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 ΘΔΜΑ: Γηδαζθαιία- πξφγξακκα ζπνπδψλ  ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ κε Εληαίν Αλακνξθωκέλν Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΕΑΕΠ)- 
επαλεμέηαζε &  επηθαηξνπνίεζε ηωλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ θαη νδεγηώλ 

γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο 
                                                                                                                           
Έρνληαο ππφςε: 
 

1. Σελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167, η. Α΄), «Γνκή θαη 
ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο 
Γηαηάμεηο», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 
2525/97 (ΦΔΚ 188, η. Α΄), «Δληαίν Λχθεην, πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ 
ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σν εδάθην γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167, η. Α΄), 
«Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 

3. Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2525/97 (ΦΔΚ 188, η. Α΄), «Δληαίν 
Λχθεην, πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 
αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ 201/98 (ΦΔΚ 161, η. Α΄), «νξγάλσζε 
θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ζρνιείσλ». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε 
θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 
63/2005 (ΦΔΚ 98 Α΄). 

6. Σελ κε αξηζκ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΔΚ 804, η. Β΄/9-6-2010)  
Απφθαζε ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ κε ζέκα: « Ωξνιφγηα Πξνγξάκκαηα δεκνηηθψλ 
ζρνιείσλ κε εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. 1120/Ζ/7-1-2010 Απφθαζεο (ΦΔΚ 1/η.Β΄/8-1-
2010) πεξί «θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ Υθππνπξγψλ ηνπ Υπνπξγείνπ 
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ».  

8. Σηο 18/2010 θαη 19/2010 Πξάμεηο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. 
9. Σν γεγνλφο ηεο επαλεμέηαζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη νδεγηψλ γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ νινήκεξνπ 
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πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ λέσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί  ζηα  
νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ απφ ην ζρνιηθφ 
έηνο 2010-2011 κε εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 
βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
                                   Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 

 

                                                Άξζξν 1. 

                                                   ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ 

 
Γεληθφο ζθνπφο 

 
Πιαίζην «νδεγηψλ» γηα ην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο ζηηο Α΄ & Β΄ ηάμεηο ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ εληαίνπ αλακνξθσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
 

Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο Αγγιηθήο ηεο Α‟ θαη Β‟ δεκνηηθνχ ζηεξίδεηαη 
ζε έλα επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν ζρέδην αλαδπφκελνπ πνιπγξακκαηηζκνχ θαη εηζάγεη 
ζηαδηαθά κηα ζχγρξνλε γισζζνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε κε καζεζηαθφ πιηθφ πνπ είλαη 
θαηάιιειν γηα ην κηθξφ καζεηή πνπ πξνεηνηκάδεηαη απφ ην ειιεληθφ ζρνιείν ηνπ ζήκεξα 
γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ αχξην. 

Οη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο πξνσζεί ην ζρνιηθφ πξφγξακκα 
απνβιέπνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηνλ εαπηφ θαη ηνλ Άιιν, ζηελ αγάπε γηα ηε 
κεηξηθή γιψζζα θαη ηελ μέλε, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ελ ηέιεη 
ζηελ αθχπληζε ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο κέζσ ηεο γιψζζαο.  

Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα  παηδηά ηεο Α‟ θαη Β‟ δεκνηηθνχ ζα  
κεηέρνπλ βησκαηηθά ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, παηγληψδεηο γισζζηθέο αζθήζεηο, θαη 
ζε νηθείεο, δηαζθεδαζηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ «εγσθεληξηζκνχ» πνπ ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά ηεο πξψηκεο ζρνιηθήο 
ειηθίαο. Δπίζεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη ζηελ 
αθχπληζε ηεο επίγλσζεο φηη «αλήθνπλ» ζε έλαλ θφζκν πνιχ επξχηεξν απφ απηφλ πνπ 
γλσξίδνπλ –έλαλ θφζκν φπνπ ν δηαθνξεηηθφο γισζζηθφο θψδηθαο είλαη απαξαίηεην 
εξγαιείν γηα ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ αλαγθψλ.  

Σν καζεζηαθφ πιηθφ ζα αλαπηχζζεηαη βάζεη ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ εκπλένληαη 
θαη‟ αξράο απφ ηνλ άκεζν θνηλσληθφ πεξίγπξν ησλ παηδηψλ (ην ζπίηη, ην ζρνιείν, κέξε ηεο 
Διιάδαο), κε ζθνπφ λα κάζνπλ λα εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ άιινπ γισζζηθνχ θψδηθα γηα 
ηνλ θφζκν πνπ γλσξίδνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ζπλδένληαο ην κάζεκα Μειέηε Πεξηβάιινληνο 
κε ην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ηα παηδηά ζα αζρνιεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζε θπηά θαη δψα πνπ έρνπλ γχξσ ηνπο. ηαδηαθά, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 
εξγαζίεο ηνπο ζα εκπλένληαη απφ ηνλ επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πεξίγπξν, αιιά πάληα ζα 
ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ζηε ζπκκεηνρή φισλ 
ησλ καζεηψλ, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε πσο ηα παηδηά έρνπλ ην θαζέλα ηνπο 
δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ηχπνπο λνεκνζχλεο, ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη αμίεο –πσο ηνπο 
αξέζνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη πσο ην θαζέλα έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο θαη 
ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνθιήζεσλ.  

 
Φηινζνθία θαη εηδηθφηεξνη ζηφρνη  
Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ην ζρνιηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο 

Αγγιηθήο γηα ηηο Α‟ θαη Β‟ ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο νη 
νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε θχζε ησλ καζεκάησλ:  

 Απεπζχλεηαη ζε παηδηά κε αλαδπφκελν ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ ζηε κεηξηθή 
γιψζζα θαη ζηνρεχεη ζε θνηλσληθνχο γξακκαηηζκνχο ζηελ μέλε γιψζζα, 
ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά έρνπλ ήδε αλαπηχμεη ζηε κεηξηθή. 
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 Δπηθεληξψλεηαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε κέζα απφ θαηάιιειεο γηα ηελ 
ειηθία δξαζηεξηφηεηεο θαη φρη ζηε δηδαζθαιία κηαο ζπγθεθξηκέλεο χιεο.  

 ην πξφγξακκα απηφ, ε εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο δελ ζπληζηά έλα 
πξνθαηαξθηηθφ βήκα κηαο πνξείαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο 
επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο κε κέηξν ηνλ θπζηθφ νκηιεηή ηεο αγγιηθήο 
γιψζζαο, ή/θαη ην αγγιφθσλν πνιηηηζκηθφ ππνθείκελν, αιιά ηελ 
θαιιηέξγεηα ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ ήζνπο επηθνηλσλίαο. 

1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

1.1 Αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε  
o Αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 
o Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ 
o Απηνεθηίκεζε 
o εβαζκφο γηα άηνκα ή νκάδεο δηαθνξεηηθέο γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά, κε 

δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, πξνηηκήζεηο, θιπ.  
o Αθχπληζε δηαπνιηηηζκηθνχ θαη δηαγισζζηθνχ ήζνπο επηθνηλσλίαο  

1.2  Γλσζηηθή αλάπηπμε, θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 
o Αλαιπηηθέο θαη ζπλζεηηθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο 
o ηξαηεγηθέο κάζεζεο 
o Οπηηθή αληίιεςε 
o Αθνπζηηθή αληίιεςε 
o Δπαγσγηθέο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο 

2. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΓΝΧΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

2.1  Άλνηγκα πξνο ηελ πνιπγισζζία θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα 
o Δπαηζζεηνπνίεζε ζηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα  
o Δπαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ην ξφιν ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ  
o Δπαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηνλ ξφιν ηεο Αγγιηθήο θαη ηνλ πνιηηηζκφ άιισλ 

ιαψλ 
o Δπαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ην πψο κπνξεί θάπνηνο λα θάλεη επνηθνδνκεηηθή 

παξάιιειε ρξήζε γισζζψλ (ι.ρ. ηεο κεηξηθήο θαη ηεο μέλεο γιψζζαο) 

2.2  Γηακφξθσζε βάζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ γισζζνκάζεηα  
o Δμνηθείσζε κε θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο ζηελ Αγγιηθή  
o Αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα ηελ εθκάζεζή ηεο Αγγιηθήο θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ 
o Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

(πξφζιεςε θαη παξαγσγή)  
o χλδεζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ κέζσ ηεο ζηαδηαθήο αλάπηπμεο 

πξαθηηθψλ πνπ ζα εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλαγλψξηζε παξά ζηελ 
θαηαλφεζε κελπκάησλ. 

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

o Υξήζε ζπλδπαζκνχ πξνζεγγίζεσλ θαη κεζνδνινγηψλ εθκάζεζεο ηεο 
γιψζζαο θαη ελζσκάησζε πνηθίισλ ηερληθψλ γηα ηελ παξαθίλεζε 
ελδηαθέξνληνο (π.ρ. suggestopedia, total physical response, θηι.) 

o Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα επηηπγράλνπλ ηνπο γεληθφηεξνπο 
παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο (αλάπηπμε ζπλεξγαηηθφηεηαο, ζηξαηεγηθψλ 
κάζεζεο, θηι.) 

o Δπηινγή δηαζθεδαζηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα 
θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο λέαο γλψζεο.  

 

                                                           Άξζξν 2. 

           ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ KAI TΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (Σ.Π.Δ.) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ TA ΟΛΟΖΜΔΡΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ TOY ΔΑΔΠ 

ΣΠΔ - θνπφο θαη ηφρνη 

1. θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ 
(ΣΠΔ)1 πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο θαζψο θαη ε εμάπισζε ησλ ππνινγηζηηθψλ 
θαη δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα θνηλσληθά δεδνκέλα θαη δηακνξθψλνπλ 
λέεο ηάζεηο. Ζ ζπλερήο αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ 
ηερλνινγηψλ ζέηεη πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαζεζηψο ηεο 
νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο δηακεζνιάβεζεο ησλ ςεθηαθψλ 
ηξφπσλ κεηάδνζεο ηεο γλψζεο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, 
ηεο επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε, ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ θηι. Σν γεγνλφο 
απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ γλψζεσλ θαη ηε γξήγνξε 
παιαίσζή ηνπο, αλαπφθεπθηα νδεγεί ζηελ αληίιεςε φηη θάζε λένο, ζην πιαίζην ηεο 
γεληθήο ηνπ εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα απνθηήζεη βαζηθέο γλψζεηο αιιά θαη δεμηφηεηεο 
ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο θξηηηθέο θαη θνηλσληθέο 
δεμηφηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξαγκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ. Οη ΣΠΔ, κε 
ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ, εθηφο απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο σο εξγαιεία δηεθπεξαίσζεο 
θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ, αλαηξέπνπλ ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία θαη ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο λέαο παηδαγσγηθήο αληίιεςεο 
(δηεπθνιχλνληαο λένπο ελεξγεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο) φζν θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ 
ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ο ππνινγηζηήο θαη, γεληθφηεξα νη ΣΠΔ, θάησ απφ ην πξίζκα 
απηφ, θαζίζηαληαη δηεπηζηεκνληθά εξγαιεία πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, έξεπλαο, 
κάζεζεο, θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, αλάπηπμεο θαη θαιιηέξγεηαο πιεξνθνξηαθψλ 
δεμηνηήησλ. 

Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηηο ΣΠΔ, κέζα απφ ηελ θξηηηθή 
επεμεξγαζία ησλ πξνζιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ, απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα 
ηελ απφθηεζε πινχζηαο πνιηηηζκηθήο θαη επηζηεκνληθήο γλψζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο, γηα ηελ πξναγσγή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο. 
πκβάιιεη, επίζεο, ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα κε εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε ζπλήζε ζρνιηθή ηάμε ή ζε θαηάιιεια νξγαλσκέλα θαη 
ζηειερσκέλα ηκήκαηα έληαμεο. Παξάιιεια, ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή 
ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία ζα νδεγήζεη κειινληηθά, 
κεηαμχ άιισλ, ζηελ αλάπηπμε ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

Ζ δηακνξθνχκελε ελνπνίεζε ησλ ηξηψλ ηερλνινγηθψλ θιάδσλ, ηεο 
Πιεξνθνξίαο, ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Οπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζε κέζα θαη 
κεζφδνπο, ε εθπαίδεπζε, ε επηθνηλσλία θαη πνιιέο πηπρέο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 
ςπραγσγίαο απνθηνχλ λέεο δηαζηάζεηο θαη λέα πεδία θνηλήο δξάζεο θαη νδεγνχλ ζε 
δηαθνξεηηθέο θαη πνιχ πην ζθαηξηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ, 
αιιά θαη πνιχ πην ζχλζεηεο ζηε δηαρείξηζή ηνπο. 

Ο ρψξνο ηεο εξγαζίαο, επίζεο, γλσξίδεη θαηαιπηηθέο αιιαγέο θαη βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζε κηα εληειψο λέα θαηάζηαζε. Ζ αλάδπζε λέσλ επαγγεικάησλ ζηνπο 
ηνκείο αηρκήο, θαζψο θαη ε δηείζδπζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 
Δπηθνηλσληψλ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπληζηνχλ 
κηα εληειψο λέα πξαγκαηηθφηεηα, ζπλερψο εμειηζζφκελε, θαη ζπλεπψο πξέπεη λα 
δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηέο καο ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ 
ηθαλφηεηεο θαη λα πξνζαλαηνιηζζνχλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, πξνο ηα επαγγέικαηα 
απηά. Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζα εμαξηεζνχλ θαη απφ 
ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Παξάιιεια, νη λέεο 
ηερλνινγίεο βξίζθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο κηαο ηδηαίηεξεο θνπιηνχξαο κε 
λέεο επθαηξίεο θαη λέεο πξνθιήζεηο ζε νινέλα πην πνιχκνξθεο θνηλσλίεο.  
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θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην νινήκεξν δεκνηηθφ είλαη λα 
απνθηήζνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κηα αξρηθή, ζπγθξνηεκέλε θαη ζθαηξηθή 
αληίιεςε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνινγηζηή, κέζα ζε κηα πξννπηηθή 
«ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ» θαη αλαγλψξηζεο ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 
θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια επξχηεξεο δεμηφηεηεο θξηηηθήο 
ζθέςεο, δενληνινγίαο, θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη δηάζεζεο γηα 
ελεξγνπνίεζε θαη δεκηνπξγία ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε 
άιια άηνκα ή σο κέιε κηαο νκάδαο. Να έιζνπλ ζε επαθή κε ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο 
ηνπ ππνινγηζηή (θχξηνπ θαη βαζηθνχ ζπληειεζηή ηεο αλάπηπμεο θαη εμάπισζεο ησλ 
ΣΠΔ) σο επνπηηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο, σο γλσζηηθνχ - δηεξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (κε 
ηε ρξήζε θαηάιιεινπ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο) θαη σο εξγαιείνπ 
επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ 
ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, κε ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα θαηαλννχλ ηηο 
βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο θαη, γεληθφηεξα 
ησλ ΣΠΔ, ζε ζεκαληηθέο αλζξψπηλεο αζρνιίεο (φπσο: ε πιεξνθνξία θαη ε 
επεμεξγαζία ηεο, ε επηθνηλσλία, ε θνηλσληθή δηθηχσζε, ε ςπραγσγία, νη λέεο 
δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο), δεκηνπξγνχληαη νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο 
πνπ επλννχλ κηα παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία επηθεληξσκέλε ζην καζεηή, 
δηεπθνιχλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη εμαηνκίθεπζε ησλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ θαη, 
ηέινο, νη καζεηέο απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο θξηηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ 
ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηε γλψζε αιιά θαη δπλαηφηεηεο 
δηα βίνπ κάζεζεο. 

 

2. Άμνλεο θαη γεληθνί ζηφρνη 

ην νινήκεξν δεκνηηθφ αθνινπζείηαη ην εθηθηφ ή πξαγκαηνινγηθφ πξφηππν, 
ζχκθσλα κε ην νπνίν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δηδάζθνληαη βαζηθέο γλψζεηο 
Πιεξνθνξηθήο, ελψ, ηαπηφρξνλα, νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο κέζν ζηήξημεο ηεο 
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα. Γηα ηελ επηηπρή 
εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ηα ζέκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ΣΠΔ έρνπλ 
νξγαλσζεί αλά επίπεδν κε βάζε ζεκαηηθνχο άμνλεο πεξηερνκέλνπ, νη νπνίνη 
αλαπηχζζνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, αλάινγα κε ηελ ηάμε 
θαη, επνκέλσο, ηελ ειηθία θαη ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
καζεηξηψλ, πάληα, βέβαηα, ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο.  

Οη γεληθνί ζηφρνη νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηνπο ηξεηο άμνλεο: i) Γλψζε θαη 
κεζνδνινγία, ii) Σπλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη iii) 
Δπηζηήκε θαη ΤΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

i) Γλψζε θαη κεζνδνινγία 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πξνζεγγίδνπλ έλα ζχλνιν βαζηθψλ απιψλ 
ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ηε γεληθή δνκή ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηηο 
δηαρξνληθέο αξρέο πνπ ηα δηέπνπλ. Απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο θαη αλαπηχζζνπλ 
δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ινγηζκηθνχ γεληθήο ρξήζεο θαη ινγηζκηθνχ ππεξεζηψλ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ. Απνθηνχλ ηθαλφηεηεο κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο 
ησλ ΣΠΔ θαη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Απνκπζνπνηνχλ ηνλ 
ππνινγηζηή θαη ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν αλαθάιπςεο, δεκηνπξγίαο, έθθξαζεο 
αιιά θαη σο λνεηηθφ εξγαιείν θαη εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο. Υξεζηκνπνηνχλ 
εθαξκνγέο πνιπκέζσλ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θαηαθηνχλ έλλνηεο, φπσο  
ηεο πινήγεζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

ii) πλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

Υξεζηκνπνηνχλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ 
(επεμεξγαζία θεηκέλνπ, δσγξαθηθή θιπ.), εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ινγηζκηθφ 
πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (web2) θαη 
αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην πνηθίισλ αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ - 
ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ. 
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iii) Δπηζηήκε θαη ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηνπο παηδείαο, 
επαηζζεηνπνηνχληαη θαη θξίλνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνπο 
δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Αλαπηχζζνπλ πιεξνθνξηαθέο 
δεμηφηεηεο. Δπαηζζεηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ 
δηθαησκάησλ, αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηθνξάο ζην Γηαδίθηπν θηι. 

 

3. Δηδηθνί ζθνπνί 

Ο εηδηθφο ζθνπφο ηεο εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 
είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
ππνινγηζηή θαη λα έιζνπλ ζε κηα πξψηε επαθή κε δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ σο 
επνπηηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο, σο γλσζηηθνχ - δηεξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη σο 
εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. Να απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο 
θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ κε αζθάιεηα, 
αλαζηνραζηηθή ζπκπεξηθνξά έλαληη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, απηνπεπνίζεζε 
θαη δεκηνπξγηθφηεηα, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ ππφινηπε καζεηηθή δσή ηνπο 
θαη ηελ πιήξε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ηεο Πιεξνθνξίαο. 

 
Με ηελ εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ΣΠΔ ζην νινήκεξν δεκνηηθφ 

ζρνιείν επηδηψθνληαη νη παξαθάησ επηκέξνπο εηδηθνί ζθνπνί: 
 

    Να πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο βαζηθέο έλλνηεο ηεο 
Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ άιισλ ζρεηηθψλ Σερλνινγηψλ θαη λα νηθεησζνχλ βαζκηαία ην 
ιεμηιφγην θαη ηηο νξνινγίεο ηνπο. 

 Να γλσξίζνπλ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα (θεληξηθή κνλάδα θαη 
βαζηθέο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο: πιεθηξνιφγην, νζφλε, πνληίθη, εθηππσηήο θιπ.), 
θαζψο θαη άιιεο ςεθηαθέο ζπζθεπέο (θηλεηφ ηειέθσλν, ςεθηαθή ηειεφξαζε, 
ζπζθεπέο πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο θ.ά) λα κπνξέζνπλ λα εμεγήζνπλ κε απιά ιφγηα ηε 
ρξεζηκφηεηα θάζε ζπζθεπήο, λα ηηο ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ κε 
ηξφπν αζθαιή θαη εξγνλνκηθφ.  

 Να εξγαζζνχλ κε ζρεηηθή απηνλνκία ζε έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο γηα λα εθθξάζνπλ ηηο 
ηδέεο ηνπο κε πνιινχο ηξφπνπο θαη κέζα. 

 Να αλαγλσξίζνπλ ην εηθνληθφ απφ ην πξαγκαηηθφ. 
 Να αληηιεθζνχλ ηνλ ππνινγηζηή, ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θαη ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζκηθφ σο εληαίν ζχζηεκα. 
 Να επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν (αξρηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ ή ηεο εθπαηδεπηηθνχ). 
 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ εθαξκνγέο πνιπκέζσλ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο πινήγεζεο θαη ηεο 
αιιειεπίδξαζεο. 

 Να αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζε απιέο βάζεηο δεδνκέλσλ ή ζε άιιεο 
πεγέο πιεξνθνξηψλ, λα ηηο θαηαγξάςνπλ θαη λα ηηο αμηνινγήζνπλ. 

 Να ζπλεξγαζζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, λα 
αλαγλσξίζνπλ ηε ζπκβνιή ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηελ παξαγσγή έξγνπ θαη λα 
αλαδεηρζεί ε δπλακηθή ηνπ δηαιφγνπ. 

 Να αμηνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο 
ειεχζεξν ινγηζκηθφ, γηα λα παξνπζηάζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο, ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηα 
ζπκπεξάζκαηά ηνπο κε ηξφπν πνπ νη ίδηνη ή νη ίδηεο ζα επηιέγνπλ (ζρέδηα, πίλαθεο, 
θείκελν θιπ.) . 

 Να αλαπηχμνπλ έλαλ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ λα αθνξά ηελ εξγαζία 
ηνπο ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ηεο ηάμεο θαη ην ζεβαζκφ ηεο εξγαζίαο ησλ 
άιισλ, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ 
δηθαησκάησλ, πξνζηαζίαο θαη ζεβαζκνχ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αζθάιεηαο 
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ησλ πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηθνξάο ζην Γηαδίθηπν, αζθάιεηαο θαη απνθπγήο θηλδχλσλ 
ζην «εξγαζηαθφ» ηνπο πεξηβάιινλ θιπ. 

 Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζηάζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, λα αλαθέξνπλ εθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο 
θαη ησλ ΣΠΔ ζην ζχγρξνλν θφζκν θαη, ηέινο, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα 
πξνβιεκαηηζζνχλ γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην πεξηβάιινλ, ζηνλ 
εξγαζηαθφ ρψξν, ζηε γιψζζα, ζηηο αμίεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

Β) ΣΠΔ - Πξφγξακκα πνπδψλ 

 
Α΄ ΣΑΞΖ 

ηφρνη Θεκαηηθέο Δλφηεηεο 
Δλδεηθηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη: 
Να αλαγλσξίδνπλ, λα 
θαηνλνκάδνπλ, λα 
θαηαδεηθλχνπλ θαη λα 
πεξηγξάθνπλ ηε ιεηηνπξγία 
ησλ θπξηφηεξσλ θπζηθψλ 
κνλάδσλ ελφο ηππηθνχ 
ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 
(θεληξηθή κνλάδα, 
πιεθηξνιφγην, πνληίθη, νζφλε, 
ερεία, εθηππσηήο) θαη ηνλ 
ππνινγηζηή σο εληαίν 
ζχζηεκα. 
Να αληηιακβάλνληαη ηελ 
αλάγθε πξνθχιαμεο θαη ηνπ 
ζσζηνχ ρεηξηζκνχ ηνπ 
ππνινγηζηή, θαζψο θαη άιισλ 
ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (π.ρ. 
ηειεφξαζε, DVD Player). 
Να γλσξίδνπλ ηε ζσζηή ζέζε 
ηνπ ζψκαηφο ηνπο κπξνζηά 
ζηνλ ππνινγηζηή (πψο 
πξέπεη λα θάζνληαη, πψο λα 
ηνπνζεηνχλ ηα ρέξηα ηνπο ζην 
πιεθηξνιφγην, ζέζε καηηψλ - 
νζφλεο θηι.). 
Να ηαπηίδνπλ ηνλ ππνινγηζηή 
κε κηα κεραλή πνπ βνεζάεη 
ηνλ άλζξσπν ζηελ εξγαζία 
ηνπ θαη πνπ κπνξεί, επηπιένλ, 
λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα 
παηρλίδη θαη δηαζθέδαζε. 
Να αλαθέξνπλ ρξήζεηο ηνπ 
ππνινγηζηή ζε θαζεκεξηλέο 
δξαζηεξηφηεηεο (ζην ζπίηη, 
ζην ζρνιείν θηι.). 

Γλσξίδσ ηνλ 
ππνινγηζηή 
 
Αλαγλψξηζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλ 
θπζηθψλ κνλάδσλ 
ελφο ηππηθνχ 
ππνινγηζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο. 
Πξνθπιάμεηο, 
εξγνλνκία. 
σζηή ζέζε ηνπ 
ζψκαηνο. 
Αλαγλψξηζε ηνπ 
ππνινγηζηή θαη ηεο 
ρξήζεο ηνπ ζην 
άκεζν νηθνγελεηαθφ 
θαη θνηλσληθφ 
πεξηβάιινλ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο επηδεηθλχεη ηηο 
κνλάδεο ελφο ηππηθνχ 
ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 
δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα ηα 
αλαγλσξίζνπλ.  
Σα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο, 
ζρεδηάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ ηα 
κέξε ηνπ ππνινγηζηή (κε ραξηφλη ή 
άιια πιηθά θαη ρξψκαηα) θαη 
ζπλαξκνινγνχλ ην δηθφ ηνπο 
ππνινγηζηή.  
Παηνχλ πιήθηξα, θηλνχλ ην πνληίθη 
θηι. Γηαπηζηψλνπλ θαη πεξηγξάθνπλ 
ηε ιεηηνπξγία θάζε κνλάδαο.  
Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 
αλαθέξνπλ θαλφλεο ζσζηήο ρξήζεο 
δηάθνξσλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ. 
πζρεηίδνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ 
θαλφλεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο 
ζηνλ ππνινγηζηή.  
Εεηείηαη απφ ηα παηδηά λα ζπκεζνχλ 
αλ έρνπλ δεη ππνινγηζηή ζην άκεζν 
νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ 
πεξηβάιινλ ηνπο θαη πψο λνκίδνπλ 
φ,ηη απηφο ρξεζηκνπνηείηαη. 

 

Να θηλνχλ ην πνληίθη θαη λα 
επηιέγνπλ (π.ρ. εξγαιείν 
ζρεδίαζεο, ρξψκα απφ ηελ 
παιέηα θηι.). 
Να αλαγλσξίδνπλ ηα 

Παίδσ θαη καζαίλσ 
κε ηνλ ππνινγηζηή 
 
Άλνηγκα θαη θιείζηκν 
κηαο εθαξκνγήο 

Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ 
εξγαιείσλ ΣΠΔ πξνζεγγίδνληαη κε 
παηγληψδε ηξφπν θαη δηαξζξψλεηαη 
ππεξεηψληαο ηνπο ζηφρνπο ησλ 
ηδηαίηεξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη 
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γξάκκαηα ζην πιεθηξνιφγην 
θαζψο θαη ηα εηδηθά πιήθηξα 
ηνπ θελνχ, ηεο δηαγξαθήο θαη 
ηνπ enter/return. 
Να ρξεζηκνπνηνχλ ηα 
εξγαιεία ειεχζεξεο 
ζρεδίαζεο θαζψο θαη ηα 
ππφινηπα εξγαιεία ηεο 
δσγξαθηθήο. 
Να ρξεζηκνπνηνχλ έηνηκα 
γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα 
δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο 
ζπλζέζεηο. 
Να πξνζζέηνπλ θείκελν ζε 
κηα δσγξαθηά. 
Να γξάθνπλ 
ρξεζηκνπνηψληαο θεθαιαία 
θαη πεδά γξάκκαηα.  
Να ρξεζηκνπνηνχλ ηα εηδηθά 
πιήθηξα ηνπ θελνχ, ηεο 
δηαγξαθήο θαη ηνπ 
enter/return 
Να μεθπιιίδνπλ θείκελα θαη 
εηθφλεο, λα αθνχλ ήρνπο θαη 
κνπζηθή απφ έηνηκεο 
πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο 
Να ηππψλνπλ ηηο εξγαζίεο 
ηνπο. 

αξρηθά κε βνήζεηα 
θαη ζηε ζπλέρεηα κε 
ζηαδηαθή 
απηνλφκεζε. 
Ξεθχιιηζκα 
θεηκέλσλ, εηθφλσλ 
θαη αθξφαζε ήρσλ 
θαη κνπζηθήο απφ 
έηνηκεο πνιπκεζηθέο 
εθαξκνγέο. 
Γεκηνπξγία εηθφλαο, 
επαλάιεςε εηθφλαο-
ζρήκαηνο, 
κεηαθίλεζε. 
Δμνηθείσζε κε ηε 
ζέζε ησλ εηδηθψλ 
πιήθηξσλ. 
 

ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο. 
 
Δπηδεηθλχεηαη ζηνπο καζεηέο ν 
ζσζηφο ηξφπνο εηζαγσγήο – 
εμαγσγήο ελφο CD ή DVD, θαζψο 
θαη ζπζθεπψλ USB (π.ρ. Flash disk). 
Με ηε ρξήζε θαηάιιεινπ κέζνπ νη 
καζεηέο αθνχλ κνπζηθή, θάπνην 
παξακχζη ή παξαθνινπζνχλ 
θηλνχκελε εηθφλα. 
 
Με ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ 
νη καζεηέο αζθνχληαη ζηε ρξήζε ηνπ 
πνληηθηνχ θάλνληαο αληηζηνηρίεο 
(π.ρ. ζπλδπάδνπλ εηθφλεο κε ην 
πξψην γξάκκα ηεο ιέμεο πνπ 
απεηθνλίδεηαη, ζπλζέηνπλ εηθφλεο - 
παδι, θάλνπλ αληηζηνηρίεο κε 
αξηζκνχο, π.ρ. αληηζηνηρίδνπλ δψα κε 
ηνλ αξηζκφ ησλ πνδηψλ ηνπο) θαη 
εμαζθνχληαη ζην άλνηγκα θαη 
θιείζηκν ηεο εθαξκνγήο αξρηθά κε 
βνήζεηα θαη ζηε ζπλέρεηα κε 
ζηαδηαθή απηνλφκεζε. 
Φηηάρλνπλ ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα ζε 
δηάθνξα κεγέζε, ηα 
επαλαιακβάλνπλ ή ηα κεηαθηλνχλ. 
Κάλνπλ ζπλδπαζκνχο ζρεκάησλ, 
ζπλζέηνπλ ηηο θαηαζθεπέο ηνπο (π.ρ. 
ζπίηη, θαξάβη, δέληξα 
ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθά 
γεσκεηξηθά ζρήκαηα).  
Πξνζζέηνπλ θείκελν ζηε δσγξαθηά 
ηνπο (π.ρ. ην φλνκά ηνπο, ην ζέκα 
πνπ δσγξάθηζαλ θ.ά.).  
Αληηγξάθνπλ ιέμεηο. Δθηππψλνπλ 
ηελ εξγαζία ηνπο κε βνήζεηα θαη 
ζηαδηαθή απηνλφκεζε. 
Αμηνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ 
απνθηήζεη θαη αλαπηχζζνπλ 
δεμηφηεηεο ρξήζεο θαη άιισλ 
εξγαιείσλ, φπσο πξφγξακκα 
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη 
παξνπζηάζεσλ. 
Π.ρ. 
ε έλα έγγξαθν επεμεξγαζίαο 
θεηκέλνπ: 
Γηνξζψλνπλ θαη κεηαθηλνχλ πιαίζηα 
θεηκέλνπ πνπ είλαη ιάζνο 
ηνπνζεηεκέλα θάησ απφ δηάθνξα 
αληηθείκελα (εηθφλεο). Γηνξζψλνπλ 
θείκελα (ιεδάληεο) κε αλαθαηεκέλα 
κηθξά θαη θεθαιαία γξάκκαηα 
επηιέγνληαο λα ηα μαλαγξάςνπλ 
ζσζηά. (Δηθφλεο θαη ππφηηηινη –
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ιεδάληεο- κε δψα , αλ αζρνινχληαη 
κε ηα δψα ηνπ ηφπνπ ηνπο, κέζσλ 
ζπγθνηλσλίαο, αλ αζρνινχληαη κε ηηο 
κεηαθνξέο θιπ.) 
Απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ή 
νινθιεξψλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ εξγαζία ηνπο, 
δαθηπινγξαθψληαο κηθξέο 
πξνηάζεηο. 
Πξνζέρνπλ λα αξρίδνπλ κε θεθαιαίν 
θαη λα ηειεηψλνπλ κε ηειεία. 
Οινθιεξψλνπλ θαη βειηηψλνπλ κηα 
εκη- δηακνξθσκέλε παξνπζίαζε 
εηζάγνληαο κηθξά θείκελα θαη έηνηκεο 
εηθφλεο (clipart). 
 
Μέζα απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
γίλεηαη πξνζπάζεηα ηα παηδηά λα 
κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία 
θαη λα ζέβνληαη ηηο απφςεηο θαη ηελ 
εξγαζία ησλ άιισλ. Να καζαίλνπλ 
παίδνληαο. 

Να αλαγλσξίδνπλ ην 
Γηαδίθηπν σο πεγή 
πιεξνθφξεζεο. 

Δπηθνηλσλψ 
ειεθηξνληθά 
 
Δπίδεημε 
επηιεγκέλσλ ηφπσλ 
ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη 
αμηνπνίεζε 
εθπαηδεπηηθψλ 
ινγηζκηθψλ. 

 

Δξγάδνληαη ζε νκάδεο θαη, αλάινγα 
κε ηελ εξγαζία πνπ ηνπο έρεη 
αλαηεζεί (ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ 
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ), 
επηζθέπηνληαη επηιεγκέλνπο 
δηθηπαθνχο ηφπνπο, αξρηθά κε 
βνήζεηα θαη ζηε ζπλέρεηα κε 
ζηαδηαθή απηνλφκεζε, γηα ζπιινγή 
πιεξνθνξηψλ. Πινεγνχληαη ζε 
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη 
εθπαηδεπηηθά παθέηα ηνπ Π.Η. 
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Β΄ ΣΑΞΖ 

ηφρνη Θεκαηηθέο Δλφηεηεο  
Δλδεηθηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη: 
Να αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ 
ηνλ ππνινγηζηή θαη ηηο 
δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο 
ζπζθεπέο. 
Να θαηαλννχλ φηη ε ζπλερήο 
ελαζρφιεζε κε ηηο ςεθηαθέο 
ζπζθεπέο είλαη ειθπζηηθή 
αιιά ηνπο ζηεξεί ηε ραξά ηεο 
παξνπζίαο θαη ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 
νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο 
ζπδεηήζεηο, ζην παηρλίδη θιπ. 
Να εμνηθεησζνχλ κε ην 
πιεθηξνιφγην θαη ηε ρξήζε 
ησλ βαζηθψλ πιήθηξσλ 
(Shift, PgDn, PgUp, Home, 
End θιπ.). 
Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο εηδηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ πνληηθηνχ 
(Γηπιφ πάηεκα, Πάηεκα 
δεμηνχ πιήθηξνπ θιπ.). 
Να γλσξίδνπλ ηξφπνπο 
ελαιιαγήο ηεο γιψζζαο. 
Να γλσξίδνπλ ην άλνηγκα - 
θιείζηκν κηαο εθαξκνγήο. 

Γλσξίδσ ηνλ 
ππνινγηζηή 
 
Πξψηε γλσξηκία κε 
ην γξαθηθφ 
πεξηβάιινλ 
επηθνηλσλίαο (GUI) 
ηνπ ππνινγηζηή. 

Δπηδεηθλχεηαη ζηνπο καζεηέο ν 
ζσζηφο ηξφπνο αλνίγκαηνο θαη 
θιεηζίκαηνο ηνπ ππνινγηζηή θαη 
άιισλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ.  
Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηε ζσζηή 
αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή, ηεο 
ηειεφξαζεο, ησλ παηγληδνκεραλψλ 
θιπ.  
Με ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 
εθαξκνγψλ (δσγξαθηθή, 
θεηκελνγξάθνο, αξηζκνκεραλή) 
καζαίλνπλ λα αλνίγνπλ θαη λα 
θιείλνπλ εθαξκνγέο. 

Να γξάθνπλ απιέο 
πξνηάζεηο, λα δσγξαθίδνπλ, 
λα εηζάγνπλ εηθφλα ζε θείκελν 
κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ. 
Να αλαγλσξίδνπλ φηη νη ΣΠΔ 
ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
δηνξζψλνπλ θαη λα 
βειηηψλνπλ κηα εξγαζία ηνπο 
κε ζχληνκν θαη 
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 
Να αλαδεηνχλ θαη λα 
αλαζχξνπλ πιεξνθνξίεο απφ 
έηνηκεο πνιπκεζηθέο 
εθαξκνγέο. 
Να ρξεζηκνπνηνχλ έηνηκεο 
εηθφλεο ή γξαθηθά γηα λα 
εκπινπηίδνπλ ηελ εξγαζία 
ηνπο. 
Να κνξθνπνηνχλ ηα θείκελά 
ηνπο αλάινγα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηνπο θαη ην είδνο 
ηνπο (αθήγεζε, πιεξνθνξίεο, 
γξάκκα, εηθνλνγξαθεκέλε 
ηζηνξία, αθίζα, πξφζθιεζε 

Παίδσ θαη καζαίλσ κε 
ηνλ ππνινγηζηή 
 
Πιεθηξνιφγεζε 
απινχ θεηκέλνπ, 
δσγξαθηθή. 
Απιέο ιεηηνπξγίεο 
ελφο επεμεξγαζηή 
θεηκέλνπ. 
Αλαδήηεζε 
πιεξνθνξηψλ ζε 
ιεμηθά, 
εγθπθινπαίδεηεο θ.ά.  
Απνζήθεπζε θαη 
άλνηγκα αξρείνπ. 

Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ 
εξγαιείσλ ΣΠΔ πξνζεγγίδνληαη κε 
παηγληψδε ηξφπν θαη δηαξζξψλεηαη 
ππεξεηψληαο ηνπο ζηφρνπο ησλ 
ηδηαίηεξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη 
ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο. 
 
Αλαιακβάλνπλ έλα έξγν, κηα 
απνζηνιή, κηα δξαζηεξηφηεηα, 
νξγαλσκέλε ζην επίπεδν ησλ 
παηδηψλ, ζηεξηγκέλε ζηηο εκπεηξίεο 
ηνπο (ζρνιηθή θαη θνηλσληθή δσή).  
Μέζα απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
γίλεηαη πξνζπάζεηα ηα παηδηά λα 
κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία, 
λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα 
ζέβνληαη ηηο απφςεηο θαη ηελ 
εξγαζία ησλ άιισλ. Να καζαίλνπλ 
παίδνληαο. 
Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηηο 
ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ηεο θάζε 
εθαξκνγήο κέζα απφ ηε ιχζε ελφο 
πξνβιήκαηνο ηελ αλάγθε 
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θιπ.). 
Να αμηνπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο 
αληηγξαθήο, απνθνπήο θαη 
επηθφιιεζεο. 
Να απνζεθεχνπλ θαη λα 
αλαθηνχλ ην αξρείν κε ηελ 
εξγαζία ηνπο. 

δηφξζσζεο ελφο «ιάζνπο», 
βειηίσζεο ελφο εγγξάθνπ θιπ. ζην 
πιαίζην εξγαζηψλ πνπ ηνπο 
αλαηίζεληαη (αηνκηθέο, νκαδηθέο, 
νκαδνζπλεξγαηηθέο). Π.ρ. 
εμαζθνχληαη ζηε δηαγξαθή, 
απνθνπή, επηθφιιεζε θεηκέλνπ 
δηαξζξψλνληαο ζε παξαγξάθνπο 
έλα αλαθαηεκέλν θείκελν. Γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ 
παξέρνληαη νη ηίηινη ησλ 
παξαγξάθσλ. 
πλεξγάδνληαη θαη θηηάρλνπλ 
πξνζθιήζεηο γηα ηε γηνξηή ηνπ 
ζρνιείνπ, ην πεξηνδηθφ ή ηελ 
εθεκεξίδα ηνπο. 
Μέζα απφ ζπδήηεζε θαη δηάινγν κε 
ηα παηδηά αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε 
απνζήθεπζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη 
ζπλαθφινπζα ε αλάθηεζή ηεο. 
Αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο 
απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο κε 
βνήζεηα θαη ζηε ζπλέρεηα κε 
ζηαδηαθή απηνλφκεζε. 
Κάλνπλ ζπλζεηηθέο εξγαζίεο γηα ηα 
δηάθνξα καζήκαηά ηνπο γξάθνληαο, 
δσγξαθίδνληαο, ζπγθεληξψλνληαο 
ζηνηρεία απφ δηάθνξεο πεγέο θαη ηηο 
παξνπζηάδνπλ αμηνπνηψληαο 
ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ. 
Μαζαίλνπλ απιέο ζηξαηεγηθέο γηα 
λα εληνπίδνπλ πιεξνθνξίεο κέζα ζε 
ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, ινγηζκηθά 
ηνπ Π.Η. θιπ. Εεηείηαη, 
παξαδείγκαηνο ράξε, λα βξνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θχθιν ηνπ 
λεξνχ.  

Να επηζθέπηνληαη, κφλνη 
ηνπο, επηιεγκέλνπο ηφπνπο 
ζην Γηαδίθηπν. 

Δπηθνηλσλψ 
ειεθηξνληθά 
 
Δπίζθεςε 
επηιεγκέλσλ ηφπσλ 
ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Δπηζθέπηνληαη επηιεγκέλνπο 
δηθηπαθνχο ηφπνπο. αξρηθά κε 
βνήζεηα θαη ζηε ζπλέρεηα κε 
ζηαδηαθή απηνλφκεζε. Αληινχλ θαη 
αμηνπνηνχλ πιεξνθνξίεο γηα έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 
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Γ΄ ΣΑΞΖ 

ηφρνη Θεκαηηθέο Δλφηεηεο 
Δλδεηθηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη: 
 
Να εμεγνχλ κε απιά ιφγηα ηη 
είλαη ν ππνινγηζηήο θαη ηη ηα 
πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ. 
Να δίλνπλ απιά 
παξαδείγκαηα φζνλ αθνξά 
ηε ρξήζε ηνπ. 
Να εμεγνχλ ηη είλαη 
πξφγξακκα εθαξκνγψλ θαη 
λα δίλνπλ γεληθά 
παξαδείγκαηα 
πξνγξακκάησλ. 
Να αλαγλσξίδνπλ ηηο 
κνλάδεο εηζφδνπ – εμφδνπ. 
Να αλαγλσξίδνπλ ην γξαθηθφ 
πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο 
(GUI) ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ 
εθαξκνγψλ, θαζψο θαη ηε 
ρξεζηκφηεηά ηνπο. 
Να θαηαλννχλ ηελ έλλνηα θαη 
ηε ιεηηνπξγία ησλ 
παξαζχξσλ (κεγηζηνπνίεζε, 
ειαρηζηνπνίεζε, θιείζηκν, 
κεηαθίλεζε, δηάηαμε 
παξαζχξσλ ζηελ επηθάλεηα 
εξγαζίαο). 

Γλσξίδσ ηνλ 
ππνινγηζηή 
 
Ο ππνινγηζηήο σο 
εληαίν ζχζηεκα. 
 
Γλσξηκία κε ην 
γξαθηθφ πεξηβάιινλ. 
 
 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ θαη 
αλαθαιχπηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηελ νπνία 
ζπζρεηίδνπλ κε ηελ νξγάλσζε ελφο 
γξαθείνπ εξγαζίαο. 
 
Με ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 
εθαξκνγψλ (δσγξαθηθή, 
θεηκελνγξάθνο, αξηζκνκεραλή θ.ά.) 
ζην πιαίζην κηαο δξαζηεξηφηεηαο 
καζαίλνπλ λα αλνίγνπλ , λα 
θιείλνπλ εθαξκνγέο, λα ρεηξίδνληαη 
ηα παξάζπξα θαη λα μερσξίδνπλ ηα 
πην βαζηθά εηθνλίδηα. Μεηαθηλνχληαη 
κεηαμχ αλνηθηψλ παξαζχξσλ. 
 

Να γξάθνπλ πνιπηξνπηθά 
θείκελα (ζπλδπάδνληαο 
θείκελν, εηθφλεο θαη γξαθηθά) 
έρνληαο ππφςε ηνπο ην 
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 
ζπληάζζνπλ ην θείκελν.  
Να παξνπζηάδνπλ 
πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνπλ 
ζε κηα πνηθηιία πεγψλ, ηδέεο 
θαη ζθέςεηο ηνπο. 
Να αμηνπνηνχλ δηάθνξα 
ειεθηξνληθά κέζα 
παξνπζίαζεο θαη έθθξαζεο 
αλάινγα κε ην ζέκα ηνπο. 
Να εληζρχνπλ ηελ επηηπρία 
ησλ ζηφρσλ ηνπο εηζάγνληαο 
ηφζν ζηα θείκελα φζν θαη ζηηο 
παξνπζηάζεηο ηνπο πίλαθεο, 
πιαίζηα θεηκέλνπ θαη 
γξαθηθήο κνξθήο θείκελν 
(π.ρ. ζπιινγή Fontwork, 
Wordart).  
Να αμηνπνηνχλ ηηο 

Παίδσ θαη καζαίλσ κε 
ηνλ ππνινγηζηή 
 
 
Γεκηνπξγηθή 
αμηνπνίεζε 
εμειηγκέλσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ 
πξνγξακκάησλ 
εθαξκνγψλ 
γξαθείνπ. 
 

Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ 
εξγαιείσλ ΣΠΔ πξνζεγγίδνληαη κε 
παηγληψδε ηξφπν θαη δηαξζξψλεηαη 
ππεξεηψληαο ηνπο ζηφρνπο ησλ 
ηδηαίηεξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη 
ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο. 
 
Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηηο 
ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ηεο θάζε 
εθαξκνγήο κέζα απφ ηε ιχζε ελφο 
πξνβιήκαηνο ηελ αλάγθε 
δηφξζσζεο ελφο «ιάζνπο», 
βειηίσζεο ελφο εγγξάθνπ θιπ. ζην 
πιαίζην εξγαζηψλ πνπ ηνπο 
αλαηίζεληαη (αηνκηθέο, νκαδηθέο, 
νκαδνζπλεξγαηηθέο). 
 
Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ 
παξνπζίαζε ελφο ζέκαηνο απφ κηα 
πεξηνρή ηνπ αλαιπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο. Π.ρ. “Οη πεξηπέηεηεο 
ηνπ Οδπζζέα”. Γξάθνπλ θείκελα, 
εηζάγνπλ εηθφλεο, ηαμηλνκνχλ ζε 
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αλαζηνραζηηθέο δεμηφηεηέο 
ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 
παξέρνπλ νη ΣΠΔ γηα ηε 
ζπλερή βειηίσζε ησλ έξγσλ 
ηνπο.  
 
 

πίλαθα κε ηε ζεηξά πνπ 
αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο 
ηνπο ζηαζκνχο ηνπ ηαμηδηνχ (βιέπε 
αληίζηνηρν ινγηζκηθφ ηνπ Π.Η.), 
εηζάγνπλ θείκελα γξαθηθήο κνξθήο 
γηα ηνπο ηίηινπο, δσγξαθίδνπλ θαη 
εηζάγνπλ ην θαξάβη ηνπ Οδπζζέα, 
ζειηδνπνηνχλ. Δληνπίδνπλ ηηο 
πεξηνρέο ηνπ ηαμηδηνχ αμηνπνηψληαο 
θαηάιιειν ινγηζκηθφ (π.ρ. Google 
earth) θαη εκπινπηίδνπλ ηελ εξγαζία 
ηνπο κε ηελ ησξηλή νλνκαζία ησλ 
πεξηνρψλ θαη ζχγρξνλεο 
θσηνγξαθίεο. Δθηππψλνπλ ηελ 
εξγαζία ηνπο δεκηνπξγψληαο 
αληίζηνηρν θπιιάδην.  
Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 
παξνπζηάζεσλ νξγαλψλνπλ ην 
πιηθφ ηνπο θαη ην παξνπζηάδνπλ.  

Να βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο 
γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ 
ρξεζηκνπνηψληαο κηα 
πνηθηιία πεγψλ. 
(Ζιεθηξνληθή, δηαδηθηπαθή 
Δγθπθινπαίδεηα – Λεμηθά, 
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, 
δηαδίθηπν) 
Να θαηαγξάθνπλ, λα 
νξγαλψλνπλ, λα αλαθαινχλ, 
λα αλαιχνπλ θαη λα 
νπηηθνπνηνχλ ην πιηθφ πνπ 
ζπιιέγνπλ, θαηά ηε 
δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο κε 
ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγήο 
ελλνηνινγηθήο 
ραξηνγξάθεζεο. 

Οξγαλψλσ θαη 
ηαμηλνκψ κε 
ελλνηνινγηθνχο 
ράξηεο. 
 
 

Οη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη ζηε 
ρξήζε εθαξκνγήο ελλνηνινγηθήο 
ραξηνγξάθεζεο θαη ηε δηαδηθαζία 
ζχλζεζεο ραξηψλ ζπκπιεξψλνληαο 
αξρηθά εκηδνκεκέλνπο ράξηεο. 
ηαδηαθά απηνλνκνχληαη. 
Οη καζεηέο νπηηθνπνηνχλ ζε 
ελλνηνινγηθφ ράξηε ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ βξίζθνπλ θαηά ηε δηεξεχλεζε 
ελφο ζέκαηνο κε ζχκβνια, 
ζπλδέζκνπο θαη εηζαγσγή εηθφλσλ. 
Π.ρ. Ζ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  
Απνζεθεχνπλ ηνλ ελλνηνινγηθφ 
ράξηε θαη ζε κνξθή εηθφλαο, ψζηε 
λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε 
κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Να θαηαλννχλ κε εηζαγσγηθέο 
ρξήζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ φηη 
κπνξνχλ λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζε κηα κεγάιε 
πεγή πιεξνθνξηψλ θαη 
εηθφλσλ θαη φηη πξέπεη λα ην 
ρξεζηκνπνηνχλ:  
α) θξηηηθά φζνλ αθνξά ηελ 
αμηνπηζηία θαη ηελ αζθάιεηα 
ησλ πιεξνθνξηψλ  
β) κε επαηζζεζία ζε ζέκαηα 
πξνζηαζίαο ησλ 
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 
ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο ζην 
Γηαδίθηπν. 
Να απνθηήζνπλ βαζηθέο 
δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

Δπηθνηλσλψ 
ειεθηξνληθά 

Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε 
ηζηνεμεξεπλήζεηο (Webquests).  
Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ νκαδηθέο 
απνζηνιέο δηεπηζηεκνληθήο 
δηεξεχλεζεο ελφο ζέκαηνο κε ηε 
κέζνδν ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ 
(Webquests). 
Π.ρ. «Ζ ζάιαζζα» 
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο: 
δεκνζηνγξάθσλ, θαιιηηερλψλ θαη 
ινγνηερλψλ. 

Απνζηνιή δεκνζηνγξάθσλ: 
ξεπνξηάδ γηα ηε ξχπαλζε ηεο 
ζάιαζζαο, αλαδήηεζε θαη 
νξγάλσζε πιεξνθνξηαθνχ 
πιηθνχ (ελλνηνινγηθφο ράξηεο). 
Απνζηνιή θαιιηηερλψλ: 
ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε 
έξγσλ δσγξαθηθήο κε ζέκα ηε 
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(άλνηγκα, θιείζηκν 
κελχκαηνο, απάληεζε ζε 
κήλπκα, εηζαγσγή 
ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο 
παξαιήπηε, εηζαγσγή 
ζέκαηνο).  
Να αμηνπνηνχλ ην 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη 
λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε 
ζέκαηα αζθάιεηαο θαηά ηε 
ρξήζε ηνπ. 
Να αλαγλσξίδνπλ ηε 
δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ νη 
ΣΠΔ ζε αλζξψπνπο πνπ 
βξίζθνληαη καθξηά λα 
επηθνηλσλνχλ ή λα 
ζπλεξγάδνληαη πάλσ ζην ίδην 
ζέκα. 
Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζηε 
ρξήζε ζσζηήο γιψζζαο θαη 
θαηάιιειεο έθθξαζεο ζηηο 
επηθνηλσλίεο ηνπο. 

ζάιαζζα (ζχλζεζε 
παξνπζίαζεο κε ιεδάληεο θαη 
ζρφιηα). 
Απνζηνιή ινγνηερλψλ: 
αλαδήηεζε, ζπγθέληξσζε, 
εηθνλνγξάθεζε θαη παξνπζίαζε 
πνηεκάησλ γηα ηε ζάιαζζα θιπ. 

Δλζαξξχλνληαη θαη θαζνδεγνχληαη 
λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα 
αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
εξγαζίεο ηνπο, φηαλ απηέο ην 
επηηξέπνπλ, απφ ζπκκαζεηέο 
ζρνιείσλ άιισλ πεξηνρψλ, θνξείο 
θαη εηδηθνχο αμηνπνηψληαο ην 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.  
Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη γηα ηε 
ζπγγξαθή ειεθηξνληθνχ 
ζπλεξγαηηθνχ παξακπζηνχ. 
Γίλεηαη ζπδήηεζε – δηάινγνο. Σα 
παηδηά ζπζρεηίδνπλ ην θιαζηθφ 
ηαρπδξνκείν κε ην ειεθηξνληθφ, 
αλαθαιχπηνπλ νκνηφηεηεο θαη 
δηαθνξέο. Δλεκεξψλνληαη γηα ηνλ 
αζθαιή ηξφπν ρξήζεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

Γ΄ ΣΑΞΖ 

ηφρνη 
Θεκαηηθέο 
Δλφηεηεο 

Δλδεηθηηθέο 
Γξαζηεξηφηεηεο 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη:  
Να θαηαλννχλ ηηο βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή 
(είζνδνο δεδνκέλσλ, 
επεμεξγαζία, έμνδνο 
απνηειεζκάησλ, 
απνζήθεπζε) θαη λα 
κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ 
ζρεηηθά παξαδείγκαηα. 
Να θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο 
αξρείν θαη θάθεινο. 
Να αλαγλσξίδνπλ ηηο 
ζπζθεπέο θαη ηα κέζα 
απνζήθεπζεο θαη ηνλ 
αζθαιή ηξφπν δηαρείξηζήο 
ηνπο. 
Να εμνηθεησζνχλ κε ην 
γξαθηθφ πεξηβάιινλ 
δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
αξρείσλ θαη λα κπνξνχλ: λα 
δεκηνπξγνχλ, 
κεηνλνκάδνπλ, 
αληηγξάθνπλ, κεηαθέξνπλ, 
δηαγξάθνπλ θαθέινπο θαη 

Γλσξίδσ ηνλ 
ππνινγηζηή 

 
Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 
ηνπ ππνινγηζηή. 
χζηεκα δηαρείξηζεο 
αξρείσλ θαη 
θαθέισλ. 
Πεξηθεξεηαθέο 
κνλάδεο 
απνζήθεπζεο. 

Οη καζεηέο κέζα απφ δηάινγν – 
ζπδήηεζε αλαθαινχλ γλψζεηο απφ 
πξνεγνχκελεο ηάμεηο. 
Πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο 
πιεξνθνξίαο σο απνηέιεζκα 
επεμεξγαζίαο. Αλαθαιχπηνπλ ηελ 
έλλνηα ηνπ αξρείνπ σο 
νξγαλσκέλεο ζπιινγήο 
πιεξνθνξηψλ ή δεδνκέλσλ, ηελ 
αλαγθαηφηεηα απνζήθεπζεο 
(θχιαμεο) ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη 
ηεο ζσζηήο νξγάλσζήο ηνπο. 
Αλαγλσξίδνπλ ηηο θπζηθέο 
ζπζθεπέο θαη ηα κέζα 
απνζήθεπζεο. 
πζρεηίδνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ 
αξρείσλ κε βησκαηηθέο 
θαηαζηάζεηο (νξγάλσζε 
βηβιηνζήθεο, κνπζηθψλ cd θιπ.) 
θαη αλαγλσξίδνπλ ην ζχζηεκα 
νξγάλσζεο ησλ αξρείσλ (κέζν, 
θάθεινο, αξρείν) ζηνλ ππνινγηζηή 
πηζαλφλ θαη ζε άιιεο ςεθηαθέο 
ζπζθεπέο (mp3 – mp4 players, 
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αξρεία. 
Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο 
ζπλήζεηο ηχπνπο αξρείσλ 
απφ ηα εηθνλίδηα θαη ηηο 
επεθηάζεηο ηνπο. 

θηλεηφ ηειέθσλν θιπ.).  
Οη καζεηέο ζρεκαηνπνηνχλ ζην 
ηεηξάδηφ ηνπο ηελ επηζπκεηή 
νξγάλσζε ησλ αξρείσλ ηνπο, ηελ 
νπνία ζηε ζπλέρεηα πινπνηνχλ 
ζηνλ ππνινγηζηή. Αθνινχζσο, κε 
ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ 
(π.ρ. δσγξαθηθήο ή 
θεηκελνγξάθνπ) δεκηνπξγνχλ, 
απνζεθεχνπλ (απνζήθεπζε, 
απνζήθεπζε σο) θαη αλαθηνχλ 
(αλνίγνπλ) αξρεία. Σέινο, 
ρξεζηκνπνηνχλ ηα αξρεία πνπ 
έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη 
εμνηθεηψλνληαη ζηε δηαρείξηζε 
θαθέισλ θαη αξρείσλ. 

Να ζπλζέηνπλ θείκελα θαη 
παξνπζηάζεηο εηζάγνληαο 
εηθφλεο θαη γξαθήκαηα 
έρνληαο ππφςε ηνπο ην 
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 
ζπληάζζνπλ ην θείκελν 
θαζψο θαη ηνπο αλαγλψζηεο 
ή ην αθξναηήξην ζηνπο 
νπνίνπο πξφθεηηαη λα 
απεπζπλζνχλ. 
Να ζρεδηάδνπλ, λα δνκνχλ, 
λα νξγαλψλνπλ ηηο 
παξνπζηάζεηο ηνπο θαη λα 
έρνπλ επρέξεηα ζηελ 
ηαμηλφκεζε ησλ δηαθαλεηψλ 
θαη ηελ κεηαθίλεζε εληφο 
ηνπ εγγξάθνπ. 
Να εηζάγνπλ κνπζηθή θαη 
ήρν ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπο 
απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη 
λα δηθαηνινγνχλ ηηο 
επηινγέο ηνπο. 
Να εληζρχνπλ ηελ επηηπρία 
ησλ ζηφρσλ ηνπο 
ρξεζηκνπνηψληαο ζηαδηαθά 
ηα εθέ ελαιιαγήο 
δηαθαλεηψλ θαη ηε 
δεκηνπξγία 
ππεξζπλδέζεσλ. 
Να ρξεζηκνπνηνχλ ηε 
καγλεηνθψλεζε ηεο θσλήο 
ηνπο φηαλ ρξεηάδεηαη. 
Να εθθξάδνληαη 
δεκηνπξγηθά θαη 
πξσηφηππα.  
Να εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηξνπνπνίεζεο – 
κνξθνπνίεζεο έηνηκσλ 
εηθφλσλ. 

Παίδσ θαη καζαίλσ 
κε ηνλ ππνινγηζηή 
 
 
Αλαθαιχπησ θαη 
αμηνπνηψ λέεο 
ιεηηνπξγίεο ησλ 
πξνγξακκάησλ 
εθαξκνγψλ. 

Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ρξήζεο 
ησλ εξγαιείσλ ΣΠΔ 
πξνζεγγίδνληαη κε παηγληψδε 
ηξφπν θαη δηαξζξψλεηαη 
ππεξεηψληαο ηνπο ζηφρνπο ησλ 
ηδηαίηεξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη 
ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο. 
Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηηο 
ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ηεο θάζε 
εθαξκνγήο κέζα απφ ηε ιχζε ελφο 
πξνβιήκαηνο, ηελ δηεξεχλεζε θαη 
ηελ παξνπζίαζε ελφο ζέκαηνο, ηελ 
αλάγθε δηφξζσζεο ελφο «ιάζνπο», 
βειηίσζεο ελφο εγγξάθνπ θιπ. 
ζην πιαίζην εξγαζηψλ πνπ ηνπο 
αλαηίζεληαη (αηνκηθέο, νκαδηθέο, 
νκαδνζπλεξγαηηθέο). Αμηνπνηνχλ 
θαη εμνηθεηψλνληαη κε ηε «Βνήζεηα» 
ηεο θάζε εθαξκνγήο. 
Δλδεηθηηθά: 

Γηνξζψλνπλ θαη βειηηψλνπλ 
έγγξαθα πνπ ηνπο δίλνληαη κε 
πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε έλα 
project πάλσ ζην νπνίν 
εξγάδνληαη. πδεηνχλ, 
αληαιιάζζνπλ απφςεηο ζρεηηθά 
κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν, 
παίξλνπλ απνθάζεηο δηφξζσζεο 
ή βειηίσζεο ηνπ εγγξάθνπ 
ιακβάλνληαο ππφςε ην ζηφρν θαη 
ην θνηλφ πνπ ζέινπλ λα 
απεπζπλζνχλ. Δλεκεξψλνληαη 
γηα ηελ χπαξμε Διεχζεξνπ 
Λνγηζκηθνχ πνπ δηαηίζεηαη ζην 
Γηαδίθηπν θαη αλαθαιχπηνπλ κε 
θαζνδήγεζε εξγαιεία ησλ ΣΠΔ 
πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε 
πινπνίεζε ησλ επηινγψλ ηνπο. 

Αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ρξήζεο 
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Να εηζάγνπλ εηθφλεο απφ 
ζαξσηή θαη θσηνγξαθηθή 
κεραλή. 
Να ηεξνχλ ζηηο 
παξνπζηάζεηο ηνπο θαλφλεο 
πξνζηαζίαο ησλ 
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 
αλαθεξφκελνη ζηηο πεγέο. 
Να πξνβιεκαηίδνληαη γηα 
ηελ αηζζεηηθή ελφο 
εγγξάθνπ, κηαο 
παξνπζίαζεο ή ελφο 
ζρεδίνπ, ηε ζαθήλεηα ηνπ 
θεηκέλνπ θιπ . 
Να αλαγλσξίδνπλ φηη ε 
επαλεμέηαζε θαη ε βειηίσζε 
ησλ παξαγφκελσλ έξγσλ 
είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε 
ηηο ΣΠΔ νη νπνίεο 
επηηξέπνπλ ηηο δηεξγαζίεο 
απηέο λα γίλνληαη γξήγνξα, 
εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά 
(αληηγξαθή, δηαγξαθή, 
επηθφιιεζε, κνξθνπνίεζε, 
αλεχξεζε πιηθνχ θιπ.). 
Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 
ηπθινχ ζπζηήκαηνο 
δαθηπινγξάθεζεο. 
 

ησλ εξγαιείσλ ζην πιαίζην κηαο 
θαηλνηφκαο δξάζεο (ελφο 
πεξηβαιινληηθνχ ή δηαπνιηηηζκηθνχ 
πξνγξάκκαηνο θιπ.) 
«ελδνηαμηαθά» ή «δηαηαμηαθά» κε 
ηε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ φπσο: 

- γξάθνπλ θαη εηθνλνγξαθνχλ 
έλα πνίεκα ή κηα ηζηνξία, κηα 
αθίζα, έλα εξσηεκαηνιφγην, 
άξζξν γηα εθεκεξίδα, έλα 
ελεκεξσηηθφ θπιιάδην, 
πξνζθιήζεηο, πξνγξάκκαηα 
εθδειψζεσλ θ.ά.  
- αμηνπνηνχλ ςεθηαθή 
θσηνγξαθηθή κεραλή (εθφζνλ 
δηαηίζεηαη) γηα ιήςε 
θσηνγξαθηψλ, ηηο νπνίεο 
επεμεξγάδνληαη ηηο εηζάγνπλ ζε 
έγγξαθα, νξγαλψλνπλ «έθζεζε 
θσηνγξαθίαο» ή ηηο 
παξνπζηάδνπλ 
ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν 
ινγηζκηθφ θαη video projector, 
ηειεφξαζε ή ςεθηαθή θνξλίδα 
(digital frame). 

Δκβαζχλνπλ θαη επεθηείλνπλ 
ζεκαηηθέο ηνπ αλαιπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, εξεπλψληαο θαη 
παξνπζηάδνληαο πεξηνρέο πνπ 
ηνπο ελδηαθέξνπλ ή είλαη 
δπζλφεηεο φπσο: 

- Σα πνιηηεχκαηα ζηελ αξρατθή 
Διιάδα 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη πξνεηνηκάζεη 
θαηάιιειεο αζθήζεηο ή αμηνπνηεί 
ζρεηηθφ ειεχζεξν ινγηζκηθφ κε ην 
νπνίν νη καζεηέο παίδνπλ θαη 
εμαζθνχληαη ζην «ηπθιφ ζχζηεκα» 
δαθηπινγξάθεζεο (Πξνηείλεηαη 
ρξφλνο απαζρφιεζεο ην πνιχ 10 
ιεπηψλ ζε θάζε δηδαθηηθή ψξα. 
Οξζή ηνπνζέηεζε ησλ δαθηχισλ 
ζην πιεθηξνιφγην, εμάζθεζε κε 
γξάκκαηα, ζηε ζπλέρεηα κε 
ζπιιαβέο θαη ηέινο ιέμεηο). 

Να βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο 
γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν 
ζθνπφ ρξεζηκνπνηψληαο 
πνηθηιία πεγψλ: 
Γηαδηθηπαθψλ (π.ρ. 
εγθπθινπαίδεηεο), 
Φεθηαθψλ Λεμηθψλ, 
Βάζεσλ δεδνκέλσλ θ.ά. 
Να αμηνπνηνχλ εθαξκνγή 

Οξγαλψλσ, 
ηαμηλνκψ θαη 
επεμεξγάδνκαη 
πιεξνθνξίεο κε 
ελλνηνινγηθνχο 
ράξηεο θαη ινγηζηηθά 
θχιια. 
 
 

Υξεζηκνπνηνχλ ηελ ελλνηνινγηθή 
ραξηνγξάθεζε θαη γηα αλίρλεπζε 
ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ ζηελ 
αξρή ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο. ην 
ηέινο δηνξζψλνπλ, βειηηψλνπλ, 
ζπκπιεξψλνπλ ηνλ αξρηθφ ράξηε 
αμηνινγψληαο εκκέζσο ηελ 
εξγαζία ηνπο. 
Αλαιακβάλνπλ ηε δηεμαγσγή 
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ελλνηνινγηθήο 
ραξηνγξάθεζεο θαη 
εκηδνκεκέλα ινγηζηηθά 
θχιια γηα λα θαηαγξάθνπλ, 
λα αλαιχνπλ, λα 
νξγαλψλνπλ θαη λα 
επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα 
κηαο κηθξήο έξεπλαο. 
Να εηζάγνπλ δεδνκέλα ζε 
έλα θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλν ινγηζηηθφ 
θχιιν. 
Να κνξθνπνηνχλ ηα θειηά 
ηνπ ινγηζηηθνχ θχιινπ.  
Να παξαηεξνχλ ζε γξαθηθή 
παξάζηαζε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 
ηνπο θαη λα εμάγνπλ 
ζπκπεξάζκαηα.  
Να αμηνπνηνχλ πίλαθεο, 
γξαθήκαηα θαη 
ελλνηνινγηθνχο ράξηεο ζε 
άιιεο εθαξκνγέο. 
Να θαηαλννχλ φηη ε 
ζπγθέληξσζε, νξγάλσζε, 
ζπζρέηηζε θαη επεμεξγαζία 
πιεξνθνξηψλ γηα έλα 
πξφβιεκα κπνξεί λα καο 
νδεγήζεη ζηελ αλαθάιπςε 
ιχζεσλ ή λέσλ 
πιεξνθνξηψλ. 
Να ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη 
νπηηθνπνηήζεηο 
(γξαθήκαηα, ελλνηνινγηθνί 
ράξηεο θιπ.) θαη ηα άιια 
εξγαιεία πνπ καο 
πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ καο 
επηηξέπνπλ λα εμεξεπλνχκε 
πηπρέο ελφο πξνβιήκαηνο 
γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
επαιήζεπζε ησλ αξρηθψλ 
καο πξνβιέςεσλ. 
Να πξνβιέπνπλ, λα 
εθηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ 
ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εθαξκνγψλ πνπ 
δεκηνπξγνχλ. 

κηθξψλ εξεπλψλ φπσο: 
- ηε δηεξεχλεζε ησλ 
πξνηηκήζεσλ ησλ ζπκκαζεηψλ 
ηνπο ζε θαγεηά θαη αλαςπθηηθά 
(αγσγή πγείαο) 
- ηε δηεξεχλεζε ησλ 
πξνηηκήζεψλ ηνπο ζηα ζπνξ 
(ειεχζεξνο ρξφλνο) 
- ηε ζχγθξηζε ησλ θαηξηθψλ 
ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπο κε 
άιιεο πεξηνρέο ηεο παηξίδαο καο 
αμηνπνηψληαο ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο απφ ην Γηαδίθηπν 
(κειέηε πεξηβάιινληνο). 

πληάζζνπλ κεηά απφ ζπδήηεζε 
θαη δηαηχπσζε ππνζέζεσλ ηα 
αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα ζηνλ 
επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. πιιέγνπλ 
ηα δεδνκέλα θαη ηα εηζάγνπλ ζε 
εκηδηακνξθσκέλα ινγηζηηθά 
θχιια. Σα κνξθνπνηνχλ. Σα 
απεηθνλίδνπλ γξαθηθά, κε ηε 
βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηα 
παξαηεξνχλ, ηα αλαιχνπλ θαη 
ζπδεηνχλ. πγθξίλνπλ ηα 
απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο ηνπο 
ππνζέζεηο. Θέηνπλ εξσηήκαηα, 
θάλνπλ πξνηάζεηο. ρεδηάδνπλ θαη 
δνκνχλ ηελ παξνπζίαζε φιεο ηεο 
εξγαζίαο ηνπο. 
πδεηνχλ γηα ην πψο εξγάζηεθαλ 
θαη κε πνηνλ ηξφπν ηνπο βνήζεζαλ 
νη ΣΠΔ. Αληαιιάζζνπλ απφςεηο. 

 

Να εμνηθεησζνχλ κε ηε 
ρξήζε εθαξκνγψλ 
πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν. 
Να αλαγλσξίδνπλ ηελ 
αλαγθαηφηεηα ηεο θξηηηθήο 
ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 
Να επαηζζεηνπνηεζνχλ 
ζηελ επηινγή εηθφλσλ θαη 

Δπηθνηλσλψ 
ειεθηξνληθά 
 
 

Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη, 
αλαθαινχλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο 
θαη αλαθαιχπηνπλ ιεηηνπξγίεο θαη 
δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο 
πινήγεζεο (Δηζαγσγή δηεχζπλζεο 
ηζηνζειίδαο. Καηαλφεζε ηεο 
θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 
ηζηνζειίδσλ ζχκθσλα κε ην 
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πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 
θαηάιιεινπ γηα ηελ ειηθία 
ηνπο θαη ζρεηηθνχ κε ην 
ζέκα ηνπο. 
Να αλαπηχμνπλ πξαθηηθέο 
θαιήο ρξήζεο ηνπ 
Γηαδηθηχνπ. 
Να εμνηθεησζνχλ ζηε 
δηαηχπσζε εχζηνρσλ 
εξσηεκάησλ ζε κεραλέο 
αλαδήηεζεο γηα λα 
αλαζχξνπλ απφ ην 
Γηαδίθηπν πιηθφ πνπ λα είλαη 
ζρεηηθφ κε ην ζέκα ηνπο θαη 
λα κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ 
ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 
Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα 
δηαθξίλνπλ φηη 
νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα 
είλαη ζπληάθηεο ζην 
Γηαδίθηπν θαη κεξηθέο θνξέο 
ηα πεξηερφκελν νξηζκέλσλ 
ηζηνζειίδσλ κπνξεί λα είλαη 
αγελέο, πξνζβιεηηθφ θαη 
παξάλνκν. ΄ απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο λα 
απνθεχγνπλ ηελ ρξήζε ησλ 
παξερφκελσλ 
πιεξνθνξηψλ θαη λα 
ελεκεξψλνπλ ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ηνπο θαη ηνπο 
γνλείο ηνπο. 
Να εμνηθεησζνχλ κε ηε 
ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, ησλ 
ηζηνινγίσλ θαη ηελ 
αλάπηπμε «εμ 
απνζηάζεσο» 
ζπλεξγαζηψλ.  
Να δεκηνπξγνχλ 
ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθήο 
αιιεινγξαθίαο. 
Να θαηαλννχλ ηελ 
αλαγθαηφηεηα, ηε 
ρξεζηηθφηεηα θαη ηελ 
απαξαίηεηε κπζηηθφηεηα 
ησλ passwords ζηελ 
ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. 
Να αλαγλσξίδνπλ ηα 
πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο 
ηεο ειεθηξνληθήο 
αιιεινγξαθίαο. 
Να θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία 
ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ελφο 
ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο: 

ηειεπηαίν ηκήκα ηεο δηεχζπλζήο 
ηνπο „gr, cy, …, gov, edu, com, 
net, org …‟. Αλαγλψξηζε 
ζπλδέζκσλ θαη ππεξζπλδέζκσλ. 
Αξρηθή ζειίδα. Πινήγεζε ζε 
ζειίδεο πνπ έρνπλ επηζθεθζεί 
„Μπξνο – Πίζσ‟, ειηδνδείθηεο. 
Ηζηνξηθφ. Άλνηγκα ηζηνζειίδαο ζε 
λέα θαξηέια ή ζε λέν παξάζπξν 
θιπ.). 
Αμηνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα ηε 
δηεξεχλεζε πνηθίισλ ζεκάησλ π.ρ. 
αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα 
ήζε θαη ηα έζηκα κηαο πεξηνρήο, 
αλάθηεζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ 
(θσηνγξαθίεο ηεο Αθξφπνιεο) 
θιπ. 
Αμηνπνηνχλ εθαξκνγέο ςεθηαθψλ 
ραξηψλ (π.ρ. Google Earth, 
Google Maps). Βξίζθνπλ ηνλ 
ράξηε ηεο πεξηνρήο ηνπο, ηνπ 
λνκνχ ηνπο, ηεο ρψξαο καο ή 
άιισλ ρσξψλ. Αμηνπνηνχλ ηελ 
εθαξκνγή γηα δηεξεχλεζε 
πνηθίισλ ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 
Ηζηνξία, ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο 
ηα Μαζεκαηηθά θιπ. 
Π.ρ. Έλα ηαμίδη ζε κηα πεξηνρή ηεο 
Διιάδαο. Υάξαμε ηεο δηαδξνκήο, 
ππνινγηζκφο ηεο απφζηαζεο, 
θαηάδεημε ηφπσλ πνπ ζεσξνχλ 
ζεκαληηθνχο θαη ζα ήζειαλ λα 
επηζθεθηνχλ. 
Άιια ζέκαηα. 

- Ζ γεηηνληά κνπ.  
- Πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδξνκήο 
απφ ην ζπίηη κνπ ζην ζρνιείν ή 
ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε. 
- Ζ πνξεία ηνπ Μεγάινπ 
Αιεμάλδξνπ. 

Δλζαξξχλνληαη θαη θαζνδεγνχληαη, 
αμηνπνηψληαο ην ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν, λα επηθνηλσλήζνπλ 
θαη λα αλαδεηήζνπλ ή λα 
αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο θαη 
απφςεηο κε ζπκκαζεηέο ηνπο απφ 
ζρνιεία άιισλ πεξηνρψλ, θαζψο 
θαη κε αξκφδηνπο θνξείο ή εηδηθνχο 
ζρεηηθνχο κε ζέκαηα ηνπ 
ελδηαθέξνληφο ηνπο. Π.ρ. 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ηηο 
νπνίεο ρξεηάδνληαη ζηελ εθπφλεζε 
κηαο έξεπλάο ηνπο γηα ηνπηθά 
ζέκαηα, εηδηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνχλ ην δήκν ηνπο ή 
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-Απνζηνιέαο 
-Παξαιήπηεο 
-Θέκα 
-Μήλπκα 
-Κνηλνπνίεζε θιπ. 

Να εμνηθεησζνχλ κε ηε 
ιεηηνπξγία επηζχλαςεο 
αξρείνπ ζε ειεθηξνληθφ 
κήλπκα.  
Να αλαγλσξίδνπλ ηηο 
δηαθνξέο δηαρείξηζεο ηεο 
ειεθηξνληθήο 
αιιεινγξαθίαο 
α) κε ηε βνήζεηα 
πξνγξάκκαηνο 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
θαη β) κε ηελ ππεξεζία web 
mail. 
Να εμνηθεησζνχλ κε ηε 
δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ 
νη ΣΠΔ ζε αλζξψπνπο πνπ 
βξίζθνληαη καθξηά λα 
ζπλεξγάδνληαη.  
Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζηε 
ρξήζε ζσζηήο γιψζζαο θαη 
θαηάιιειεο έθθξαζεο ζηηο 
ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο 
ηνπο. 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ζέκαηα 
ηαηξηθήο θχζεο θιπ. 
Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη γηα ηε 
ζπγγξαθή ειεθηξνληθνχ 
ζπλεξγαηηθνχ παξακπζηνχ 
Δμνηθεηψλνληαη κε ηε κνξθή 
επηθνηλσλίαο ζε ηζηνιφγηα (blogs) 
μεθηλψληαο απφ ην ηζηνιφγην ηνπ 
ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο ηνπο ζην 
νπνίν κε θαζνδήγεζε κπνξνχλ λα 
αλαξηνχλ εξγαζίεο ηνπο, λα 
βξίζθνπλ νδεγίεο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο αλαξηεκέλεο απφ 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 
θ.ά. Να θάλνπλ ζπδεηήζεηο. 
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Δ΄ ΣΑΞΖ 

ηφρνη Θεκαηηθέο Δλφηεηεο 
Δλδεηθηηθέο  
Γξαζηεξηφηεηεο 

Οη καζεηέο επηδηψθεηαη:  
Να αλαγλσξίδνπλ ηνλ 
ππνινγηζηή σο απηφλνκν 
ζηαζκφ εξγαζίαο ή σο κνλάδα 
ελφο επξχηεξνπ δηθηχνπ. 
Να πεξηγξάθνπλ ηα νθέιε πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 
δηθηχσλ. 

Γλσξίδσ ηνλ 
ππνινγηζηή 
 
Ζ έλλνηα ηνπ δηθηχνπ. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ, 
αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνπλ 
δίθηπα πνπ ήδε γλσξίδνπλ 
(νδηθφ δίθηπν, ηειεθσληθφ 
δίθηπν θιπ.). Πξνβιεκαηίδνληαη 
γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «δίθηπν». 
πζρεηίδνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ 
ην ηνπηθφ δίθηπν, ην δίθηπν 
επξείαο πεξηνρήο θαη ην 
παγθφζκην δίθηπν (Γηαδίθηπν) 
ππνινγηζηψλ. 
Μηα νκάδα καζεηψλ 
αλαιακβάλεη λα κειεηήζεη θαη 
λα παξνπζηάζεη 
(ρξεζηκνπνηψληαο ηα 
θαηάιιεια εξγαιεία) ζηνπο 
ζπκκαζεηέο ηεο ηα νθέιε πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 
δηθηχσλ. πδεηνχλ θαη 
πξνβιεκαηίδνληαη. 

Να αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζε 
κηα πνηθηιία πεγψλ. 
Να αλαθέξνπλ ηηο πεγέο ησλ 
πιεξνθνξηψλ ηνπο θαη λα 
αηηηνινγνχλ ηελ επηινγή ηνπο. 
Να θξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ 
ηηο εξγαζίεο ηνπο θαζψο θαη 
εξγαζίεο άιισλ. 
Να ζπκβάιινπλ ζηελ ηειηθή 
δηακφξθσζε κηαο εξγαζίαο 
θαηαζέηνληαο ηδέεο, πξνηάζεηο, 
ππνδείμεηο θιπ., 
αλαπηχζζνληαο ηαπηφρξνλα 
αλαζηνραζηηθέο δεμηφηεηεο, 
θαζψο θαη δεμηφηεηεο 
επηρεηξεκαηνινγίαο. 
Να εθθξάδνληαη δεκηνπξγηθά 
θαη πξσηφηππα. 
Να εληζρχνπλ ηελ επηηπρία ησλ 
ζηφρσλ ηνπο εηζάγνληαο video 
ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπο απφ 
δηαθνξεηηθέο πεγέο 
αμηνπνηψληαο, ζπγρξφλσο, ηηο 
ξπζκίζεηο θίλεζεο ησλ 
αληηθεηκέλσλ.  
Να  δηθαηνινγνχλ ηηο επηινγέο 
ηνπο θαη λα ηεξνχλ ζηηο 
παξνπζηάζεηο ηνπο θαλφλεο 
πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ 
δηθαησκάησλ. 

Παίδσ θαη καζαίλσ κε 
ηνλ ππνινγηζηή 
 
 
Αλαθαιχπησ θαη 
αμηνπνηψ λέεο 
ιεηηνπξγίεο ησλ 
πξνγξακκάησλ 
εθαξκνγψλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ρξήζεο 
ησλ εξγαιείσλ ΣΠΔ 
πξνζεγγίδνληαη κε παηγληψδε 
ηξφπν θαη δηαξζξψλεηαη 
ππεξεηψληαο ηνπο ζηφρνπο ησλ 
ηδηαίηεξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ 
θαη ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο. 
Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηηο 
ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ηεο θάζε 
εθαξκνγήο κέζα απφ ηε ιχζε 
ελφο πξνβιήκαηνο, ηελ 
δηεξεχλεζε θαη ηελ παξνπζίαζε 
ελφο ζέκαηνο, ηελ αλάγθε 
δηφξζσζεο ελφο «ιάζνπο», 
βειηίσζεο ελφο εγγξάθνπ θιπ. 
ζην πιαίζην εξγαζηψλ πνπ ηνπο 
αλαηίζεληαη (αηνκηθέο, νκαδηθέο, 
νκαδνζπλεξγαηηθέο). 
Αλαιακβάλνπλ ζην πιαίζην ηνπ 
καζήκαηνο έλα έξγν, κηα 
απνζηνιή, κηα δηεπηζηεκνληθή 
δξαζηεξηφηεηα, νξγαλσκέλε 
ζην επίπεδν ησλ παηδηψλ, 
ζηεξηγκέλε ζηηο εκπεηξίεο ηνπο 
απφ ηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή 
δσή. 
Δλδεηθηηθά: 

Πνιπκεζηθφ παξακχζη (κε 
ήρνπο θαη εηθφλεο) πνπ ζα 
ζπγγξάςνπλ θαη ζα 
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Να δηαηππψλνπλ θαη λα 
ζπληάζζνπλ  ηα δηεξεπλεηηθά 
εξσηήκαηα γηα ηελ νξγάλσζε 
θαη δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο κε 
ηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή 
θεηκέλνπ. 
Να εμνηθεησζνχλ ζηαδηαθά κε 
εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο 
αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα 
ζπλζέηνπλ παηρλίδηα 
(ζηαπξφιεμα, εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο, 
αληηζηνηρίαο θιπ.). 
Να εμνηθεησζνχλ ζηαδηαθά κε 
πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο 
video θαη ήρνπ. 
Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 
ηπθινχ ζπζηήκαηνο 
δαθηπινγξάθεζεο. 
 

 
 

παξνπζηάζνπλ ζηα κηθξφηεξα 
παηδηά. 
ρεδηάδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ 
κηα παξνπζίαζε (π.ρ. ην έξγν 
ελφο ινγνηέρλε, ηε βηνγξαθία 
ελφο επηζηήκνλα, ην 
απηνθίλεην θαη νη επηπηψζεηο 
ηνπ ζην πεξηβάιινλ, ε Αγηά 
νθηά, ε ρισξίδα θαη ε 
παλίδα ηεο πεξηνρήο καο 
θιπ.) ηελ νπνία αμηνπνηνχλ ζε 
εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.  
Γεκηνπξγία ελφο 
εηθνλνγξαθεκέλνπ 
εκεξνινγίνπ κε εηθφλεο ή 
δσγξαθηέο κηαο ζεκαηηθήο (ε 
ζάιαζζα, ην δάζνο, ε 
νηθνγέλεηα θιπ). 
Γεκηνπξγία ζησπεινχ video - 
ζρνιίνπ κφλν κε κνπζηθή 
επέλδπζε. 
χλζεζε κηαο δηαθήκηζεο γηα 
ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. 
Καηαζθεπή αθίζαο γηα ηα 
απεηινχκελα είδε. 
Γεινηνγξαθίεο. 
Άξζξν θαη ζπλεληεχμεηο γηα 
ηελ ηνπηθή ή ηε ζρνιηθή 
εθεκεξίδα ζρεηηθφ κε έλα 
επίθαηξν ζέκα ηεο πεξηνρήο 
ηνπο. 

πλζέηνπλ παηρλίδηα θαη θνπίδ 
(αξρηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ) αμηνπνηψληαο 
παθέηα ειεθηξνληθήο 
αμηνιφγεζεο.  

Αλαιακβάλνπλ, γηα 
παξάδεηγκα, ηελ θαηαζθεπή 
ζηαπξνιέμνπ αθνχ ηνπο 
δνζνχλ νη ιέμεηο ζε έγγξαθν 
επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Σηο 
εηζάγνπλ ζε πίλαθα πνπ 
ζρεδηάδνπλ, βξίζθνπλ θαη 
ζπκπιεξψλνπλ νξηζκνχο. 
Αληηγξάθνπλ ηα θείκελα ζηα 
αληίζηνηρα πεδία κηαο 
εθαξκνγήο ειεθηξνληθήο 
αμηνιφγεζεο θαη κε 
θαζνδήγεζε θαηαζθεπάδνπλ 
θαη κνξθνπνηνχλ ην 
ζηαπξφιεμν. 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη 
πξνεηνηκάζεη θαηάιιειεο 
αζθήζεηο ή αμηνπνηεί ζρεηηθφ 
ειεχζεξν ινγηζκηθφ κε ην νπνίν 
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νη καζεηέο παίδνπλ θαη 
εμαζθνχληαη ζην «ηπθιφ 
ζχζηεκα» δαθηπινγξάθεζεο 
(Πξνηείλεηαη ρξφλνο 
απαζρφιεζεο ην πνιχ 10 
ιεπηψλ ζε θάζε δηδαθηηθή ψξα. 
Οξζή ηνπνζέηεζε ησλ 
δαθηχισλ ζην πιεθηξνιφγην, 
εμάζθεζε κε γξάκκαηα, 
ζπιιαβέο, ιέμεηο θαη πξνηάζεηο). 

Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 
δηεμαγσγήο έξεπλαο. 
Να εμνηθεησζνχλ κε ην 
πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο 
επεμεξγαζίαο αξηζκεηηθψλ 
δεδνκέλσλ κε ινγηζηηθά θχιια. 
Να θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηνπ 
θειηνχ, ηεο γξακκήο, ηεο 
ζηήιεο. 
Να δεκηνπξγνχλ απιά 
ινγηζηηθά θχιια ζηα νπνία 
θαηαρσξνχλ ηα δεδνκέλα ηεο 
έξεπλάο ηνπο θαη λα ηα 
κνξθνπνηνχλ.  
Να επηιέγνπλ πεξηνρέο θειηψλ, 
λα αληηγξάθνπλ, κεηαθέξνπλ 
θαη δηαγξάθνπλ ηα πεξηερφκελα 
ησλ θειηψλ.  
Να εηζάγνπλ απινχο ηχπνπο 
ζηα θειηά ησλ ινγηζηηθψλ 
θχιισλ. 
Να αληηγξάθνπλ ηχπνπο. 
Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα 
ηεο ζρεηηθήο θαη ηεο απφιπηεο 
αλαθνξάο ζε θειί. 
Να εμνηθεησζνχλ ζηε ρξήζε 
απιψλ ζπλαξηήζεσλ ζηα 
ινγηζηηθά θχιια πνπ 
εμππεξεηνχλ ηελ εξεπλεηηθή 
ηνπο δξαζηεξηφηεηα (άζξνηζκα, 
κέζνο φξνο, κέγηζην, ειάρηζην). 
Να δεκηνπξγνχλ γξαθήκαηα γηα 
ηελ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ 
δεδνκέλσλ θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπο. 
Να αληηιακβάλνληαη ηελ 
αλαγθαηφηεηα ηεο γξαθηθήο 
απεηθφληζεο. 

Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα 
επηιέγνπλ ην θαηάιιειν 
γξάθεκα γηα ηελ παξνπζίαζε 
ησλ ζηνηρείσλ.  

Να αμηνπνηνχλ ηνπ 
ελλνηνινγηθνχο ράξηεο γηα ηελ 

Οξγαλψλσ, ηαμηλνκψ 
θαη επεμεξγάδνκαη 
πιεξνθνξίεο κε 
ινγηζηηθά θχιια. 
 
 

Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηηο 
ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ηεο θάζε 
εθαξκνγήο κέζα απφ ηε ιχζε 
ελφο πξνβιήκαηνο, ηελ 
δηεξεχλεζε θαη ηελ παξνπζίαζε 
ελφο ζέκαηνο, ηελ αλάγθε 
δηφξζσζεο ελφο «ιάζνπο», 
βειηίσζεο ελφο εγγξάθνπ θιπ. 
ζην πιαίζην εξγαζηψλ πνπ ηνπο 
αλαηίζεληαη (αηνκηθέο, νκαδηθέο, 
νκαδνζπλεξγαηηθέο). 

Αλαιακβάλνπλ ηε δηεμαγσγή 
κηθξψλ εξεπλψλ. πληάζζνπλ, 
κεηά απφ ζπδήηεζε θαη 
δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ηα 
εξσηεκαηνιφγηα ζηνλ 
επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. 
πιιέγνπλ ηα δεδνκέλα. 
ρεδηάδνπλ ινγηζηηθά θχιια, 
θαηαρσξνχλ ηα δεδνκέλα θαη ηα 
επεμεξγάδνληαη. Αλαπαξηζηνχλ 
κε θαηάιιεια γξαθήκαηα ηα 
απνηειέζκαηα. Σα αλαιχνπλ θαη 
ζπδεηνχλ. πγθξίλνπλ ηα 
απνηειέζκαηα κε ηηο αξρηθέο 
ηνπο ππνζέζεηο. Θέηνπλ 
εξσηήκαηα θάλνπλ πξνηάζεηο. 
ρεδηάδνπλ θαη δνκνχλ ηελ 
παξνπζίαζε φιεο ηεο εξγαζίαο 
ηνπο. 

πδεηνχλ γηα ην πψο 
εξγάζηεθαλ θαη κε πνην ηξφπν 
ηνπο βνήζεζαλ νη ΣΠΔ. 
Αληαιιάζνπλ απφςεηο. 

Μέζα απφ δηάινγν θαη 
ζπδήηεζε ηα παηδηά 
αλαθαιχπηνπλ ηελ έλλνηα ηεο 
απφιπηεο θαη ηεο ζρεηηθήο 
αλαθνξάο ζε θειί. Π.ρ. Έλα 
παηδί πξνζδηνξίδεη ηνλ ηφπν 
θαηνηθίαο ηνπ, ιέγνληαο «κέλσ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο 286» 
(απφιπηε αλαθνξά), ελψ έλα 
άιιν ιέεη «μεθηλψληαο απφ ην 



23 

 

εκβάζπλζε θαη θαηαλφεζε 
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. 
Να εκπινπηίδνπλ ηε βηβιηνζήθε 
ηεο εθαξκνγήο κε εηθφλεο θαη 
λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ήρνπ.  

ζρνιείν ζηνλ πξψην δξφκν 
ζηξίβεηο αξηζηεξά, ζπλερίδεηο 
επζεία, ζην ηέινο ηνπ δξφκνπ 
βξίζθεηαη ην ζπίηη κνπ» (ζρεηηθή 
αλαθνξά). 

Γεκηνπξγνχλ ηεχρνο κε ηα 
ζηνηρεία ηεο έξεπλάο ηνπο, ην 
νπνίν κνξθνπνηνχλ θαηάιιεια 
(εμψθπιιν, πεξηερφκελα, 
θεθαιίδα θαη ππνζέιηδν, 
αξίζκεζε ζειίδσλ, ζειίδα κε 
δχν ζηήιεο θιπ.). 

Δλδεηθηηθά: 

Έξεπλα α΄: 

Καηαλάισζε ξεχκαηνο ζην 
ζπίηη. 

πδήηεζε. πκπεξάζκαηα, 
πξνηάζεηο. 

Πξφγξακκα κείσζεο ηεο 
θαηαλάισζεο. 

Έξεπλα β΄ (κεηά απφ ην 
πξφγξακκα): 

Καηαλάισζε ξεχκαηνο ζην 
ζπίηη. 

πγθξίζεηο. πδήηεζε. 
πκπεξάζκαηα. Νέεο 
πξνηάζεηο. 

Άιια παξαδείγκαηα 
ζρεδηαζκνχ ινγηζηηθψλ 
θχιισλ: 

Τπνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ 
ηεο βαζκνινγίαο. 

Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο 
κηαο εθδξνκήο. 

Τπνινγηζκφο ηνπ εκβαδνχ θαη 
ηεο πεξηκέηξνπ γεσκεηξηθψλ 
ζρεκάησλ. 

Δμεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε 
πνπ έρεη ε αιιαγή ησλ 
κεηαβιεηψλ ηνπ κήθνπο θαη 
ηνπ πιάηνπο ζην εκβαδφλ ησλ 
γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. 

Να αληηκεησπίδνπλ ηε ρξήζε 
ηνπ Γηαδηθηχνπ κε επαηζζεζία 
ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ησλ 
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηεο 
αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 
θηι. 
Να θαηαλννχλ φηη ζην Γηαδίθηπν 
κπνξεί λα βξνπλ πιηθφ 
(πιεξνθνξίεο θαη εηθφλεο) 

Δπηθνηλσλψ 
ειεθηξνληθά 

Δκπιέθνληαη ζε 
ηζηνεμεξεπλήζεηο (Webquests) 
ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο 
αιιά θάλνπλ θαη  ειεχζεξεο 
αλαδεηήζεηο γηα ηε ζπιινγή 
πιεξνθνξηψλ θαη εηθφλσλ πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα κηα εξγαζία 
ηνπο. 

Δλζαξξχλνληαη ζηελ αλάιεςε 
δηαηαμηαθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη 
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άζρεην κε ην ζέκα ηνπο, 
αθαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπο 
θαη παξάλνκν. Να απνθεχγνπλ 
ηελ επίζθεςε ηέηνησλ 
ηζηνζειίδσλ θαη λα 
ελεκεξψλνπλ ην ζρνιείν θαη 
ηνπο γνλείο ηνπο. 
Να ελεκεξσζνχλ ζε ζέκαηα 
ζρεηηθά κε ηνπο ηνχο θαη ηηο 
θαθφβνπιεο επηζέζεηο ηξίησλ.  
Να γλσξίδνπλ ηξφπνπο 
αληηκεηψπηζεο αλεπηζχκεηεο 
αιιεινγξαθίαο. 
Να ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο 
αλαδεηήζεηο ηνπο ιέμεηο θιεηδηά. 
Να αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ βξίζθνπλ θαη λα θαηαλννχλ 
ηε ζεκαζία ηεο πξνέιεπζήο 
ηνπο. Να θάλνπλ ζχλζεηεο 
αλαδεηήζεηο θαη λα κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ κε επηηπρία ηνπο 
ηειεζηέο «ΚΑΗ/and» θαη «΄Ζ/or». 
Να αλαγλσξίδνπλ ηελ 
πξνέιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ 
απφ ηηο επεθηάζεηο ησλ 
δηεπζχλζεσλ ησλ ηζηνζειίδσλ 
(org, edu θιπ.). 
 

κε απνκαθξπζκέλα ζρνιεία. 
Όπνπ απηφ είλαη δπλαηφ 
εμνηθεηψλνληαη θαη κε ηε κνξθή 
ζπλεξγαζηψλ κέζσ ζχγρξνλσλ 
ή αζχγρξνλσλ κεζφδσλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

Γξάθνπλ έλα άξζξν γηα θάπνην 
πξφβιεκα, ηεο πεξηνρήο ηνπο. 
Αληαιιάζζνπλ ηηο εξγαζίεο 
ηνπο. Με ηελ εηζαγσγή ζρνιίνπ 
θάλνπλ παξαηεξήζεηο πηζαλήο 
βειηίσζεο ηνπ θεηκέλνπ αιιά 
θαη ζεηηθά ζρφιηα. 
Δπεμεξγάδνληαη εθ λένπ ην 
θείκελν πξνζέρνληαο ηηο 
παξαηεξήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ 
ηνπο. Βειηηψλνπλ κε λέεο ηδέεο 
φπνπ ρξεηάδεηαη. Παξνπζηάδνπλ. 
πδεηνχλ. Σειεηνπνηνχλ, 
απνζηέιινπλ ζηελ ηνπηθή 
εθεκεξίδα κε ην ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν. 

χληαμε εξσηεκαηνινγίνπ, 
επηζχλαςή ηνπ ζην ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν θαη απνζηνιή ηνπ 
ζε ζπκκαζεηέο ηνπο ελφο 
απνκαθξπζκέλνπ ζρνιείνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή 
ηνπο. 

Να ζρεδηάδνπλ θαη λα 
επεμεξγάδνληαη δηθέο ηνπο 
δσγξαθηέο ζε έλα Logo like 
πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ.  
Να εηζάγνπλ θαη λα 
επεμεξγάδνληαη έηνηκα 
ζρήκαηα.  
Να εηζάγνπλ έηνηκεο εηθφλεο θαη 
δσγξαθηέο. 
Να εηζάγνπλ ρειψλα θαη λα 
αιιάδνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο.  
Να αιιάδνπλ ηε κνξθή ηεο 
ρειψλαο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 
έηνηκα ζρήκαηα.  
Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο 
εληνιέο θίλεζεο ηεο ρειψλαο 
(κπξνζηά, πίζσ δεμηά, 
αξηζηεξά, πεξίκελε, πάλσ –pen 
up-, θάησ – pen down- θιπ.). 
Να ζρεδηάδνπλ απιά 
γεσκεηξηθά ζρήκαηα 
(ηεηξάγσλν, 
παξαιιειφγξακκν, θ.ά.) κε ηε 
γξαθίδα ηεο ρειψλαο. 

Πξνγξακκαηίδσ θαη 
ειέγρσ 

Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηηο 
δπλαηφηεηεο ζρεδίαζεο ελφο 
Logo like πξνγξακκαηηζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο δεκηνπξγψληαο 
ηηο δηθέο ηνπο δσγξαθηέο. 
Δκπινπηίδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο 
εηζάγνληαο ρειψλεο πνπ ηηο 
θηλνχλ κε απιέο εληνιέο. 
Αιιάδνπλ ην ζρήκα ηεο 
ρειψλαο ρξεζηκνπνηψληαο 
έηνηκα γξαθηθά ηεο εθαξκνγήο. 
Πξνγξακκαηίδνπλ ηε ρειψλα 
ψζηε απηή λα θηλείηαη φηαλ 
επηιέγεηαη κε ην πνληίθη. 
Αλαιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία 
νινθιεξσκέλσλ ζειίδσλ κε 
θίλεζε γξαθηθψλ φπσο: ε 
θίλεζε ζην δξφκν, ηα δψα ζηελ 
εμνρή θ.ά.  
Μαζαίλνπλ γηα ην ζηπιφ ηεο 
ρειψλαο. 
Πεηξακαηίδνληαη κε ηελ θίλεζε 
ηεο ρειψλαο θαη ηελ 
πεξηζηξνθή ηεο. Θέηνπλ 
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εξσηήκαηα, ζρεδηάδνπλ, 
εθαξκφδνπλ θαη αλαθαιχπηνπλ 
ηνπο θαλφλεο ζρεδίαζεο 
βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ 
ζρεκάησλ. Αλαγλσξίδνπλ ηελ 
αλαγθαηφηεηα ηεο εληνιήο 
επαλάιεςεο. Μαζαίλνπλ ηελ 
εληνιή θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ 
ζηε ζρεδίαζε ησλ ζρεκάησλ 
ηνπο.  
Πεηξακαηίδνληαη κε ηε γσλία 
πεξηζηξνθήο ηεο ρειψλαο θαη 
αλαθαιχπηνπλ πφζεο κνίξεο 
πεξηζηξέθεηαη κηα ρειψλα γηα 
λα νινθιεξψζεη ηε δηαδξνκή 
ηεο γχξσ απφ έλα θιεηζηφ 
ζρήκα. 
Δηνηκάδνπλ εξσηήζεηο 
αληηζηνηρίαο, φπνπ νη 
ζπκκαζεηέο ηνπο θαινχληαη λα 
αληηζηνηρίζνπλ έλα ζχλνιν 
εληνιψλ κε ην αληίζηνηρν 
παξαγφκελν ζρήκα θαη 
αληίζηξνθα. πδεηνχλ. 
 
 
Παξαηήξεζε: Οη 
δξαζηεξηφηεηεο 
πξνζαξκφδνληαη ζηηο 
δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην 
πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 
εθπαηδεπηηθφο. 
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Σ΄ ΣΑΞΖ 

ηφρνη Θεκαηηθέο Δλφηεηεο 
Δλδεηθηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Οη καζεηέο 
επηδηψθεηαη:  
Να αληηιακβάλνληαη 
ηηο επηπηψζεηο ησλ 
ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή 
ηνπο δσή θαη λα 
πξνβιεκαηίδνληαη γηα 
ην κέιινλ. 

Γλσξίδσ ηνλ ππνινγηζηή 
 
Οη ΣΠΔ θαη νη επηπηψζεηο 
ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

Αλαπηχζζεηαη δηάινγνο θαη 
πξνβιεκαηηζκφο κέζα ζηελ ηάμε γηα ηηο 
ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, πνπ ηα 
παηδηά αληηιακβάλνληαη, ησλ ΣΠΔ ζηελ 
απαζρφιεζε, ηελ νηθνλνκία, ηελ 
επηθνηλσλία κεηαμχ αλζξψπσλ θαη ιαψλ, 
ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ, ηελ 
απνκφλσζε ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηελ 
δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί κε άιια άηνκα 
πνπ βξίζθνληαη πνιχ καθξηά, ηνπο 
θηλδχλνπο ηνπ Γηαδηθηχνπ θ.ά. 
Καηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε 
ελλνηνινγηθφ ράξηε. 
Δπηζθέπηνληαη δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο 
κειεηνχλ ζέζεηο θαη απφςεηο εηδηθψλ. 
Αλαζηνράδνληαη, ζπκπιεξψλνπλ ή 
δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ελλνηνινγηθφ ηνπο 
ράξηε. Δθηππψλνπλ θαη αλαξηνχλ ηνλ 
ράξηε ζηελ ηάμε ηνπο. 

Να εμνηθεησζνχλ κε 
πξφγξακκα 
επεμεξγαζίαο video. 
 
Να δεκηνπξγνχλ, λα 
αμηνινγνχλ θαη λα 
δεκνζηνπνηνχλ κηα 
ζπλζεηηθή εξγαζία. 

Παίδσ θαη καζαίλσ κε ηνλ 
ππνινγηζηή 
 
 
Γεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε 
ησλ εθαξκνγψλ ησλ ΣΠΔ. 
 

Οη καζεηέο ζην πιαίζην κηαο 
δξαζηεξηφηεηαο αλαιακβάλνπλ ηελ 
εθπφλεζε κηαο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο 
(project) αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο πνπ 
έρνπλ απνθηήζεη. 
Δχξεζε ζέκαηνο, δηακφξθσζε αμφλσλ 
δηεξεχλεζεο κέζα απφ ζπδήηεζε θαη ηελ 
θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
 
Δλδεηθηηθή δηάξζξσζε ζρεδίνπ εξγαζίαο 
κε ζέκα: «Σν δάζνο» αθνινπζεί ζην ηέινο 
ηνπ παξφληνο. 
Γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο ζπλζεηηθήο 
εξγαζίαο ζα αθηεξψλνληαη ηνπιάρηζηνλ 
δχν δηδαθηηθέο ψξεο ην κήλα θαζ΄ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

Να αμηνπνηνχλ ην 
πεξηβάιινλ ηεο 
εθαξκνγήο 
επεμεξγαζίαο κε 
ινγηζηηθά θχιια θαη 
λα δεκηνπξγνχλ 
θαηαιφγνπο 
(νλνκάησλ, 
γεγνλφησλ θιπ.) λα 
ηνπο ηαμηλνκνχλ, λα 
αλαδεηνχλ ζηνηρεία 
θαη λα ηνπο 
εθηππψλνπλ. 
Να αμηνπνηνχλ ην 
πεξηβάιινλ γηα 

Οξγαλψλσ, ηαμηλνκψ θαη 
επεμεξγάδνκαη 
πιεξνθνξίεο κε ινγηζηηθά 
θχιια.  

Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ γηα παξάδεηγκα 
έλαλ πίλαθα ζε ινγηζηηθφ θχιιν κε ηα 
επψλπκα, ηα νλφκαηα θαη ην θχιιν ησλ 
ζπκκαζεηψλ ηνπο. Σα ηαμηλνκνχλ κε 
δηάθνξνπο ηξφπνπο. Γεκηνπξγνχλ θίιηξα. 
Αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ πεδίνπ θαη 
ηεο εγγξαθήο. 

Αληινχλ ζέκαηα απφ ηα Μαζεκαηηθά θαη 
απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηα 
επεμεξγάδνληαη ζηαηηζηηθά θαη ηα 
αλαπαξηζηνχλ κε ην θαηάιιειν γξάθεκα. 
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ζπιινγή δεδνκέλσλ 
θαη ηε ζηαηηζηηθή 
επεμεξγαζία ηνπο. 

Να δεκηνπξγνχλ 
ηζηνιφγην (blog). Να 
θαηαλνήζνπλ ηελ 
έλλνηα θαη ην ζθνπφ 
δεκηνπξγίαο ελφο 
ηζηνινγίνπ θαη λα 
αλαπηχμνπλ θαιέο 
πξαθηηθέο 
αμηνπνίεζεο ηνπ 
κέζνπ. 

Δπηθνηλσλψ ειεθηξνληθά  

Να ζπληάζζνπλ 
απιέο δηαδηθαζίεο ζε 
έλα Logo like 
πξνγξακκαηηζηηθφ 
πεξηβάιινλ. 
Να θαηαλνήζνπλ ηελ 
έλλνηα ηεο 
κεηαβιεηήο. Να 
ρξεζηκνπνηνχλ 
δηαδηθαζίεο κε 
ζπλζήθε, 
παξακεηξηθέο θαη 
αλαδξνκηθέο 
δηαδηθαζίεο. 

Πξνγξακκαηίδσ θαη ειέγρσ Οη καζεηέο ζπληάζζνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηε 
ζρεδίαζε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ζην 
πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Logo. 
πλδπάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ην 
ζρεδηαζκφ  ζχλζεησλ ζρεδίσλ π.ρ. 
θάζηξν, ρσξηφ, βάξθα, πινίν θιπ. 
Δκπινπηίδνπλ ηα ζρέδηα ηνπο κε ρξψκαηα 
θαη κε άιια ζρέδηα απφ ηα έηνηκα γξαθηθά.  
Μέζα απφ ηα παξαδείγκαηα, ηα παηδηά 
θαηαλννχλ φηη ν ππνινγηζηήο εθηειεί ηηο 
νδεγίεο πνπ ηνπ δίλεη ν άλζξσπνο. 
 
Παξαηήξεζε: Οη δξαζηεξηφηεηεο 
πξνζαξκφδνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ 
πξνζθέξεη ην πξνγξακκαηηζηηθφ 
πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 
εθπαηδεπηηθφο. 

 

 
πλζεηηθή εξγαζία (project) : Σν δάζνο 

 
ρεδηαζκφο πινπνίεζεο 

θνπφο – ζηφρνη 
Γηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο 
Πξνγξακκαηηζκφο 

Γηεμαγσγή – Πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
Παξνπζίαζε – Αμηνιφγεζε 
Αμηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ηεο έξεπλαο. 
 
Ζ ζπλζεηηθή εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ησλ ΣΠΔ, 
φπσο: 
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Δπεμεξγαζηή παξνπζηάζεσλ 
(παξνπζηάζεηο ησλ αμφλσλ) 
 
Γηεξεχλεζε πξνζνκνηψζεσλ 
(νηθνζχζηεκα, ηξνθηθή αιπζίδα) 
 
Δλλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε 
(Γαζηθφ νηθνζχζηεκα, άμνλεο δηεξεχλεζεο θιπ) 
 
Λνγηζηηθά θχιια 
( είδε δαζψλ ζηελ Διιάδα – έθηαζε αλά είδνο, ζπλνιηθή έθηαζε – εηζαγσγή 
γξαθήκαηνο, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κειέηεο πεδίνπ ζε θνληηλή δαζηθή πεξηνρή, 
εχξεζε ηνπ χςνπο ελφο δέληξνπ, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην Γηαδίθηπν θαη 
πξνυπάξρνπζα βάζε δηαδνκέλσλ γηα ηα δψα θιπ.) 
 
Πξφγξακκα δσγξαθηθήο:  
(θαηαζθεπή αθίζαο) 
 
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: 
(επηθνηλσλία κε καζεηέο ζρνιείσλ πεξηνρψλ πνπ επιήγεζαλ απφ ππξθαγηέο) 
 
Δπεμεξγαζηή θεηκέλνπ:  
(Σα παξακχζηα ηνπ δάζνπο „ζπγγξαθή ζπλεξγαηηθψλ παξακπζηψλ‟) 
Γηαδίθηπν:  
(αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη εηθφλσλ) 
 
Πξνγξακκαηηζκφ: 
(Γεκηνπξγία πνιπκεζηθήο ζθελήο „ζθεληθφ, εηζαγσγή εηθφλσλ δψσλ ηνπ δάζνπο, 
θίλεζε, νη θσλέο ησλ δψσλ κε θιηθ πάλσ ζηε αληίζηνηρε εηθφλα‟. Πξνγξακκαηηζκφο 
δηαδξνκήο θάπνηνπ δψνπ ηνπ δάζνπο ψζηε λα απνθχγεη εκπφδηα θαη απεηιέο θαη λα 
θηάζεη ζε κηα ιίκλε λα πηεη λεξφ „Καηαζθεπή ηνπ ζθεληθνχ απφ θάζε νκάδα, 
αληαιιαγή παηρληδηψλ‟) 
 
Google earth /  Google maps / Wikimapia:   
Αλαδήηεζε  πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ,θαη ηνπνζέηεζε εηθφλσλ θαη ζρνιίσλ   
 
Ζιεθηξνληθή αμηνιφγεζε 
Καηαζθεπή ζηαπξφιεμσλ (δψα ηνπ δάζνπο, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο , απεηιέο, 
σθέιεηεο θιπ.). 
 
Καηαζθεπή ράξηε ηεο Διιάδαο ζε ραξηφλη κε ηηο πξνζηαηεπφκελεο δαζηθέο πεξηνρέο, 
εηθφλεο θαη ζρφιηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ. 
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Γ) ΣΠΔ – Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 

 
Ζ πιεζψξα ησλ γλψζεσλ, κε ηηο νπνίεο θαηαθιχδεηαη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο 

θαη ε γξήγνξε απαμίσζή ηνπο, επηβάιιεη ε δηδαζθαιία λα κελ έρεη, απνθιεηζηηθά, 
γλσζηνθεληξηθφ ραξαθηήξα. Ζ δηδαθηηθή πνξεία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ έκθπηε 
πεξηέξγεηα ηνπ καζεηή θαη ζηελ απηελέξγεηά ηνπ. Ο καζεηήο παξαθηλείηαη απφ ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ζην λα πξνζδηνξίδεη θαη λα αμηνπνηεί δηάθνξεο πεγέο θαη κέζα 
πιεξνθφξεζεο. Να ζπλδπάδεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε θαη λα ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ 
απφθηεζε θξηηηθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα. Καηά ην 
ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε θαηαλφεζε ησλ 
ελλνηψλ θαη ε απφθηεζε νπζηαζηηθήο γλψζεο επηηπγράλεηαη αλ ζηεξίδεηαη ζε 
πξνεγνχκελεο γλψζεηο, εκπεηξίεο ελδηαθέξνληα θαη βηψκαηα ησλ καζεηψλ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δίλεη επθαηξίεο ζπκκεηνρήο θαη λα πξνζθέξεη πςειήο 
πνηφηεηαο κνξθσηηθφ αγαζφ ζε φινπο ηνπο καζεηέο: αγφξηα θαη θνξίηζηα, άηνκα κε 
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή δπζθνιίεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή ή ηελ 
εζληθή ηνπο πξνέιεπζε θαη ην πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν. Με βάζε ην γεγνλφο φηη 
φια ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ ρξήδνπλ απαξαίηεηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο, 
ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα κεξηκλά θαη λα ζρεδηάδεη ηε δηδαζθαιία θαηά ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

Μέζα απφ κηα εληαία θαη ζπλερή δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ε δηδαζθαιία ζα βνεζά 
ηνπο καζεηέο λα αλαθαιχπηνπλ νη ίδηνη ηε γλψζε, πξνηξέπνληαο θαη εζίδνληάο ηνπο 
λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο. Γεληθφηεξα, ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα ζθνπεχεη 
ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο βνεζά, πξνζαξκφδνληαο θαη 
αμηνπνηψληαο ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, λα νξακαηίδνληαη ην δηθφ ηνπο θφζκν θαη έλα 
θαιχηεξν αχξην.  

Ζ δηδαζθαιία επίζεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε ζπκκεηνρηθή κέζνδν. Ζ νπζία 
ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ηξφπνπ βξίζθεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο 
πξσηνβνπιίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ νη νπνίν αληηκεησπίδνληαη σο απηφλνκεο 
πξνζσπηθφηεηεο. πκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη βξίζθνληαη ζε 
ζπλερή (δηαξθή) ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δπηδηψθεηαη κε ηνλ 
ηξφπν απηφ ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο πξσηνηππίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, 
ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ. 

Σα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ ηε ρξήζε κεζφδσλ πνπ λα πξνσζνχλ, λα 
εληζρχνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ:  

 Σελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο κέζα απφ 
ηηο νπνίεο ζα θαηαθηά ν ίδηνο ηε γλψζε,  

 ηε δεκηνπξγηθή δξάζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ σο θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα 
θαηλνηνκία, 

 ηε ζπλεξγαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε,  
 ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα, 
 ηε ζπδήηεζε, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο, 
 ηελ θαιιηέξγεηα ειεχζεξεο ζθέςεο θαη έθθξαζεο, 
 ηε κάζεζε πάλσ ζην πψο καζαίλνπκε. 
Ζ ρξήζε ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζε 

φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πξνζδίδεη κηα 
ηδηαηηεξφηεηα ζην κάζεκα θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζήο ηνπ κε φια ζρεδφλ ηα 
γλσζηηθά αληηθείκελα. Πξνζθέξεηαη, ζπλεπψο, ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο θαη ηηο 
καζήηξηεο, αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φισλ ησλ άιισλ 
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαη λα 
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αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Δπηπξνζζέησο, λα 
αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο απηέο ζην πιαίζην δηαζεκαηηθψλ θαη δηεπηζηεκνληθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 
γλψζεο θαη αμηνπνηείηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ν ζρνιηθφο ρξφλνο. Πξέπεη 
λα έρνπλ ζαθή εξγαζηεξηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ γηαηί ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην θαη ζην 
πιαίζην πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο θαη ηηο 
καζήηξηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ππνινγηζηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο, λα 
δξαζηεξηνπνηνχληαη, λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα πεηξακαηίδνληαη, λα 
δεκηνπξγνχλ θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε. Ο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο, ψζηε κέζα απφ πνηθίιεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη κε ηε 
ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ λα δίλεηαη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ΣΠΔ, λα 
απνθαιχπηνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ, εξγαιείσλ θ.ιπ.  

Παξάιιεια, κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη θαη λα εληζρχεηαη: 

 Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα δεκηνπξγεί, λα αλαιακβάλεη 
πξσηνβνπιίεο, λα πξσηνηππεί.  

 Ο ζπκκεηνρηθφο - ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο κάζεζεο. 
 Ζ δπλαηφηεηα αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο 
 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ σο εξγαιείν 

κάζεζεο θαη ζθέςεο. 
 Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ κνληεινπνίεζεο θαη ηερληθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  
 Ζ ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε ζπκβνιηθψλ κέζσλ έθθξαζεο θαη δηεξεχλεζεο. 
 Ζ θαιιηέξγεηα δηαρξνληθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ κεζνδνινγηθνχ 

ραξαθηήξα.  
 Ζ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ. 
Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη, αζθήζεηο, πξνβιήκαηα, εξγαζίεο, 

δξαζηεξηφηεηεο θιπ. λα επηιέγνληαη, θαηά ην δπλαηφ θαη θπξίσο, απφ ηνλ ρψξν ησλ 
ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ θαη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάιπζε θαη ην 
ζρεδηαζκφ ηεο ιχζεο. Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλεο θαηά ηέηνηνλ ηξφπν 
ψζηε λα κπνξνχλ λα νινθιεξψλνληαη ηκεκαηηθά, λα απαηηνχλ ηελ ηαπηφρξνλε 
ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο θαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο λα απαηηνχλ 
πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Ζ αλάιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο ζα είλαη ε βάζε 
ηεο δνπιεηάο εθηφο εξγαζηεξίνπ, ζην ζπίηη ή ζηελ αίζνπζα. ηελ αίζνπζα ζα γίλεηαη 
επίζεο, ε εηζαγσγή θαη ε αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ, παξάιιεια κε ηελ 
πξαθηηθή άζθεζε ζην εξγαζηήξην. Ζ αλάπηπμε ηεο χιεο, απνθεχγνληαο ηνλ 
γλσζηηθφ θφξην, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπεηξνεηδή ηξφπν θαη λα θαηεπζχλεηαη: απφ 
ην εηδηθφ ζην γεληθφ, απφ ην απιφ ζην ζχλζεην, απφ ην εχθνιν ζην δχζθνιν. 

Δπίζεο, ν ηξφπνο δφκεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ελλνηψλ ζα πξέπεη λα 
ζηεξίδεηαη ζηε ζχγρξνλε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 
ζεσξνχληαη θαη είλαη άηνκα πνπ αλαπηχζζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο θψδηθα επηθνηλσλίαο, 
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, θξίλνπλ θαη ακθηζβεηνχλ θαη δελ αληηκεησπίδνληαη σο 
παζεηηθνί δέθηεο γλψζεο. Καηά ηε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη δηάθνξεο 
κέζνδνη θαη ηερληθέο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ λα δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα κάζεζε, 
λα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, λα δεκηνπξγνχλ θιίκα ζπλεξγαζίαο, λα 
πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρή. Δλδεηθηηθφηεξεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο αιιά θαη δηδαθηηθέο 
ελέξγεηεο πνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηθαλνπνηνχλ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο είλαη: 
Καηεπζπλφκελε αλαθάιπςε, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, παηγλίδη ξφισλ, κειέηεο 
πεξηπηψζεσλ, εξγαζία ζε νκάδεο, πξνζρεδηαζκέλεο εξγαζίεο, επηζηεκνληθή 
κέζνδνο. ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο επηιέγεηαη θαηά πεξίπησζε ε 
πξνζθνξφηεξε ή ζπλδπαζκφο ησλ πξνζθνξφηεξσλ.  

εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε είλαη φηη ε δηδαζθαιία 
γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε αλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ελλνηψλ θαη ηεο ζρεηηθήο 
νξνινγίαο εμαζθαιίδεηαη ε εκπεηξηθή γλψζε θαη αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο 
εηζαγσγήο ηνπο. Θα πξέπεη ζπλεπψο κε θαηάιιεια παξαδείγκαηα ή πξνβιήκαηα λα 
αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο εηζαγσγήο ησλ ελλνηψλ θαη θαηφπηλ λα εηζάγνληαη 
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νη έλλνηεο ε δε επεμεξγαζία ηνπο λα ζηεξίδεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη 
εκπεηξίεο, ψζηε ν καζεηήο λα εληάζζεη ζηαδηαθά ηε λέα γλψζε ζηηο ήδε 
ππάξρνπζεο. Οη γεληθεχζεηο επίζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ παξαδείγκαηα 
ηα νπνία ζα αληινχλ ηδέεο απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ 
καζεηψλ. 

Δπίζεο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο δελ 
εμαξηάηαη κφλνλ απφ ηηο παηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ 
ηθαλφηεηά ηνπ λα ηηο πξνζαξκφδεη θαη λα ηηο εθαξκφδεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 
αιιά πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ην καζεηηθφ θνηλφ ζην νπνίν 
απεπζχλεηαη: ειηθία, θχιν, θνηλσληθή πξνέιεπζε, πξνεγνχκελε εκπεηξία, αλάγθεο 
θαη επηζπκίεο ηνπ, αληηιήςεηο γηα ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θιπ. 

Γ) ΣΠΔ – Αμηνιφγεζε 

 
Ζ αμηνιφγεζε (Γηαγλσζηηθή, Γηακνξθσηηθή, Σειηθή ή Αζξνηζηηθή) είλαη κηα ζεκαληηθή 
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζα δηαπηζηψζεη θαηά πφζνλ δίδαμε ζσζηά 
θαη πέηπρε ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθή πξέπεη λα ζεσξείηαη ε ρξεζηκφηεηά 
ηεο γηα ηνλ καζεηή θαη ηνλ γνληφ.  
 
Με ηελ αμηνιφγεζε επηδηψθεηαη λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 
δηδαζθαιίαο κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ή / θαη ηεο δηδαζθαιίαο ελφο δηδαθηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ζηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Γελ αθνξά κφλν ηελ 
πξφνδν ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 
πνπδψλ θηι., θαη έρεη σο ζηφρν ηελ αλαηξνθνδφηεζε εθπαηδεπηηθνχ - καζεηψλ. Με 
ηελ αμηνιφγεζε επηδηψθεηαη λα δηαπηζησζεί φρη κφλν ε έθηαζε αιιά θαη ην βάζνο ησλ 
γλψζεσλ πνπ απνθηά ν καζεηήο. Γειαδή φρη κφλν ηη γλσξίδεη αιιά θαη θαηά πφζν 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζε γηα ηελ εξκελεία γεγνλφησλ ή 
θαηλνκέλσλ, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ θηι., ελψ επεθηείλεηαη θαη ζην ρψξν ησλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ηνπ 
ελδηαθέξνληνο γηα δηεξεχλεζε θαη ζηνραζκφ. 
ε φ,ηη αθνξά ηε κέζνδν ή ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο 
επηιέγεη ή θαη πξνζαξκφδεη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ην ειηθηαθφ επίπεδν καζεηψλ 
θαη καζεηξηψλ, ζθφπηκν είλαη λα γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, κε εξσηήζεηο απφ ην 
δηδάζθνληα, κε θχιια αμηνιφγεζεο, κε ζπλεληεχμεηο, κε εξγαζίεο, κε δξαζηεξηφηεηεο 
θ.ιπ., ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δηδάζθνληα λα ζρεκαηίζεη κηα φζν ην δπλαηφ 
πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Οη εξσηήζεηο 
κπνξεί λα απαληψληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ψζηε 
λα δηαπηζηψλεηαη ν βαζκφο θαηαλφεζήο ελλνηψλ ή λα δίδνληαη ζην ηέινο ηνπ 
καζήκαηνο γηα λα απαληεζνχλ αξγφηεξα. Μπνξνχλ επίζεο λα αλαηίζεληαη ζηνπο 
καζεηέο δξαζηεξηφηεηεο ή εξγαζίεο πνπ, εθηφο ηνπ φ,ηη βνεζνχλ ζηελ ελεξγεηηθή 
κάζεζε, βνεζνχλ θαη ζηε δηαπίζησζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο 
ηνπο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (ππνθεηκεληθέο κέζνδνη). Ζ αμηνιφγεζε ηεο 
θαηάθηεζεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ επξχηεξσλ ελνηήησλ απφ ηνλ καζεηή θαη ηε 
καζήηξηα κπνξεί λα γίλεηαη κε ηε κνξθή γξαπηψλ δνθηκαζηψλ, κε ζηφρν φρη κφλνλ ηε 
βαζκνιφγεζε ηνπ καζεηή, αιιά θαη ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ηεο ίδηαο ηεο 
δηδαζθαιίαο, γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη βειηίσζή ηεο. Σα εξσηήκαηα πνπ 
δηαηππψλνληαη, νη δξαζηεξηφηεηεο, νη εξγαζίεο θ.ιπ. ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ φρη 
κφλν ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ αιιά θπξίσο ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο 
ζθέςεο ηνπ καζεηή, ηελ απφθηεζε απφ απηφλ ηθαλφηεηαο αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο 
ζθέςεο, δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο, εθδήισζεο πξσηνβνπιίαο, δπλαηφηεηα 
ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θηι.  

 
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη: 
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1. Να ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ην ηη, ην πψο θαη ην πφηε ζα 
αμηνινγήζεη. Γηα ηελ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηα ζέκαηα θαη ην ρξφλν πνπ ζα 
δηαηεζεί, θαζψο θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

2. Να δηαηππψλεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εξσηήζεηο κε ζαθήλεηα, απιφηεηα, 
πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα. Με φξνπο θαη κε γιψζζα θαηαλνεηή απφ ηνπο καζεηέο. 
Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζην πιαίζην ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 
δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, λα αληηζηνηρίδνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, λα 
είλαη δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ δπζθνιίαο, λα πξνθαινχλ θαη λα θηλνχλ ην 
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Να είλαη δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ψζηε λα αμηνινγνχλ 
πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ (ηελ ηθαλφηεηα αλάθιεζεο γλψζεσλ, 
ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εθαξκφδεη απηά πνπ γλσξίδεη, λα θξίλεη, λα αηηηνινγεί, λα 
αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη, λα επηρεηξεκαηνινγεί θαη λα ηεθκεξηψλεη ηελ 
επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θιπ.). Γηάθνξεο κνξθέο εξσηήζεσλ πνπ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεί θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ αληηθεηκεληθφηεηα θαη 
ηθαλφηεηα δηάθξηζεο είλαη θαη νη: 
-Δξσηήζεηο ειεχζεξεο απάληεζεο – αλάπηπμεο 
-Δξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο 
-Δξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (θιεηζηέο) 
-Δξσηήζεηο αληηζηνηρίαο 
-Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ή δηαδεπθηηθήο απάληεζεο (ζσζηφ – ιάζνο) 
-Δξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο θελνχ 

3. Να ειέγρεη ηηο απαληήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη πιήξεηο, επηζηεκνληθά 
ζσζηέο θαη επαξθψο ηεθκεξησκέλεο. Δπίζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη θαηά πφζνλ 
απηέο είλαη λνεκαηηθά δνκεκέλεο, ζαθείο, γξακκαηηθά, ζπληαθηηθά θαη 
νξζνγξαθηθά νξζέο. 
 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα απνθεχγεη: 
1. Σηο εξσηήζεηο πνπ είλαη αζαθείο θαη παξαπιαλεηηθέο. 
2. Δξσηήζεηο πνπ ε απάληεζή ηνπο είλαη κνλνιεθηηθή. 
3. Να δίλεη ηελ εληχπσζε (κε δηαθνπέο, ζρφιηα ή κνξθαζκνχο) φηη δελ 

ζέβεηαη ην καζεηή. 
4. Να παξακέλεη πξνζθνιιεκέλνο ζηε δηθή ηνπ απάληεζε (ζε απηφ πνπ 

εθείλνο πεξηκέλεη) θαη λα κελ αμηνινγεί κε επξχ πλεχκα ηηο απαληήζεηο. 
 

Οη αζθήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγα κε ηηο λνεηηθέο 
ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, λα είλαη δηαβαζκηζκέλα σο πξνο ην βαζκφ δπζθνιίαο, λα 
θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή θαη λα δηαθξίλνληαη απφ 
ζαθήλεηα θαη επηζηεκνληθή αθξίβεηα. Να εζηηάδνπλ ζηνλ έιεγρν απφθηεζεο 
δηαρξνληθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα 
αλάιπζε, γηα ζχλζεζε, γηα θξηηηθή αμηνιφγεζε, γηα παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ θ.ά.  

ε φ,ηη αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ν ραξαθηήξαο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε 
κέζα απφ πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο θαη κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ λα δίλεηαη κηα 
ζπλνιηθή εηθφλα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζρεηηθψλ Σερλνινγηψλ. Να 
απνθαιχπηνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ, εξγαιείσλ θ.ιπ. θαη 
λα ειέγρεηαη ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ, ε πνηθηιία ησλ πεγψλ 
πιεξνθφξεζεο, ε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα, ε εθθξαζηηθή δπλαηφηεηα, ε πνιχπιεπξε 
πξνζέγγηζε θ.ιπ.  

Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή δπζθνιίεο πξέπεη λα 
αμηνινγνχληαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα θαη κε ηηο ίδηεο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα φινπο 
ηνπο καζεηέο. Αλάκεζα ζηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 
πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηά θαη αμηνπνηεί ν 
καζεηήο ζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Αλάκεζα ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 
αμηνιφγεζεο ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη: 
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- ζηελ αξρή ηεο νιφπιεπξεο εθηίκεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (πξνθίι) ηνπ 
καζεηή ψζηε λα κελ εζηηάδεηαη ην αμηνινγηθφ απνηέιεζκα κφλν ζηηο 
αδπλακίεο ηνπ θαη 

- ζηελ παηδαγσγηθή αξρή ηεο παξψζεζεο (ελζάξξπλζε ηεο πξνζπάζεηαο).  

Ζ κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηε. Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο 
ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκά ηελ επηηπρή 
παξαθνινχζεζε ηεο ηάμεο απφ ην καζεηή, δειαδή ην βαζκφ επηηπρίαο ηεο 
ελζσκάησζήο ηνπ. Άξα ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε 
ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο παξνρέο πνπ πηζαλφλ ρξεηάδεηαη ν καζεηήο (π.ρ. θξνληηζηεξηαθά 
καζήκαηα, καζήκαηα επηθνηλσλίαο ή γιψζζαο). 

Αλάινγε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα αιινεζλείο καζεηέο θαη καζεηέο - παηδηά 
κεηαλαζηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ δηάθνξνπο παξάγνληεο 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε απηψλ ησλ καζεηψλ, φπσο: ην πηζαλφλ ρακειφ 
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, ηε δπζθνιία ρξήζεο ηεο γιψζζαο, ηε δπζθνιία 
θαηαλφεζεο, ηηο πηζαλφλ ρακεινχ επηπέδνπ πξνζδνθίεο ηεο νηθνγέλεηαο θιπ. 

Δ) ΣΠΔ – Γηδαθηηθφ Τιηθφ 

 
Ζ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ζα γίλεηαη κε πνιιαπιφ δηδαθηηθφ πιηθφ επνπηηθφ, 
έληππν ή ειεθηξνληθφ, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ην νπνίν ζα απεπζχλεηαη ζην καζεηή 
θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηεί, κεηαμχ άιισλ: 

- Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Η. (http://www.pi-
schools.gr/software/dimotiko/).  

- Δηδηθφ ινγηζκηθφ γηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 
Δθπαίδεπζεο ηνπ Π.Η. (http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm).  

- Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη απφ ηε Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή Πχιε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (http://www.e-
yliko.gr/default.aspx), απφ ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (http://www.sch.gr/), 
απφ ηελ Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε (http://www.edutv.gr/), απφ ην Δπξσπατθφ 
ρνιηθφ Γίθηπν (http://www.eun.org/) θ.ά. 

- Διεχζεξν Λνγηζκηθφ/Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα (Δθαξκνγψλ γξαθείνπ, 
Games, Blogs, Wikis, Webquests, MLS – Management Learning System, 
CMS – Content Management System, Γισζζψλ Πξνγξακκαηηζκνχ Logo like 
θιπ.).  

- Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, φπσο παξέρνληαη π.ρ. απφ ην 
Διιεληθφ Κέληξν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ 
(http://www.saferinternet.gr/index.php) ή απφ 
http://www.saferinternet.org/web/guest/home.  

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο θαη λα είλαη 
ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Δηδηθά 
γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν, εξγαιείν ή πξντφλ ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα απμήζεη ή λα 
βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο ηνπο θαη λα θάλεη πξνζβάζηκε ηε γλψζε. Σέινο, 
γηα φιν ην πιηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα, ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκφηεηά ηνπ απφ άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο. 

 

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
http://www.sch.gr/
http://www.edutv.gr/
http://www.eun.org/
http://www.saferinternet.gr/index.php
http://www.saferinternet.org/web/guest/home
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                                                          Άξζξν 3. 

                                                         ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΑΗΘΖΣΗΚΖ  ΑΓΧΓΖ ΣΑ ΟΛΟΖΜΔΡΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ 

ΥΟΛΔΗΑ ΔΑΔΠ  ΚΑΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ /ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΑΝΑΛΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΚΑΗ ΟΓΖΓΗΧΝ ΣΟΤ ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

α) ΔΗΚΑΣΗΚΑ 

 
i) Τπνρξεσηηθφ πξφγξακκα: 

 
Οδεγίεο δηδαζθαιίαο γηα ηηο Α΄ & Β΄ ηάμεηο δίλνληαη δηεμνδηθά ζην βηβιίν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ησλ Α΄ θαη Β΄ ηάμεσλ.  
Οδεγίεο δηδαζθαιίαο γηα ηηο Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεηο δίλνληαη ζην βηβιίν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαζφηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη αλνηρηφ, θαζνξίδεη άμνλεο 
πεξηερνκέλνπ, ε χιε ησλ νπνίσλ δηαπιέθεηαη ζχκθσλα κε ην πξνζσπηθφ 
πξφγξακκα ηνπ δηδάζθνληνο, ην βηβιίν ηνπ καζεηή, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα 
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, θαη πξνζαξκφδεηαη ζηνλ δηαζέζηκν θάζε θνξά ρξφλν.   
Με θαηάιιειε επηινγή απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζην βηβιίν ηνπ 
καζεηή κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Οδεγίεο δηδαζθαιίαο γηα ηηο Δ΄ θαη η΄ ηάμεηο δίλνληαη δηεμνδηθά ζην βηβιίν ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ.  

Γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ κία ή δχν ψξεο επηπιένλ απαζρφιεζε ηνπ 
καζεηή εβδνκαδηαίσο, κε αλάζεζε εξγαζίαο ζην ζπίηη, σο ζπλέρεηα θαη νινθιήξσζε 
ηεο εηθαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ άξρηζε ζηελ ηάμε είλαη επηζπκεηή, θαζφηη απηή 
απμάλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο, θαη εηζάγεη ηε δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε κε 
ηηο θαιέο ηέρλεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ καζεηψλ.    

 
ii)  Εψλε ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο 

 
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ειηθηαθά, αιιά ην κάζεκα επίζεο κπνξεί 

λα γίλεη θαη ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ 
ζηα Δηθαζηηθά. Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο  δψλεο ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο, ζε 
ζπλελλφεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ, ζπλερίδεη, επεθηείλεη 
θαη εκβαζχλεη ηηο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξσηλήο δψλεο. Μπνξεί φκσο λα 
πξνηείλεη λέεο δξαζηεξηφηεηεο, ηερληθέο, πιηθά, ζεκαηνινγία βαζηζκέλνο ηφζν ζηνπο 
άμνλεο δξαζηεξηνηήησλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηάμεσλ ηεο πξσηλήο 
δψλεο, φζν θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο δψλεο. Ο ραξαθηήξαο ηνπ 
καζήκαηνο ζηελ δψλε είλαη θπξίσο εξγαζηεξηαθφο θαη δεκηνπξγηθφο. ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο είλαη ρξήζηκν ην βηβιίν ηνπ καζεηή, ην cd-rom ησλ Δηθαζηηθψλ ηνπ 
Γεκνηηθνχ, ην DVD ησλ Δηθαζηηθψλ, ην ινγηζκηθφ Natural Art θαη θάζε αλαξηεκέλν 
εηθαζηηθφ πιηθφ ζην e-yliko, εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ππνινγηζηέο 
θαη Internet.  

Αλαιπηηθέο νδεγίεο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλνπλ ηα βηβιία ησλ Δηθαζηηθψλ ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  

Ηζρχεη ην ΦΔΚ 1471/η.Β΄/2002 κε ηηο παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο:  
Κεθ.η΄, παξ.3. (Πξφγξακκα πνπδψλ Δηθαζηηθψλ γηα ηηο ηάμεηο Α΄,Β΄,Γ΄), 

ελφηεηα 4 (Θέκαηα –Γξαζηεξηφηεηεο) : 

 Ο ηίηινο ηνπ ζέκαηνο «Ζ θνπδίλα ησλ ρξσκάησλ» αληηθαζίζηαηαη απφ 
ηνλ ηίηιν «Υξσκαηηθέο αζθήζεηο». 

 Σν πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο «Απιέο θαηαζθεπέο κε έηνηκα πιηθά» 
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «Καηαζθεπή ήιηνπ κε πιηθά φπσο: δίζθνπο ράξηηλνπο, 
θνπηαιάθηα πιαζηηθά, καληαιάθηα, ηδίβα, βακβάθη, ρφξην.»  
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Κεθ.η΄, παξ.3. (Πξφγξακκα πνπδψλ Δηθαζηηθψλ γηα ηηο ηάμεηο Γ΄,Δ΄,η΄), 
ελφηεηα 4 (Θέκαηα –Γξαζηεξηφηεηεο) :  

 Απφ ηελ πξφηαζε «κε δηάθνξα πιηθά …….ρψκα, ηδίβα» δηαγξάθεηαη ε 
ιέμε «ζθνππίδηα»  

 
β) ΜΟΤΗΚΖ 

 
i) Τπνρξεσηηθφ πξφγξακκα: 

 
Α΄- Β΄ ηάμεηο:   Σελ ζρνιηθή ρξνληά 2010-11 ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξψηε 

θνξά ην λέν δηδαθηηθφ παθέην ηεο Μνπζηθήο (ζπγγξαθείο: Μ. Αξγπξίνπ θ.α) πνπ 
απνηειείηαη απφ βηβιίν καζεηή, βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεηξάδην εξγαζηψλ. Σν 
δηδαθηηθφ παθέην πινπνηψληαο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ην 
κάζεκα ηεο Μνπζηθήο δηδάζθεηαη κία (1) ψξα εβδνκαδηαίσο. Όκσο επεηδή ην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Μνπζηθήο είλαη αλνηθηφ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζην 
δίσξν ησλ  νινήκεξσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ΔΑΔΠ. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα δηδάμεη 
ηε Μνπζηθή ζηα ζρνιεία απηά θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην λέν δηδαθηηθφ παθέην 
ηεο Μνπζηθήο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ επηπιένλ ρξφλν ζηελ επέθηαζε ησλ 
πξνηεηλφκελσλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εμαληιψληαο ηηο επηπιένλ 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξαηίζεληαη ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζην ηεηξάδην ηνπ 
καζεηή. Οδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή  ηνπ καζήκαηνο δίλνληαη εθηελψο ζην βηβιίν ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ.  

Γ΄- η΄ ηάμεηο :   Ο εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί ην ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 
πνπδψλ ηεο Μνπζηθήο ην νπνίν είλαη θνηλφ γηα ηα νινήκεξα ΔΑΔΠ θαη γηα ηα 
ππφινηπα δεκνηηθά ζρνιεία. Υξεζηκνπνηεί γηα ηηο  Γ΄-Γ΄ ηάμε ην δηδαθηηθφ παθέην ησλ 
Γ. Μπνγδάλε - νπγηνχι ,  γηα ηελ Δ΄ ηάμε ην δηδαθηηθφ παθέην Κ. Απνζηνιίδνπ θ.α 
θαη γηα ηελ η΄ ηάμε ην δηδαθηηθφ παθέην ησλ Μ. Θενδσξαθφπνπινπ θ.α. 

 Οδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο δίλνληαη εθηελψο ζηα βηβιία ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ.   

  
ii)  Εψλε ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο 

 
Ηζρχεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΦΔΚ 1471/Σ.Β΄/2002) κε ηηο εμήο 

ηξνπνπνηήζεηο: 
α) θεθ. Δ΄, Παξ. 1, θνπφο : Γηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο πνπ πξνζδηνξίδεη ην 

ζθνπφ, θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηα εμήο: 
 παξ.1., θνπφο: θνπφο ηεο κνπζηθήο αγσγήο είλαη ε αλάπηπμε θαη 

θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα αηζζεηηθή απφιαπζε θαηά ηελ αθξφαζε, εθηέιεζε θαη 
δεκηνπξγία κνπζηθήο σο κηαο απφ ηηο εθδειψζεηο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη 
δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ κνπζηθή αγσγή απνβιέπεη ζηε γεληθφηεξε 
θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, κέζα απφ 
ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, ηηο δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηεο εθηέιεζεο. 

β) θεθ. Δ΄, Παξ. 2: Γηαγξάθεηαη ν ηίηινο «Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο γηα 
ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄», θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηα εμήο: «Πξνηεηλφκελεο κνπζηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄».  

γ) θεθ. Δ΄, Παξ. 2: Γηαγξάθεηαη φιε ε παξάγξαθνο θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηα 
εμήο:  

 Γλσξηκία κε ηνπο ήρνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θσλήο ησλ καζεηψλ, 

 Δθηέιεζε απιψλ ξπζκηθψλ θαη κεισδηθψλ ζρεκάησλ κεηά απφ 
αθξφαζε ή θαη κε ηε ρξήζε κνπζηθψλ ζπκβφισλ, 

 Οκαδηθφ ηξαγνχδη, 

 Αλαγλψξηζε ηεο ερεηηθήο πεγήο, είηε απηή παξάγεηαη απφ ηελ 
θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ, φπσο κεραλήκαηα κε 
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ραξαθηεξηζηηθφ ήρν, ήρνπο δψσλ, πνπιηψλ θ.ά., είηε πξνέξρνληαη απφ κνπζηθά 
φξγαλα ή ειεθηξνληθά κέζα.  

 Δθκάζεζε απιψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ φπσο δηάθνξα θξνπζηά, 
ηξίγσλα, κεηαιιφθσλα, μπιφθσλα θ.ά.,  

 Δθκάζεζε ηξαγνπδηψλ θαη παξνπζίαζή ηνπο ζην θνηλφ (ηάμε, γηνξηέο 
θαη εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ θ.ά.) 

δ) θεθ. Δ΄, Παξ. 3: Γηαγξάθεηαη ν ηίηινο «Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο γηα 
ηηο ηάμεηο Γ΄, Δ΄, η΄», θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηα εμήο: «Πξνηεηλφκελεο κνπζηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ηάμεηο Γ΄, Δ΄, η΄», 

ε) θεθ. Δ΄, Παξ. 3: Γηαγξάθεηαη φιε ε παξάγξαθνο πνπ πεξηγξάθεη ην ζηφρν 
θαη φια ηα ππφινηπα κέρξη ην ηέινο, θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηα εμήο:  

 Δθκάζεζε θαη θαηαλφεζε ησλ κνπζηθψλ ζπκβφισλ ψζηε νη καζεηέο 
λα δηαβάδνπλ κηα πιήξε παξηηηνχξα, 

 Οκαδηθφ θαη αηνκηθφ ηξαγνχδη,  

 Μνπζηθή εθηέιεζε απφ δηάθνξεο επνρέο θαη πνιηηηζκνχο, 

 χλζεζε απιψλ κνπζηθψλ κνηίβσλ απφ ηνπο καζεηέο, θαη 
επεμεξγαζία ηνπο κε απιέο αξκνληθέο αθνινπζίεο ζην φξγαλν, 

 Απνκλεκφλεπζε θσλεηηθψλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ κέηξηαο δπζθνιίαο 
θαη εξκελεία κπξνζηά ζε θνηλφ, κε ζπλνδεία νξγάλσλ απφ ηνπο καζεηέο φπνπ είλαη 
εθηθηφ, 

 πλεξγαζία ζε κηθξά κνπζηθά ζχλνια (ρνξσδία, νξρήζηξα). 
Γηεπξπκέλεο ζπλεξγαζίεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κεηθηψλ κνπζηθψλ ζπλφισλ. 
Μνπζηθή ζπλεξγαζία ζε ζεαηξηθέο θαη ρνξεπηηθέο δξάζεηο.  

 Καηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο ηεο κνπζηθήο κε 
δηαθνξεηηθά κέζα, παξαδνζηαθά ή ζχγρξνλα, ζπκπεξηιακβαλφκελεο  ηεο ρξήζεο 
ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 
ΟΓΖΓΗΔ 

 
ηε Εψλε ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ν εθπαηδεπηηθφο ηεο Μνπζηθήο 

αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρεη ν επηπιένλ ρξφλνο, γηα λα επηηχρεη ηελ 
εκπέδσζε ησλ κνπζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζην 
πξσηλφ πξφγξακκα ηεο κνπζηθήο αγσγήο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξσηλνχ 
πξνγξάκκαηνο κε ζπκπιεξσκαηηθά κνπζηθά δηδαθηηθά ζέκαηα. 

Σν ΓΔΠΠ & ην ΑΠ Μνπζηθήο ηεο πξσηλήο δψλεο πεξηγξάθεη αλαιπηηθά 
ζηφρνπο θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο αλά επίπεδν θαη απνηειεί βαζηθή πεγή 
θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο κεζεκβξηλήο δψλεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο 
κεζεκβξηλήο δψλεο θαιείηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο Μνπζηθήο ηεο 
πξσηλήο δψλεο (αλ δελ είλαη ν ίδηνο), αιιά θαη ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ζηηο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχζζνληαη ζηελ δψλε, ιφγσ ησλ νκάδσλ νη 
νπνίεο ζα απνηεινχληαη απφ καζεηέο δηαθφξσλ ηάμεσλ λα επηιέγνληαη 
δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα ηεο κηθξφηεξεο ή κεζαίαο ειηθίαο, έηζη ψζηε φια ηα 
παηδηά λα κπνξνχλ κε ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 
δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηψλ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα νξγαλψζεη ηε ζρνιηθή ρνξσδία λα ρξεζηκνπνηεί 
ηξαγνχδηα αλάινγεο θσλεηηθήο έθηαζεο κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, 
ε θσλεηηθή έθηαζε ησλ ηξαγνπδηψλ γηα παηδηά ησλ Α΄ & Β΄ δεκνηηθνχ δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηελ έθηαζε κηαο έθηεο (λην – ια), ελψ γηα ηα παηδηά ησλ Γ΄ & Γ΄ ηάμεσλ 
δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ έθηαζε κηαο νθηάβαο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 
αληιεί πιηθφ επίζεο απφ ην Αλζνιφγην Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ δεκνηηθνχ. Σα ηξαγνχδηα 
πνπ ζα ηξαγνπδνχλ ηα παηδηά  κπνξνχλ λα είλαη γηα ηηο Α΄-Β΄ δεκνηηθνχ  κνλφθσλα, 
γηα ηηο Γ΄- Γ ΄ δεκνηηθνχ  κνλφθσλα   πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηζνθξάηε  (πεληάι),ή 
θαη εχθνινπο δίθσλνπο θαλφλεο, γηα ηηο Δ΄- η΄ δεκνηηθνχ  κεισδίεο δίθσλεο ή 
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κεισδίεο επεμεξγαζκέλεο  κε εχθνιε αξκνλία. Να δίδεηαη πξνζνρή ζηε ρξήζε ησλ 
θσλψλ ησλ παηδηψλ ησλ Δ΄ &  Σ΄ ηάμεσλ ιφγσ ηεο επεξρφκελεο κεηαθψλεζεο.  Σα 
ηξαγνχδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηα παηδηά ησλ ηάμεσλ απηψλ 
επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε δπλαηφηεηεο 
ησλ παηδηψλ. 

ηε δεκηνπξγία ρνιηθήο Οξρήζηξαο ν εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηα παηδηά 
ζηε ρξήζε απιψλ θαη εχθνισλ νξγάλσλ, φπσο θινγέξα, θξνπζηά (ξπζκηθά & 
κεισδηθά). 

Δπηπιένλ πιηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη: ερεηηθά cd, cd-rom θαη 
dvd ζρεηηθά κε ηε Μνπζηθή θαη ηε δηδαζθαιία ηεο. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ην Internet 
εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο.  

         
Γηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 

• Γεκηνπξγία εηθαζηηθψλ έξγσλ, κε αθνξκή κηα κνπζηθή αθξφαζε – 
πδήηεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελλά ε ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή. (χλδεζε κε ηα 
Δηθαζηηθά).  

• Γηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ πνπ ζπλνδεχεη έλα παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη πνπ 
δηδάρζεθαλ νη καζεηέο. ( χλδεζε κε ηελ Φπζηθή Αγσγή ). Ηδηαίηεξε έκθαζε λα δνζεί 
ζην ηνπηθφ ξεπεξηφξην. 

• Αμηνπνίεζε Λνγηζκηθψλ φπσο: «Δκκέιεηα», «Μνπζηθφο Κφζκνο» θ.ά.. 
(χλδεζε κε ηελ Πιεξνθνξηθή). 

• Μνπζηθή επέλδπζε ζεαηξηθνχ δξψκελνπ. Γπλαηφηεηα γηα 
απηνζρεδηαζκφ θαη ζχλζεζε κνπζηθήο ζπλνδείαο απφ ηνπο καζεηέο π.ρ. κε απιά 
θξνπζηά φξγαλα. 

• Γηδαζθαιία ηξαγνπδηνχ πνπ βξίζθεηαη ζηα βηβιία Γιψζζα, Μειέηε 
πεξηβάιινληνο θ.η.ι. θαη έρνπλ δηδαρζεί ηα παηδηά .  

 Πιεξνθνξίεο γηα δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα αληιεζνχλ 
θαη απφ ην βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ «ρνιηθέο θαη Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, Α΄-η΄ 
Γεκνηηθνχ» ησλ Π. Μνπγηαθάθνπ θ.ά..  

 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΥΟΛΗΚΟΤ ΜΟΤΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
 

   Ζ δηδαζθαιία ηεο Μνπζηθήο έρεη αλάγθε εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ, 
φπνπ ζα θπιάζζεηαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο ζα επηηξέπεη ηελ 
νκαδνζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ηελ θίλεζε ησλ καζεηψλ ζε κνπζηθνθηλεηηθά 
παηρλίδηα. 

 
Ο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη: 
• CD player κε θαιή πνηφηεηα ήρνπ  
• Μνπζηθά CDs θαη DVDs 
• Σειεφξαζε θαη DVD player 
• Τπνινγηζηήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ  
• Μνπζηθά φξγαλα 
 
Σα κνπζηθά φξγαλα πξέπεη λα είλαη πνηθίια θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ, φπσο: Tακπνπξίλα, μπιάθηα (θιάβεο), ζείζηξα, καξάθεο, θνπδνπλάθηα, 
μχζηξεο, ηξίγσλα, κεηαιιφθσλα ( γθιφθελζπηι ), μπιφθσλα θ.η.ι.  

Μηα ελδεηθηηθή θαηαλνκή γηα ηάμε 20-23 καζεηψλ είλαη ε εμήο : 
Tακπνπξίλα 2-3  
Ξπιάθηα 4-5 
Κνπδνπλάθηα 2 
είζηξα 2 
Μαξάθεο 2 
Σξίγσλα 2  
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Γθιφθελζπηι 3-4 
Ξπιφθσλν 1  
Ξχζηξεο 2 θ.ά. 

 
γ) ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

ΣΑ ΟΛΟΖΜΔΡΑ ΥΟΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΑΔΠ-ΕΧΝΖ ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
i) Τπνρξεσηηθφ πξφγξακκα: 

 
Α΄- Β΄ Σάμε Γεκνηηθνχ 

 
1. Φπζηθέο αζθήζεηο θαη παηρλίδηα 

α. Αζθήζεηο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ αηζζήζεσλ 

 Κχθινο, κπαιάθη: ζε θχθιν πεηάκε ην κπαιάθη ζηνλ απέλαληη καο 

θσλάδνληαο ην φλνκά ηνπ. 

 Παξαδνζηαθφ παηρλίδη «Γάηεο θαη πνληίθη» , ή άιια γλσζηά 

παξαδνζηαθά νκαδηθά παηρλίδηα. 

 Βάδηζκα: πξψηα ειεχζεξν θαλνληθφ/ ζηε ζπλέρεηα δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

βαδίζκαηνο: κηθξά βήκαηα, κχηεο, αλψκαιν έδαθνο θ. ά. 

 Υαιάξσζε: μαπισκέλνη ζην πάησκα πξψηα ηελησλφκαζηε θαιά, κεηά  

θαληαδφκαζηε φηη είκαζηε ζε έλα ιηβάδη θαη ν θαζέλαο απνηειεί κέξνο ηνπ ηνπίνπ 

(πεηαινχδα, ινπινχδη, πνπιί, ρνξηάξη).  

 Αλαπλνή: μαπισκέλνη αλαπλένπκε ήξεκα θαη παξαηεξνχκε ηελ θνηιηά 

καο κε ηελ εηζπλνή λα κεγαιψλεη, ελψ κε ηελ εθπλνή κηθξαίλεη. 

 Αηζζήζεηο: φξαζε: θνηηάκε έλα αληηθείκελν θη απηφ θνηηάεη εκάο, 

θνηηάκε κε φιν καο ην ζψκα ην παξάζπξν ή ηνλ δηπιαλφ καο ή αιινχ, αθνή: αθνχκε 

πξαγκαηηθνχο θαη θαληαζηηθνχο ήρνπο, ηε θσλή ηνπ πνηακνχ, ελφο ινπινπδηνχ, ην 

θιάκα ηεο γεο, αθή: ρατδεχνπκε δηάθνξα αληηθείκελα, ληψζνπκε ην πιηθφ, ην βάξνο, 

ην ζρήκα, γεχζε : θαληαδφκαζηε φηη ηξψκε θαγεηά ή γιπθά, ληψζνπκε γεχζεηο, 

επράξηζηεο ή φρη, φζθξεζε : κπξίδνπκε ηηο κπξσδηέο ηεο κέξαο, ζαπνχλη,  

νδνληφπαζηα, θαπζαέξην, ινπινχδηα, δεζηφ ςσκί. 

β. Αζθήζεηο παξαηήξεζεο θαη απηνζπγθέληξσζεο  

 Παξαηεξνχκε ηνλ ρψξν γχξσ καο, θιείλνπκε ηα κάηηα θαη θάλνπκε ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ. Παξαιιαγή: ζε θχθιν θάλνπκε ην ίδην κε ηνλ απέλαληί καο 

(παξαηήξεζε, πεξηγξαθή). 

 πγθεληξσλφκαζηε ζε κηα εηθφλα πνπ βιέπνπκε κπξνζηά καο ή πνπ 

θαληαδφκαζηε. 

 Αλάβνπκε έλα θεξί θαη ζπγθεληξσλφκαζηε ζηε θιφγα ηνπ. 

γ. Αζθήζεηο επηθνηλσλίαο – εκπηζηνζχλεο 

 Ηζνξξνπία: αθνπκπάκε ηνλ παξηελέξ καο ζε έλα ζεκείν ηνπ ζψκαηφο 

ηνπ, π.ρ. ζην θεθάιη, ζηνλ ψκν, θαη πξνζπαζνχκε λα ηζνξξνπήζνπκε καδί 

παίξλνληαο θάζε θνξά δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. 

 Καζξέθηεο: δχν παηδηά ζηέθνληαη ην έλα απέλαληη ζην άιιν ελψ 

θνηηάδνληαη ζπλερψο ζηα κάηηα, ην έλα θάλεη κηα απιή αξγή θίλεζε πνπ ην άιιν 

πξέπεη λα αληηγξάςεη ζηνλ ίδην ρξφλν.  

 Ο ηπθιφο: ζε δεπγάξηα ν έλαο είλαη ν ηπθιφο κε θαιπκκέλα κάηηα, ελψ 

ν άιινο ηνλ νδεγεί κέζα ζην ρψξν. 
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 ηε κέζε ελφο θιεηζηνχ θχθινπ ηαιαληεχεηαη έλα παηδί απ‟ ηνλ έλα 

ζηνλ άιιν. 

δ. Αζθήζεηο ξπζκνχ θαη θσλεηηθά παηρλίδηα 

 Μηκνχκαζηε γλσζηέο θηλήζεηο δψσλ κε ηα πφδηα, ηα ρέξηα, ην θεθάιη 

θαη φιν ην ζψκα (πεξπάηεκα πάπηαο, ιαγνχ, αιφγνπ, πέηαγκα πνπιηψλ), θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχκε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο. 

 Βξίζθνπκε ξπζκνχο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή καο, φπσο ην ξπζκφ 

ιέμεσλ, ή ηεο αλαπλνήο καο, θαη ηνπο ρηππάκε κε ηα ρέξηα καο. 

 Σξαγνπδάκε ηα νλφκαηά καο, κηα εηθφλα, δεκηνπξγνχκε απηνζρέδηα 

ηξαγνχδηα, ή πάλσ ζε έλα κχζν ή ηζηνξία, κνηξάδνπκε ξφινπο θαη παίδνπκε κηα 

απηνζρέδηα φπεξα ηξαγνπδψληαο.   

2. Απηνζρεδηαζκνί 

 Πξνεηνηκάδνπκε ηα παηδηά κε παηρλίδηα κίκεζεο: κηκνχκαζηε δψα ζηε 
θσιηά ηνπο ή πνπ ςάρλνπλ ηξνθή, αζηείεο πξάμεηο (πηάλνπκε έλα ζθεχνο ζηελ 
θνπδίλα θαη πέθηνπλ φια ηα ζθεχε, θνπβαιάκε ζαθνχιεο κε ςψληα θαη καο πέθηνπλ 
ζην δξφκν θιπ). 

 

 Αθφκε κε παηρλίδηα κεηακνξθψζεσλ: έλα παηδί κε ηε βνήζεηα ελφο 
καληειηνχ ή κηαο θινγέξαο κεηακνξθψλεη ηα άιια παηδηά ζ‟ νηηδήπνηε ζθεθηεί.  

 

 Μεηακνξθψλνπκε έλα πξαγκαηηθφ αληηθείκελν (π. ρ. έλα κνιχβη) ζε 
θάηη άιιν θαη ην ρξεζηκνπνηνχκε αλάινγα (ζεξκφκεηξν, θινγέξα).  

Απηνζρεδηαζκνί: 

 Υάλσ θάηη πνιχηηκν θαη ςάρλσ λα ην βξσ (αηνκηθφο απη/ζκφο). 
 

 Γεκηνπξγψ έλα ρψξν κε ηε ζπκπεξηθνξά κνπ, δείρλνληαο κε ηα 
εθθξαζηηθά κνπ κέζα θαη ηε δξάζε κνπ ηη ρψξνο είλαη (γήπεδν, εθθιεζία, ζπίηη). 

 

 Με ηε θαληαζία καο δηακνξθψλνπκε ην ρψξν ελφο ινπλα-πάξθ θαη 
πιάζνπκε κηα ηζηνξία κε ηε δξάζε καο. 

 

 Έλαο έλαο παξνπζηάδνπκε κε παληνκίκα έλα θαληαζηηθφ πξφζσπν 
(πψο ζπκπεξηθέξεηαη). Σνπ δίλνπκε επάγγεικα, θάπνηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θ. 
ά. 

 Απηνζρεδηάδνπκε κε εξέζηζκα κηα εηθφλα (βι. αγγείν κε πάιε Θεζέα 
κε Μηλψηαπξν) ή κηα θσηνγξαθία ή αθφκε κηα δηαθήκηζε. Ζ εηθφλα καο πξνηείλεη κηα 
νξηζκέλε δξάζε ζε έλα ρψξν, δειαδή κηα ηζηνξία.  

 

 Με αθνξκή έλα ερεηηθφ εξέζηζκα (ζεηξήλα ελφο πεξηπνιηθνχ, 
ζθχξηγκα ηξέλνπ) πιάζνπκε κε ηε θαληαζία καο ηηο ζπλζήθεο κηαο ηζηνξίαο (ρψξνο, 
ρξφλνο, πξφζσπα, δξάζε). 

3. Κνπθινζέαηξν 

Μπνξνχκε λα ζηήζνπκε κε ηα παηδηά ηε κηθξή ζθελή γηα ην θνπθινζέαηξφ 
καο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνεηνηκάζνπκε δχν παηδηά (θάζε θνξά δχν) πνπ ζα 
εξκελεχζνπλ ηνπο ήξσεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηα νπνία ζα θηλνχλ αλάινγα ηελ θνχθια 
(καξηνλέηηα ή γαληφθνπθια). Πξέπεη λα γίλεη θαηάιιειε άζθεζε κε ηα ρέξηα θαη κε 
ηελ άξζξσζε ησλ παηδηψλ.  
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Χο πξνο ηελ επηινγή έξγσλ γηα Κνπθινζέαηξν, βαζηθφ καο πιηθφ ζα 
απνηειέζνπλ ηα παξακχζηα, νη κχζνη, αιιά θαη κηθξέο ηζηνξίεο πνπ ζα ζπλζέζνπκε 
κε ηα παηδηά. 

4. Μηθξέο δξακαηνπνηήζεηο 

 Αθνχ αθνχζνπκε ην παξαθάησ παξακχζη, απηνζρεδηάδνπκε ηε 

ζπλνκηιία καο κε έλα δψν. Πξνζπαζνχκε λα ην θαηαιάβνπκε θαη λα καο θαηαιάβεη. 

Πήξε ηφηε ν γέξνο ηελ φξληζα θη άκα πήγε απ’ ην κηζφ ην δξφκν θείζε, ηεο 
είπε: «Γέλλεζε, φξληζα, κηα θέηα θινπξηά» θη ε φξληζα γέλλεζε.(Διιεληθά Παξακχζηα, 
Γ. Α. Μέγα, ζ. 80) 

 πδεηάκε γηα ηνπο δψδεθα κήλεο κέζα ζηελ ηάμε. Μεηά κνηξάδνπκε 

θαξηειάθηα, ν θαζέλαο καο ζα είλαη ν αληίζηνηρνο κήλαο θαη ζα παξνπζηάζεη κε 

απηνζρεδηαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κήλα ηνπ, π. ρ. ν Φεβξνπάξηνο είλαη ν πην 

ρεηκσληάηηθνο κήλαο (θξχν, βξνρέο, ρηφλη) αιιά θαη ν κήλαο ηεο απνθξηάο. 

Α. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε θαη κηθξά θείκελα απφ ην Αλζνιφγην. Β. Μεηά απφ 
θάζε δξάζε θαιφ είλαη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε. 
 

5. Θεαηξηθή παξάζηαζε 
 
ηηο κηθξέο ηάμεηο πξνηείλνπκε ηε δξακαηνπνίεζε ελφο κηθξνχ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ ή αθήγεζεο (παξακχζη, κχζνο, ιατθφ δξψκελν), πνπ ζηελ εμέιημή ηεο ζα 
καο δψζεη ην πιηθφ πνπ ζέινπκε γηα κηα παξάζηαζε. Πξνηείλνπκε ην ιατθφ παξακχζη 
ηνπ Αλζνινγίνπ "Σν γηαζεκί, ε ξνδηά θαη ε ραξνππηά" (ζ. 80) ή αθφκε ηνλ ζξχιν "Ο 
Υξηζηφο θαη ηα πνπιηά" (ζ. 119). 

Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη παξνπζίαζε κηαο ζθελήο ή κέξνπο ζεαηξηθνχ έξγνπ 
(νιφθιεξν απαηηεί κηα άιιε δπζθνιφηεξε πνξεία). Αλάινγα παξαδείγκαηα δίλνληαη 
ζην Βηβιίν "ρνιηθέο θαη Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο" Α΄- Σ΄ δεκνηηθνχ (Ο.Δ.Γ.Β. 
2007). ην ίδην Βηβιίν ππάξρεη παξάδεηγκα δξακαηνπνίεζεο παξακπζηνχ ("Οη 
Γψδεθα Μήλεο", ζ.ζ.82-86). 

 
Γ΄- Γ΄ Σάμε Γεκνηηθνχ 

 
1. Φπζηθέο αζθήζεηο θαη παηρλίδηα 

α. Αζθήζεηο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο  
- θνξπηδφκαζηε ζην ρψξν. Πεδάκε επηηφπνπ φιν θαη πην ςειά θαη 

πξνζγεησλφκαζηε ειαζηηθά ζαλ ζε ειαηήξην, κε ιπγηζκέλα γφλαηα. 

- Σξέμηκν θαλνληθά ζηε θνξά ηνπ θχθινπ. Με ην ζχλζεκα ηνπ εκςπρσηή 

πεδάκε έλα θαληαζηηθφ εκπφδην. 

- Πιαλήηεο ζε θίλεζε: θάζε παηδί είλαη έλαο πιαλήηεο πνπ κεηαθηλείηαη κέζα 

ζην ρψξν. Με ιεθηηθέο ή ζσκαηηθέο ελδείμεηο πιεζηάδεη ν έλαο ηνλ άιιν ρσξίο 

λα ράλεη ηελ απηνλνκία ηνπ. Ζ θίλεζε γίλεηαη φιν θαη πην γξήγνξα, ελψ 

πεξηνξίδεηαη θαη ν ρψξνο άζθεζεο. 

- Όινη καδί ζηήλνπκε κε ηα ζψκαηά καο κηα νηθνδνκή (ζπίηη, ζρνιείν). Με ηε 

θσλή καο δίλνπκε ηνπο ήρνπο ηεο. 

β. Αζθήζεηο απηνζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο 
- ε ζπζθφηηζε, πεξπαηάκε αξγά θαη αηζζαλφκαζηε ηελ παξνπζία ησλ άιισλ. 

Δπηηαρχλνπκε ην βήκα πξνζέρνληαο λα κελ πέζνπκε πάλσ ηνπο. ηακαηάκε, 

επαλαθέξνπκε ηνλ θσηηζκφ θαη θνηηαδφκαζηε.  

- Φνξάκε ηελ νπδέηεξε κάζθα θαη εθηεινχκε κε αθξίβεηα απιέο ελέξγεηεο: 

πεξπαηάκε ζε πέηξεο, βάιην, κπαίλνπκε ζηε ζάιαζζα, ζε δάζνο. 
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Με ηε ρξήζε ηεο νπδέηεξεο κάζθαο (απιή ιεπθή) δηεξεπλνχκε ηα εθθξαζηηθά καο 
κέζα, ελψ ηαπηφρξνλα απαηηείηαη κεγάιε απηνζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή γηα 
ηελ αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ησλ θηλήζεσλ, ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηφ ηη 
θάλνπκε. 

 
γ. Αζθήζεηο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 
- Πεδήκαηα θαη κεηαηφπηζε κε ην ζήκα ηνπ παξηελέξ 

- ε δεπγάξηα θξαηάκε έλα θνληάξη απφ ηηο άθξεο (φζν ηεο ζθνχπαο) θαη 

θηλνχκαζηε καδί ζην ρψξν πξνζέρνληαο λα κελ καο πέζεη. 

- Οκαδηθφο θαζξέθηεο: ζε δχν νκάδεο ε κηα απέλαληη ζηελ άιιε εθηεινχκε 

ηαπηφρξνλα ηηο ίδηεο θηλήζεηο (αξρηθά κε ππνδείμεηο ηνπ εκςπρσηή, κεηά ε κηα 

νκάδα νδεγεί). 

- Με ηε ρξήζε ηεο νπδέηεξεο κάζθαο ζε δεπγάξηα επαιεζεχνπκε ζρέζεηο 

δπλάκεσλ: αθέληεο-ζθιάβνο, παηέξαο-παηδί. 

δ. Παηρλίδηα ξπζκνχ, θσλεηηθέο αζθήζεηο, αζθήζεηο αθήγεζεο  
- Παίξλνπκε έλα θνκκάηη θεηκέλνπ θαη δηαβάδνπκε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: θάζε 

παηδί ιέεη κηα γξακκή. Κάζε παηδί κε κηα θξάζε θάλεη έλα κνπζηθφ φξγαλν 

πνπ ηελ ηξαγνπδάεη. Μνηξάδνληαη ζε κηθξά κέξε ηε θξάζε θαη ηε ιέλε ζαλ 

έλαο άλζξσπνο. 

- ε έλα θχθιν φινη ιέκε θξάζεηο (απφ πνίεκα ή πεδφ) κε ηηο νπνίεο 

δνπιεχνπκε, γλσζηέο ζε φινπο σο εμήο: πεηψληαο κε ηε θξάζε έλα κπαιάθη 

ζηνλ απέλαληη ζηακαηάκε ζηε κέζε ηεο, ν άιινο πηάλεη ην κπαιάθη θαη 

ζπλερίδεη ηε θξάζε. 

- Όινη καδί ζηνλ θχθιν παίδνπκε ηελ θνινθπζηά.  

- Όινη καδί ζαλ έλα ζψκα θηλνχκαζηε αξηζηεξά θαη δεμηά ή κπξνο θαη πίζσ 

φπσο έλα θαξάβη ζε ζάιαζζα ήξεκε ή θνπξηνπληαζκέλε. ηε ζπλέρεηα, 

πξνζζέηνπκε ήρνπο πνπ λα κηκνχληαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαξαβηνχ ή ηα 

θπζηθά ζηνηρεία (θαπεηάληνο, αέξαο, ζάιαζζα). 

- ε θχθιν ρηίδνπκε απζφξκεηα κε ηε θαληαζία καο έλαο έλαο κηα ηζηνξία 

δίλνληαο ρξφλν, ηφπν, πξφζσπα, ήξσεο θαη ηε δξάζε ηνπο. 

 

2. Απηνζρεδηαζκνί 

- (Αηνκηθφο) Αιιάδνπκε ξνχρα θαη γηλφκαζηε «άιινη». Φνξάκε ην ξνχρν 

ελφο ζπκκαζεηή καο θαη πξνζπαζνχκε λα ηνλ κηκεζνχκε. 

- Απηνζρεδηάδνπκε κε νξηζκέλν ζέκα θαη δνζκέλεο ζπλζήθεο, π. ρ. 

«Φσηηά ζηελ θαηαζθήλσζε», «Αθνχσ ηε ζεηξήλα αζζελνθφξνπ», «Έλα ζπκβάλ ζην 

ιεσθνξείν». 

Βαζηθφο ζηφρνο λα δεκηνπξγεζεί εζσηεξηθή θαηάζηαζε απέλαληη ζε έλα 
εξέζηζκα (θσηηά, ζεηξήλα, κηα θινπή θιπ), ψζηε ηα παηδηά λα βξνπλ ηξφπνπο λα 
αληηδξάζνπλ. 

- Δπηιέγνπκε θαη παξνπζηάδνπκε κε θίλεζε, έθθξαζε, ρεηξνλνκίεο 

θάπνηεο παξνηκίεο ή παξνηκηφκπζνπο 

 «Κάιιην γατδνπξφδελε παξά γατδνπξνγχξεπε», «Μφλν η’ αεδφλη κπνξεί λα 
θαηαιάβεη ην ηξηαληάθπιιν», «Ο γλσζηηθφο πνηέ δε βάδεη κεο ζηνλ θήπν ηνπ θαηζίθα 
γηα θεπνπξφ» 

/ «Άιιαμελ ν Μαλσιηφο θη έβαιε ηα ξνχρ’ αιιηψο», «Η αιεπνχ, πεξηκέλνληαο 
λα πέζνπλ απ’ ηελ θνχξληα νη θφηεο, ςφθεζε απ’ ηελ πείλα»(Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ 
θεηκέλσλ Γ΄- Γ΄ Γεκνηηθνχ, ζ. 58) 



42 

 

- Πεξηγξάθνπκε ζηελ ηάμε ην ηππηθφ κηαο ηειεηήο ή ελφο ιατθνχ 

δξψκελνπ (γάκνο θαη πνδαξηθφ). Γίλνπκε έκθαζε ζε έλα ζηνηρείν (ξάληηζκα κε ξχδη/ 

ζπάζηκν ξνδηνχ) θαη απηνζρεδηάδνπκε πάλσ ζηελ ηειεηή ζπλδπάδνληαο αλ ζέινπκε 

θαη ξπζκφ (κεισδία, ηξαγνχδη, θίλεζε). 

Ο απηνζρεδηαζκφο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε θάπνην γλσζηηθφ αληηθείκελν 
(Ιζηνξία, Γεσγξαθία, Μειέηε Πεξηβάιινληνο) ή έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 
(Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή, Λατθφο Πνιηηηζκφο). 

3. Καξαγθηφδεο 

Γηαβάδνπκε έλα έξγν (απφζπαζκα) ηνπ Θεάηξνπ θηψλ, κηιάκε γηα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξψσλ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα δνθηκάδνπκε λα παίμνπκε (ζαλ 
δσληαλέο θηγνχξεο) κηα ζθελή ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κπεξληέ θαη ηνλ αλάινγν 
θσηηζκφ.   

4. Γξακαηνπνίεζε αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ 

Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε θείκελα απφ ην Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ θεηκέλσλ 
θαη λα ζπλδπάζνπκε ηελ ψξα ηεο Λνγνηερλίαο κε ηε Γξακαηνπνίεζε (ψξα Θεάηξνπ). 
Ή λα δξακαηνπνηήζνπκε δηθέο καο ηζηνξίεο, δεκνηηθά ηξαγνχδηα, κηθξέο αθεγήζεηο, 
ηζηνξηθά ζπκβάληα, αθφκε θαη εηδήζεηο (έλα ηξαγηθφ δπζηχρεκα, έλα λαπάγην).  

 «Ο Πξαζηλνζθνχθεο», Π. Σζηκηθάιε, Αλζνιφγην Λνγ. θεηκέλσλ Γ΄- Γ΄ 

δεκνηηθνχ, ζ.ζ. 63-65 

Γηαβάδνπκε ην θείκελν, εληνπίδνπκε ηα ζηνηρεία δξάζεο θαη παξνπζηάδνπκε 
κε απηνζρεδηαζκφ ηελ ηζηνξία ηνπ Πξαζηλνζθνχθε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 
δηαιφγνπο ηνπ θεηκέλνπ (ή απηνζρέδηνπο δηθνχο καο). 

 «Ο πνληηθφο θη ε ζπγαηέξα ηνπ», ιατθφ παξακχζη Μέγα, Αλζνιφγην 

Λνγ. θεηκέλσλ Γ΄- Γ΄ δεκνηηθνχ ζ. ζ. 50-52 

Μεηά ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ, κνηξάδνπκε ξφινπο θαη απηνζρεδηάδνπκε 
ηηο ελφηεηεο δξάζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο δηαιφγνπο ηνπ παξακπζηνχ. 

 
5. Θεαηξηθή παξάζηαζε 

 
Καη εδψ πξνηείλνπκε ηε δξακαηνπνίεζε ελφο παξακπζηνχ, κχζνπ, 

απνζπάζκαηνο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. Έηζη ην ιατθφ παξακχζη "Ο πνληηθφο θαη ε 
ζπγαηέξα ηνπ" είλαη θαηάιιειν γηα κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, αθνχ δηεξεπλεζνχλ 
δξακαηηθά νη ήξσεο θαη απνδνζνχλ ζθεληθά νη δηαθνξεηηθνί ρψξνη (κε ηε βνήζεηα ησλ 
Δηθαζηηθψλ) θαη νη αληίζηνηρεο δξάζεηο.  

Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη παξνπζίαζε κέξνπο ζεαηξηθνχ έξγνπ (Βηβιίν 
"ρνιηθέο θαη Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο" Α΄- Σ΄ δεκνηηθνχ, ζ.ζ. 138-141, 152-154). 

Σέινο, γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά κπνξεί λα γίλεη επηινγή ελφο θαηάιιεινπ 
ζεαηξηθνχ έξγνπ, φπσο "Σα γνπξνπλάθηα θνπκπαξάδεο" ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά 
(νδεγίεο γηα παξάζηαζε ζην Βηβιίν ρνιηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ….ζ.ζ. 163-168). 

 
Δ΄ θαη η΄ ηάμε Γεκνηηθνχ 

 
ηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία  ηνπ Δληαίνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ, λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ πξνηείλνληαη ζ΄ απηφ, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

ii) Εψλε ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο 
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Ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ δίδνληαη ζην ΦΔΚ 1471/η.Β΄/2002 επηθαηξνπνηεκέλεο 
σο εμήο: 

  
Α΄- Β΄ - Γ΄ ηάμεηο: 

 παξ.3.β.: Σν Δξγαζηήξη Γξαθήο δηαγξάθεηαη απφ ην πξφγξακκα 
ζπνπδψλ γηα ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄ θαη πξνζηίζεηαη σο παξάγξαθνο 4.α. ζηηο ηάμεηο 
Γ΄,Δ΄,η΄.  

 

 Ζ παξάγξαθνο 3.γ. (Γξακαηνπνίεζε) γίλεηαη 3.β., ε παξάγξαθνο 3.δ. 
(θεηο) γίλεηαη 3.γ, θαη ε παξάγξαθνο 3.ε. (Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ζεαηξηθψλ 
παξαζηάζεσλ) γίλεηαη 3.δ. θαη ηξνπνπνηείηαη  σο εμήο: «Παξαθνινχζεζε ζεαηξηθήο 
παξάζηαζεο». Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο είλαη θαιφ λα 
γλσξίζνπλ απφ πξηλ νη καζεηέο νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ φπσο: πινθή ηεο 
ηζηνξίαο, ραξαθηήξεο, θεληξηθή ηδέα, ζπγγξαθέα, επνρή θ.ά., θαη κεηά ηελ 
παξαθνινχζεζε λα γίλεη ζρνιηαζκφο ησλ εληππψζεσλ.   

 
 Πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3.ε.: «Γλσξηκία κε ζεαηξηθνχο ρψξνπο θαη 

αλζξψπνπο ηνπ ζεάηξνπ». Δπηζθέςεηο ζε ζέαηξα, φπεξα, ζέαηξν ζθηψλ, θαη 
ζπλνκηιίεο κε εζνπνηνχο, ζθελνζέηεο, κνπζηθνχο θ.ά. Δπηζθέςεηο αλζξψπσλ ηνπ 
ζεάηξνπ ζην ζρνιείν. 

 
Γ΄- Δ΄ - η΄ ηάμεηο:  
 

 Με ηελ πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ 4.α. «Δξγαζηήξη γξαθήο», αιιάδεη 
αλάινγα ε αξίζκεζε ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ, (ε 4.α. γίλεηαη 4.β., ε 4.β. γίλεηαη 
4.γ. θαη ε 4.γ. γίλεηαη 4.δ.  

 
                   δ) ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΟΜΗΛΟΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

 
Εψλε ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο  ζηα ζρνιεία ηνπ ΔΑΔΠ 

 
Γξάζεηο δεκηνπξγίαο θαη πνιηηηζκνχ απφ 1 έσο 5 ψξεο. Πξνηείλεηαη γηα φια 

ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο. Θα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ θαη κηθηά 
ηκήκαηα απφ καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ ππφ ηε κνξθή θχθισλ γλσζηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ ή αιιηψο νκίισλ δξάζεσλ δεκηνπξγίαο θαη πνιηηηζκνχ.  ην πιαίζην ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο  δξαζηεξηφηεηαο  νη καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ κπνξεί λα 
πξνεηνηκάδνπλ ζρνιηθέο ενξηέο, ρνξσδίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη άιιεο 
δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο θαζψο θαη ηελ 
αλάδεημε θαη πξνψζεζε ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ φπσο: ινγνηερλία, ηέρλεο, 
θσηνγξαθία,  κνπζηθά ζχλνια, θ.α.). Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα   κπνξεί λα 
νξγαλσζεί  απφ δαζθάινπο, εθπαηδεπηηθνχο  ζεαηξηθήο αγσγήο θαη εθπαηδεπηηθνχο  
κνπζηθήο. 

ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ «ρνιηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο Α‟ –η‟  
δεκνηηθνχ» ησλ Α. Μψξνπ θαη Π. Μνπγηαθάθνπ δίλνληαη νδεγίεο, βηβιηνγξαθηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη πεγέο, πξνηείλνληαη πιηθά φπσο cd, DVD θ.η.ι., πεξηγξάθνληαη 
δξαζηεξηφηεηεο γηα ζέαηξν, κνπζηθή, ρνξφ, θσηνγξαθία, video, θηλεκαηνγξάθν, γηα 
ην ζρεδηαζκφ ζρνιηθψλ ενξηψλ, γηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη εθδειψζεηο 
κνπζείσλ θ.ά.   

ην πιαίζην ησλ Πνιηηηζηηθψλ Οκίισλ δξαζηεξηνηήησλ ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 
Μνπζηθήο κπνξεί λα νξγαλψζεη Μνπζηθά χλνια (ρνξσδία - νξρήζηξα) σο 
νκαδνζπλεξγαηηθή κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα.   

ηε ζρνιηθή ρνξσδία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηξαγνχδηα αλάινγα κε ηελ 
ειηθία θαη ηε θσλεηηθή έθηαζε ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε θσλεηηθή έθηαζε ησλ 
ηξαγνπδηψλ γηα παηδηά ησλ Α΄ & Β΄ δεκνηηθνχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ έθηαζε 
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κηαο έθηεο (λην – ια), ελψ γηα ηα παηδηά ησλ Γ΄ & Γ΄ ηάμεσλ δελ ζα πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηελ έθηαζε κηαο νθηάβαο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηθφ 
ηνπ πιηθφ θαη πιηθφ απφ ην Αλζνιφγην Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ δεκνηηθνχ. Σα ηξαγνχδηα 
πνπ ζα ηξαγνπδνχλ ηα παηδηά  κπνξνχλ λα είλαη Α΄-Β΄ Γεκνηηθνχ  κνλφθσλα  γηα   
Γ΄- Γ΄ δεκνηηθνχ κνλφθσλα πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηζνθξάηε  (πεληάι), ή θαη 
εχθνινπο δίθσλνπο θαλφλεο γηα ηελ Δ΄- η΄ δεκνηηθνχ, κεισδίεο δίθσλεο ή κεισδίεο 
επεμεξγαζκέλεο κε εχθνιε αξκνλία. Υξεηάδεηαη πξνζνρή ζηε ρξήζε ησλ θσλψλ ησλ 
παηδηψλ ηεο  Δ΄ &  Σ΄ ηάμεσλ ιφγσ ηεο επεξρφκελεο κεηαθψλεζεο. Σα ηξαγνχδηα 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηα παηδηά ησλ ηάμεσλ απηψλ είλαη αλάινγα 
κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ρνιηθήο Οξρήζηξαο ν δάζθαινο ελζαξξχλεη ηα παηδηά ζηε 
ρξήζε απιψλ θαη εχθνισλ ζηελ εθκάζεζή ηνπο νξγάλσλ, φπσο θινγέξα, θξνπζηά 
(ξπζκηθά θαη κεισδηθά). 

Όια ηα δηδαθηηθά θαη επνπηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην κάζεκα 
ηεο Μνπζηθήο, φπσο βηβιίν δαζθάινπ, cd-rom, audio cd θ.ά. είλαη ρξήζηκα θαη γηα ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ην αληηθείκελν ηεο Μνπζηθήο θαη ζηνπο Πνιηηηζηηθνχο 
Οκίινπο απηφλνκα ή δηαζεκαηηθά.  

 

                                                           Άξζξν 4. 

          ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ     

 
ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΑΔΠ 

 

Γηαηεξείηαη ην βαζηθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο φπσο θαζνξίδεηαη ζην 
Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. ηεο Φπζηθήο Αγσγήο (Υ.Α. 21072β/Γ2, ΦΔΚ 304 η. Β/13-3-
2003, ζει. 4281-4306) ζην γεληθφ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ςπρνθηλεηηθνχ, 
ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη γλσζηηθνχ ηνκέα. Σα βηβιία Φπζηθήο Αγσγήο γηα ην δεκνηηθφ 
ζρνιείν απνηεινχλ ην βαζηθφ νδεγφ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο 
Αγσγήο. 

 
Α)   Τπνρξεσηηθφ πξφγξακκα (8.10 – 14.00) 
 ην αλακνξθσκέλν εληαίν σξνιφγην πξφγξακκα ε θαηαλνκή ησλ 

σξψλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο έρεη σο εμήο: 
 

ΣΑΞΔΗ Α΄  Β΄ Γ Γ΄ Δ΄ Σ΄ 
ΧΡΔ 4 4 4 4 2 2 

 
Ζ θαηαλνκή ησλ σξψλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο αλά 

ζεκαηηθή ελφηεηα ζηελ Δ΄ θαη η΄ ηάμε δελ αιιάδεη. 
ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ ε κηα (1) δηδαθηηθή ψξα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην 

εβδνκαδηαίν πξφγξακκα, ζα δηαηίζεηαη ζηνπο Υνξνχο (Φ.Δ.Κ. 804/9-9-2010). Ο 
ρνξφο, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο ειηθίεο, βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ξπζκηθνχ αηζζεηεξίνπ 
θαη ηεο ξπζκηθήο ηθαλφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλεηαη ν θηλεηηθφο 
ζπληνληζκφο θαη ε γεληθφηεξε θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ.   

Οη ππάξρνπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ Διιεληθψλ Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ θαη 
ηεο Μνπζηθνθηλεηηθήο Αγσγήο κεηαθέξνληαη απφ ην ηζρχνλ ΑΠ ζηελ ψξα πνπ 
δηαηίζεηαη ζηνπο Υνξνχο θη έηζη δηεπξχλεηαη ε ελφηεηα θαη σο πξνο ην ρξφλν αιιά θαη 
σο πξν ην πεξηερφκελν.  

 

1. ΝΔΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΥΟΡΟΗ  

 
Σθνπφο-Γεληθέο θαηεπζχλζεηο 
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θνπφο ηνπ ρνξνχ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ε αλάπηπμε ηνπ 
ςπρνθηλεηηθνχ ηνκέα ηνπ παηδηνχ, ηεο αηζζεηηθήο ηνπ εθηίκεζεο, ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο. 

Με βάζε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ ςπρνθηλεηηθνχ ηνκέα, ε ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε 
νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηάθηεζε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, πνπ επηηπγράλεηαη 
κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο εθθξαζηηθήο θαη εξκελεπηηθήο θίλεζεο. Ζ εξκελεπηηθή 
θίλεζε πεξηιακβάλεη ηελ αηζζεηηθή θαη δεκηνπξγηθή θίλεζε θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 
ρνξφ (Φπζηθή Αγσγή Α΄ & Β΄ δεκνηηθνχ, Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, ζ. 34 - 39). 

Ο ρνξφο εληάζζεηαη ζπρλά ζε πξνγξάκκαηα Φπζηθήο Αγσγήο, απαιιαγκέλνο 
απφ ηελ απαίηεζε γηα ηερληθή αξηηφηεηα, κε ζηφρν λα αλαπηχμεη ηηο εθθξαζηηθέο, 
εξκελεπηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, ν ρνξφο αλαπηχζζεη 
θαη δηεπξχλεη ηελ αηζζεηηθή ησλ καζεηψλ θαη ηνπο θέξλεη ζε επαθή κε πνηθίια 
πνιηηηζηηθά ηδηψκαηα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, αιιά θαη άιισλ ρσξψλ. Κνηλφ ζεκείν 
ησλ Διιεληθψλ Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ θαη ηεο Μνπζηθνθηλεηηθήο Αγσγήο είλαη φηη θαη 
ηα δχν αληηθείκελα βαζίδνληαη ζηελ ελφηεηα κνπζηθήο, ιφγνπ θαη θίλεζεο.  

Ο Διιεληθφο Παξαδνζηαθφο Υνξφο απνηειεί έλα εληαίν ηξίπηπρν κνπζηθήο, 
ιφγνπ θαη θίλεζεο. 

Ζ κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή ζηνρεχεη: 
1. ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ καζεηή, 
2.    ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηά ηνπ θαη  
3.    ηελ αλάπηπμε ησλ δεκηνπξγηθψλ θη εθθξαζηηθψλ ηθαλνηήησλ. 
Οη παξαπάλσ ζηφρνη επηηπγράλνληαη κε ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή/ηξηαο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εκπιέθνπλ ηε κνπζηθή, ην ιφγν θαη ηελ θίλεζε, δίλνληαο 
έκθαζε ζην ξπζκφ. 

 Ζ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 
γηα ηηο Α΄- Β΄ & Γ΄- Γ΄ ηάμεηο, φπσο θαίλεηαη ζην Φ.Δ.Κ. θαη ζην βηβιίν γηα ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ, έρεη έλαλ αηζζεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, γεγνλφο πνπ είλαη εκθαλέζηεξν 
ζην πεξηερφκελν θαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ δηδαζθαιηψλ ζηηο ζεκαηηθέο 
ελφηεηεο ηεο κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο, ηνπ ειιεληθνχ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ θαη ηεο 
ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο. Δκθαλήο είλαη, επίζεο, ε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηε 
ρνξνγξαθηθή δεκηνπξγία, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ χπαξμε ηεο «παξνπζίαζεο», σο 
ηειεπηαίαο θάζεο θάζε εκεξήζηαο δηδαζθαιίαο ησλ παξαπάλσ ελνηήησλ. 

 
2. Πεξηερφκελν 

 
χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ, νη ρνξνί κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί σο 

κηα επέθηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο Α.Π.. κε ζηφρν λα εληζρπζεί ν αηζζεηηθφο θαη 
δεκηνπξγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο. Δπηκέξνπο ζηφρνο είλαη ε εζσηεξηθή 
επηθνηλσλία ησλ δχν ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, ηεο Μνπζηθνθηλεηηθήο Αγσγήο θαη ησλ 
Διιεληθψλ Παξαδνζηαθψλ ρνξψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δηδαζθαιία ηνπ 
Παξαδνζηαθνχ Υνξνχ ζα πξνεηνηκάδεηαη κέζα απφ κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη ε Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή ζα ρξεζηκνπνηεί πιηθφ απφ ηελ ειιεληθή παξάδνζε. Ο 
εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ην πεξηερφκελν ησλ 
δηδαζθαιηψλ ηνπ, αθνχ ζπλεθηηκήζεη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιηθνχ 
πεξηβάιινληνο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ, ηηο 
πξνηηκήζεηο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ηνπ. 

 
Βαζηθνί άμνλεο πεξηερνκέλνπ 
 
α. Δηδαζθαιία θαη επέθηαζε ηωλ ζεκαηηθώλ ελνηήηωλ «ειιεληθνί 

παξαδνζηαθνί ρνξνί» θαη «κνπζηθνθηλεηηθή αγωγή» κε: παξαδνζηαθά 
παηρληδνηξάγνπδα, παξαδνζηαθά κνπζηθνθηλεηηθά δξψκελα, ηνπηθνχο 
παξαδνζηαθνχο ρνξνχο θαη δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο 
παξάδνζεο. (βι. βηβιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Α΄- Β΄& Γ΄- Γ΄ δεκνηηθνχ). Οη δηδαζθαιίεο 
νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηα βηβιία είλαη ελδεηθηηθέο. Οη ηδέεο ηνπο κπνξνχλ λα 
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αλαπηπρζνχλ θαζψο θαη λα εκπινπηηζηνχλ σο πξνο ην πεξηερφκελν. Δπηζεκαίλεηαη 
φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο δηδαζθαιίεο παξαδνζηαθνχ ρνξνχ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ε 
κνπζηθνθηλεηηθή πξνζέγγηζε θαη ζε δηδαζθαιίεο κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο 
ρξεζηκνπνηείηαη παξαδνζηαθφ πιηθφ. Πξνηείλεηαη λα γίλεη ηδηαίηεξε επέθηαζε ζηα 
καζήκαηα ηα νπνία ζπλδένπλ ην ιφγν κε ηελ θίλεζε ή αζρνινχληαη κε ηε 
κνπζηθνθηλεηηθή επεμεξγαζία ηνπ ιφγνπ θαη επίζεο λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη λα 
γίλνπλ επαλαιήςεηο ζηα καζήκαηα ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηελ θαηάθηεζε ησλ 
βαζηθψλ κνπζηθνθηλεηηθψλ ελλνηψλ (βι. βηβιία Α΄& Β΄ θαη Γ΄& Γ΄ δεκνηηθνχ, 
εθπαηδεπηηθνχ θαη βηβιία καζεηή). 

Παξαδνζηαθφ κνπζηθνθηλεηηθφ πιηθφ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ παηδηθά 
ηξαγνχδηα, παηρληδνηξάγνπδα, ιαρλίζκαηα θ.ιπ., κπνξεί λα απνηειέζεη ηαπηφρξνλα 
πιηθφ γηα κνπζηθνθηλεηηθή δηδαζθαιία θαη κχεζε – πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία 
ηνπ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηδαζθαιηψλ ππάξρνπλ ήδε ζηα 
βηβιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ελψ ζπκπιεξσκαηηθέο ηδέεο ππάξρνπλ ζηα βηβιία ηνπ 
καζεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα βι: α) Φπζηθή Αγσγή βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ Α΄& Β΄ 
δεκνηηθνχ, ελφηεηα «κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή» 8ν κάζεκα, ελφηεηα «ειιεληθνί 
παξαδνζηαθνί ρνξνί» 2ν, 3ν, 6ν, κάζεκα, ελφηεηα «παηρλίδηα παξαδνζηαθά, ειεχζεξα 
θαη νξγαλσκέλα» 17ν, 22ν, 23ν, β) Φπζηθή Αγσγή βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ Α΄& Β΄ 
δεκνηηθνχ ζει. 93, 100 – 103, γ) Φπζηθή Αγσγή βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ Α΄& Β΄ 
δεκνηηθνχ, ελφηεηα «κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή» 2ν θαη 7ν κάζεκα. 

β. Λαϊθνί ρνξνί θαη παηρλίδηα από άιιεο ρώξεο. Σν πεξηβάιινλ ηνπ 
ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη ζε πνιππνιηηηζκηθφ. Ζ αμηνπνίεζε 
ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ή γεληθφηεξα ε 
ρξεζηκνπνίεζε παηρληδηψλ θαη ρνξψλ απφ άιιεο ρψξεο, απνηειεί επέθηαζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηήζεη παηδαγσγηθά ηηο 
εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηηο ηδηαίηεξεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη πξνηηκήζεηο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ θαη 
απινπνηεκέλεο κνξθέο απφ άιια είδε ρνξνχ, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο γλψζεηο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ (π.ρ. θνηλσληθνί ρνξνί,  latin, dancesport dances θ.ιπ.).  

γ. Σύγρξνλεο κνξθέο ρνξεπηηθήο έθθξαζεο. Ζ θαηεγνξία απηή 
απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο ηάμεηο Γ΄ & Γ΄.  Αλαθέξεηαη ζε κνξθέο ρνξνχ νη 
νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηελ επνρή θη απνηεινχλ δεκνθηιή κνξθή έθθξαζεο ησλ λέσλ 
(π.ρ. hip – hop, RnB, Break Dance, funky jazz θ.ιπ.). Δπηπξφζζεηα, αλαθέξεηαη ζην 
δεκηνπξγηθφ ρνξφ, ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ εκπεξηέρνληαη θαη ζηελ ςπρνθηλεηηθή αγσγή. 
ηφρνο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη λα αμηνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθά νη ππάξρνπζεο 
εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο. 
Πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία λα νξγαλψλεηαη κε αιιεινδηδαθηηθνχο θαη 
νκαδνζπλεξγαηηθνχο ηξφπνπο. ηηο Α΄ & Β΄ ηάμεηο ε θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη 
πεξηζζφηεξν ζην δεκηνπξγηθφ ρνξφ, ζηνλ θηλεηηθφ απηνζρεδηαζκφ θαη ζηε δεκηνπξγία 
κνπζηθνθηλεηηθψλ ζπλζέζεσλ.  

δ. Πξνεηνηκαζία εθδειώζεωλ - παξαζηάζεωλ. Ζ δεκηνπξγία εθδειψζεσλ 
θαη παξαζηάζεσλ απνηειεί κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Δληάζζεηαη ζηηο ζρνιηθέο 
γηνξηέο ή απνηειεί ην επηζηέγαζκα ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο 
Αγσγήο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη νξηζκέλεο ψξεο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία εθδειψζεσλ ή παξαζηάζεσλ. Πξνηείλεηαη λα αθνινπζεζνχλ 
ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη δηαδηθαζίεο θαζνδεγνχκελνπ απηνζρεδηαζκνχ, 
πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο 
ραξαθηεξίδνπλ ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ καζεκάησλ ζηα βηβιία ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ. Σνλίδεηαη φηη ην ζεκαληηθφηεξν είλαη ε εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο 
ζπκκεηνρήο φισλ ησλ καζεηψλ.   

Σν κάζεκα ηνπ ρνξνχ, εκπεξηέρεη ζηνηρεία δηαζεκαηηθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο 
πξνζέγγηζεο θαη εηδηθά ζηηο ηάμεηο Γ΄ θαη Γ΄ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε κνπζηθή – ζέαηξν, 
ινγνηερλία, ιανγξαθία, ηνπηθή ηζηνξία, εηθαζηηθά θ.ά., έηζη ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη 
πνιιαπιέο θαη πνηθίιεο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. 
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Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γη‟ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
κνπζηθφ πιηθφ απφ ηα 5 Audio cd ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαζψο θαη ηεο Μνπζηθήο πνπ 
ππάξρνπλ ζε φια ηα ζρνιεία, ή θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κνπζηθέο ηεο αξεζθείαο 
ηνπο.  

 
3. Οξγάλσζε καζήκαηνο 

 
Πξνηείλεηαη ε δνκή ησλ ελδεηθηηθψλ δηδαζθαιηψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην 

βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. χκθσλα κε απηή θάζε δηδαζθαιία ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 
θάζεηο: πξνεηνηκαζία, θπξίσο ζέκα θαη παξνπζίαζε. Ζ παξνπζίαζε κπνξεί λα 
αμηνπνηεζεί έηζη ψζηε νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε βησκαηηθή επαθή κε ηελ ηέρλε ηνπ 
ρνξνχ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «κηθξνί δεκηνπξγνί». 

Οη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο αγσγήο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ ηηο κεζφδνπο 
ηηο νπνίεο ζα αθνινπζήζνπλ κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπηνχλ ηα βηβιία γηα ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ησλ Α΄- Β΄ θαη Γ΄- Γ΄ ηάμεσλ θαη εηδηθφηεξα ηηο ζειίδεο 43-62 θαη 13-34 
αληίζηνηρα. Πξνηείλεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, νη 
νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ ησλ Γ΄ - Γ΄ ηάμεσλ ζηηο ζειίδεο 27-
28 θαζψο θαη ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 
Δλδεηθηηθή θαηαλνκή σξψλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα.. 
 
ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ           Α΄ & Β΄ ηάμε    Γ΄& Γ΄ ηάμε 

Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή     10 ψξεο   7 ψξεο 
Παξαδνζηαθνί Υνξνί     10 ψξεο  10 ψξεο 
Λατθνί ρνξνί θαη παηρλίδηα άιισλ ρσξψλ     4-6 ψξεο   5-7 ψξεο  
χγρξνλεο κνξθέο ρνξεπηηθήο έθθξαζεο      4 ψξεο             4-6 ψξεο 
Πξνεηνηκαζία εθδήισζεο – παξάζηαζεο   κέρξη 4 ψξεο    κέρξη 5 ψξεο     
        πλνιηθέο ψξεο Υνξνχ  32 
 

2. Ζ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 Οη ηξεηο (3) ψξεο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο, ζηηο 

ηάμεηο Α΄ - Β΄ & Γ΄ - Γ΄, θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο:    
 
Α΄ θαη Β΄ ηάμε (Δλδεηθηηθή θαηαλνκή σξψλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα). 

Φπρνθηλεηηθή Αγσγή                      28-30 ψξεο  
Κηλεηηθά Παηρλίδηα                        25-30 ψξεο 
Γπκλαζηηθέο θηλήζεηο θαη πξναζθήζεηο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο  10-12 ψξεο 
Γλσξηκία κε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο & πνξ πγείαο θαη αλαςπρήο 10-15 ψξεο   
Κνιχκβεζε (βι. παξάξηεκα)                                   κέρξη 10 ψξεο       
Καηαγξαθή δεηθηψλ θηλεηηθήο θαη ζσκαηηθήο αλάπηπμεο               6 ψξεο  
Πξνεηνηκαζία εθδειψζεσλ                      κέρξη 4 ψξεο     
ΤΝΟΛΟ: 93 ψξεο  
          
Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε (Δλδεηθηηθή θαηαλνκή σξψλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα). 

Φπρνθηλεηηθή αγσγή         
        1.  Δμάζθεζε ζε ζχλζεηεο θηλεηέο δεμηφηεηεο (θηλεηηθά παηρλίδηα) 

            16-20 ψξεο          
        2.  Αλάπηπμε θπζηθψλ ηθαλνηήησλ (θηλεηηθά παηρλίδηα)     

            8-10 ψξεο 
Γπκλαζηηθή – Δλφξγαλε γπκλαζηηθή       

           10-12 ψξεο           
Μχεζε ζηηο Αζινπαηδηέο θαη ην ηίβν           

            20 ψξεο   
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Γλσξηκία κε λέα ή κε δηαδεδνκέλα αζιήκαηα θαη αζιήκαηα ΑκΔΑ                 
          10-16 ψξεο 
Φπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο & πνξ πγείαο θαη αλαςπρήο(ζρέδην εξγαζίαο)        
          8–12 ψξεο 
Κνιχκβεζε (βι. παξάξηεκα)                
κέρξη 10 ψξεο          
Καηαγξαθή δεηθηψλ θηλεηηθήο θαη ζσκαηηθήο αλάπηπμεο      

  6 ψξεο         
Δζσηεξηθέο δηνξγαλψζεηο παηρληδηψλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ 

αζινπαηδηψλ   κέρξη 10 ψξεο       
 ΤΝΟΛΟ: 96 ψξεο 

 
Πξφγξακκα νινεκέξνπ (14.50 – 16.15 ή 17.00) 
 

Ο ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΣΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 
1. Σθνπφο θαη ζηφρνη 
θνπφο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ αζιεηηζκνχ είλαη κέζα απφ πνηθίιεο 

θηλεηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα βνεζήζεη ζηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ 
καζεηψλ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα θαζψο θαη 
ζηελ αξκνληθή ηνπο έληαμε ζηελ θνηλσλία. ην παξαπάλσ πιαίζην εληάζζνληαη νη 
εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ αζιεηηζκνχ πνπ απνηεινχλ θαη ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ηεο 
Φπζηθήο Αγσγήο.  

 
1. Γεληθέο θαηεπζχλζεηο 

 
Ζ επηινγή γίλεηαη θπξίσο απφ ηηο αζινπαηδηέο, ρσξίο λα απνθιείνληαη αηνκηθά 

αζιήκαηα ή ιηγφηεξν δηαδεδνκέλα αζιήκαηα (π.ρ. πηλγθ-πνλγθ, κπάληκηληνλ, 
θνιύκβεζε, πάιε, ηδνύλην θ.ά.), εθ‟ φζνλ ππάξρνπλ νη ζπλζήθεο ζην ζρνιείν ή ζε 
παξαθείκελνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο. Πξνηείλεηαη ηα ηκήκαηα λα ζπγθξνηνχληαη 
θπξίσο απφ καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ ηάμεσλ Γ΄, Δ΄, η΄. 

Με ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαζνξίδνληαη ηα αληηθείκελα κε βάζε ηηο 
πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, ηηο ππνδνκέο ηνπ ζρνιείνπ, ή άιιεο πνπ κπνξνχλ λα 
αμηνπνηεζνχλ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα, θαη ηηο ηδηαίηεξεο γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Έκθαζε δίλεηαη ζηε εκπέδσζε θαη βειηίσζε αζιεηηθψλ δεμηνηήησλ, θχξηα 
κέζα απφ ην παηρλίδη θαη φρη απφ ηε δηδαζθαιία επηκέξνπο ζηνηρείσλ, αθνινπζψληαο 
ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ επηιεγκέλνπ αζιήκαηνο. 

     Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηα ηκήκαηα 
αλεμαξηήησο ηνπ επηπέδνπ δεμηφηεηαο, λα πξνάγεηαη ε απνδνρή ηεο 
δηαθνξεηηθφηεηαο θαη λα επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο θαη επράξηζηνπ 
πεξηβάιινληνο ελεξγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ καζεηψλ. Όηαλ ζπκκεηέρνπλ 
καζεηέο ησλ ηάμεσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄, ηφηε ην πεξηερφκελν δηαθνξνπνηείηαη γη‟ απηνχο θαη 
πεξηιακβάλεη θηλεηηθά παηρλίδηα θαη πνιχπιεπξεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ ζπληνληζηηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Αλ νη καζεηέο 
ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλφ ηκήκα κε κεγαιχηεξνπο καζεηέο, ηφηε εθαξκφδνληαη 
δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο ησλ κηθξφηεξσλ θαη ησλ 
κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ. 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (αλά ζεκαηηθή ελφηεηα) 

 
Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ην παηρλίδη γεκίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο 

ηνπ παηδηνχ απηήο ηεο ειηθίαο. Δίλαη ην κέζν κε ην νπνίν γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, 
καζαίλεη γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, αληηιακβάλεηαη ηηο 
δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα ηνπ θαη ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. Σα παηδηά 
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καζαίλνπλ λα θηλνχληαη θαη καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ θίλεζε. Με ην παηρλίδη 
καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο θαη ξφινπο, καζαίλνπλ λα 
ηεξνχλ θαη λα ζέβνληαη θαλφλεο. Δίλαη αλάγθε ην παηδί ζηηο κηθξέο ηάμεηο ηνπ 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ λα θηλείηαη πνιχ θαη ειεχζεξα. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα 
πξνζθέξνπκε ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. 

 
1. ΦΤΥΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

(Βι. βηβιία  εθπαηδεπηηθνχ Α΄ & Β΄  θαη Γ΄& Γ΄ δεκνηηθνχ ζηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο 
ελφηεηεο) Δμάζθεζε ζχλζεησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη θπζηθψλ ηθαλνηήησλ (Γ΄ θαη 
Γ΄ ηάμε, ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο). Παηρλίδηα θπλεγεηνχ κε πεξηνξηζκνχο ζην 
ρψξν, ηξέμηκν ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν, παηρλίδηα ζε πεξηνξηζκέλν ρξφλν ρσξίο 
απαίηεζε κεγάισλ εληάζεσλ. Παηρλίδηα κε ηηο έλλνηεο: ζσκαηηθά ζρήκαηα, επίπεδα 
ηνπ ρψξνπ, θαηεπζχλζεηο ηνπ ρψξνπ, επζείεο – θακπχιεο, καθξηά – θνληά, ζχκκεηξα 
– αζχκκεηξα, αξγά – γξήγνξα, ηαπηφρξνλα – δηαδνρηθά, επηηάρπλζε – επηβξάδπλζε. 
2. ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 

(Βι. βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ Α΄ & Β΄ δεκνηηθνχ ζει. 117-128 θαη βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ 
Γ΄& Γ΄ δεκνηηθνχ ζει. 71 – 81) 
 
3. ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ – ΔΝΟΡΓΑΝΖ ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ 

1. Σθνπφο θαη ζηφρνη 
 
     θνπφο ηεο γεληθήο γπκλαζηηθήο θαη ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο ζηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄ 
θαη Γ΄ είλαη ε αλάπηπμε πνιχπιεπξσλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ε γλψζε ηνπ ζψκαηνο 
θαη ν θηλεηηθφο έιεγρνο.  
     Οη ζηφρνη ησλ γπκλαζηηθψλ αζθήζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ 
θαη πεξίπινθσλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 
θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ γηα πξσηφηππεο θηλήζεηο. Δηδηθφηεξα, 
νη ζηφρνη επηθεληξψλνληαη: 

 ηε βειηίσζε ηνπ λεπξνκπτθνχ ζπληνληζκνχ θαη ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ. 

 ηε πξναγσγή ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ (απηνπεπνίζεζεο, ζάξξνπο, ηφικεο, 
εθδήισζεο 
ζπλαηζζεκάησλ, απηελέξγεηαο). 

 ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
πνιχπιεπξε 
θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ θηλεηηθή έθθξαζε.  

 
2. Πεξηερφκελν 

 
     Σν πεξηερφκελν ηεο Γπκλαζηηθήο θαη Δλφξγαλεο γπκλαζηηθήο γηα ηηο ηάμεηο 

Α΄ θαη Β΄ εζηηάδεηαη ζηηο γεληθέο γπκλαζηηθέο θηλήζεηο θαη πξναζθήζεηο ηεο ελφξγαλεο 
γπκλαζηηθήο, ελψ γηα ηηο ηάμεηο Γ΄ θαη Γ΄ επεθηείλεηαη ζε αζθήζεηο γεληθήο γχκλαζεο 
θαη αζθήζεηο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο. Δλδεηθηηθά πξνηείλνληαη: 

 
Α΄ θαη Β΄ ηάμε 
 

 Διεχζεξεο θηλήζεηο ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο, κεκνλσκέλεο ή ζε ζπλδπαζκνχο, κε 
ή ρσξίο φξγαλα (νη θηλήζεηο απηέο ζπλδένληαη κε ην πεξηερφκελν ηεο ςπρνθηλεηηθήο 
αγσγήο). 

 Βαζηθέο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζηξψκαηα γπκλαζηηθήο (ζηξνθέο ηνπ θνξκνχ 
ζηνλ επηκήθε άμνλα, κεηαθηλήζεηο κε ρέξηα θαη πφδηα κηκνχκελνη θηλήζεηο κσξνχ, 
πηζήθνπ, θακήιαο, βαηξάρνπ, ιαγνχ, ζχξζηκν ηνπ ζψκαηνο, κεηαθηλήζεηο θάησ απφ 
ηα πφδηα ησλ ζπκκαζεηψλ,  κέζα απφ ζηεθάληα, πάλσ θαη θάησ απφ εκπφδηα, 
θχιηζκα ζε θεθιηκέλν επίπεδν, θ.ά.). 



50 

 

 Δμνηθείσζε κε φξγαλα πάγθνπο, ζρνηληά (αλαξξηρήζεηο ζε πνιχδπγα, ζε πιελζία, 
ζε θεθιηκέλνπο πάγθνπο, ζε θαηαζθεπέο απφ απηά, ζπλδπαζκνί αλαξξηρήζεσλ, 
αησξήζεσλ, κεηαθηλήζεσλ, ππεξπεδήζεσλ εκπνδίσλ, θ.ά.)  

 Βαζηθέο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε κεγάιεο κπάιεο, κεγάια ζηξψκαηα θαη 
ηξακπνιίλν (κεηαθηλήζεηο κε κπάιεο θαγθνπξφ, ηζνξξφπεζε-κεηαηνπίζεηο ζηα ρέξηα-
πφδηα ζε κεγάιεο κπάιεο, αλαπεδήζεηο θαη πηψζεηο ζε κεγάια ζηξψκαηα, 
αλαπεδήζεηο ζε ηξακπνιίλν, θ.ά.) 

 Βάδηζκα, κηθξέο αλαπεδήζεηο, αιιαγέο θαηεχζπλζεο, θνπηζφ, ζηξνθέο, 
ηζνξξνπίεο ζην έλα πφδη, πάλσ ζε πάγθνπο, ζε δνθφ ή ζε γξακκή γεπέδνπ. 

 Βαζηθέο πξναζθήζεηο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο (ξνιαξίζκαηα κπξνο-πίζσ-πιάη, 
ζηεξίμεηο, ηζνξξνπίεο, πξνζγεηψζεηο, πνηθηιία αικάησλ θ.ά. ) 

 
Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε 
 

 Γπκλαζηηθέο αζθήζεηο ρεξηψλ, πνδηψλ, θνξκνχ (αησξήζεηο, 
πεξηθνξέο, εθηάζεηο, θάκςεηο, δηπιψζεηο, ζηξνθέο, ηάζεηο, δηαηάζεηο) κε ηε κνξθή 
πνπ γίλνληαη ζηελ πξνζέξκαλζε. 

 Γξαζηεξηφηεηεο κε αιιαγέο θαηεπζχλζεσλ θαη ζρεκαηηζκψλ ζην 
ρψξν κε ζηνηρεία ζπγρξνληζκνχ. 

 Αζθήζεηο ζε ζηαζκνχο κε φξγαλα ή ρσξίο, γηα θπθιηθή γεληθή γχκλαζε 
(βηβιίν Γ΄& Γ΄ δεκνηηθνχ, ζει. 55) 

 Γηαπεξάζεηο εκπνδίσλ, ζρνηληψλ, ππεξπεδήζεηο πάγθσλ, εκπνδίσλ, 
γξακκψλ, αλαξξηρήζεηο ζε θεθιηκέλα επίπεδα, πνιχδπγα, ζρνηληά, πξνζγεηψζεηο ζε 
ζηξψκαηα απφ πιελζία, ζρνηληά, πνιχδπγα, θ.ιπ. 

 Κπβηζηήζεηο θαη αλαθπβηζηήζεηο ζηα ζηξψκαηα, ζε θεθιηκέλν ή 
νξηδφληην επίπεδν (βηβιίν Γ΄ & Γ΄ δεκνηηθνχ, ζει. 53-54) 

 Αζθήζεηο επιπγηζίαο (πιάγην θαη κεησπηθφ ζπαγθάην, γέθπξα). 

 Αζθήζεηο εδάθνπο ζε ζηξψκαηα (θαηαθφξπθε ζηήξημε, ηξνρφο). 
Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί θαη ην βηβιίν Δ΄ & η΄ δεκνηηθνχ, 

ζει. 96-108.   
 
3.  Οξγάλσζε καζήκαηνο 
 
     Ζ εθαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γπκλαζηηθήο θαη ελφξγαλεο 

γπκλαζηηθήο, ηδηαίηεξα κε ρξήζε νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ, απαηηεί ζρεδηαζκφ ηνπ 
καζήκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ηδηαίηεξε κέξηκλα απαηηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 
γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

     Μεγάιν κέξνο ηνπ θηλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο γπκλαζηηθήο δελ απαηηεί 
εμνπιηζκφ θαη κπνξεί λα γίλεηαη ζηνλ αχιεην ρψξν. 

     Να θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ζπλερνχο ελαιιαγήο ηεο θηλεηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ παζεηηθνχ ρξφλνπ (ρξφλνο αλακνλήο θαη 
επεμεγήζεσλ) θαη κεζφδεπζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο βνήζεηα ζηελ εθηέιεζε, 
φπνπ είλαη δπλαηφ. ηηο ειηθίεο απηέο, πξνέρεη ε πνιχπιεπξε, επαξθήο θηλεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη φρη ε ζσζηή εθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ. 

 
4. ΦΤΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ & ΠΟΡ ΤΓΔΗΑ & ΑΝΑΦΤΥΖ  

 
1.  Σθνπφο θαη ζηφρνη 
 
Ο ζθνπφο απηήο ηεο δηάζηαζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Φ.Α. γηα 

ηηο ηάμεηο Α΄ & Β΄ θαη Γ΄& Γ΄ είλαη ε γλσξηκία θαη ε απφθηεζε ζεηηθήο βησκαηηθήο 
εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζ‟ έλα πιήζνο θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ΦΓ) θαη 
ζπνξ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πγεία θαη ηελ αλαςπρή. Απψηεξε επηδίσμε είλαη 
νη καζεηέο κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο λα 
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απνθηήζνπλ πξννδεπηηθά ζεηηθή ζηάζε πξνο ηηο θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, 
πνπ δηεμάγνληαη ζηε θχζε, θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο.    

Χο επηκέξνπο ζηφρνη επίηεπμεο νξίδνληαη νη παξαθάησ: 
 
1. Σην γλσζηηθφ ηνκέα νη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη: Να αλαπηχμνπλ βαζηθέο 

γλψζεηο κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο 
εθηέιεζεο θαη παξακέηξνπο αζθάιεηαο θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπνξ 
αλαςπρήο πνπ εθηεινχληαη ζηελ χπαηζξν. 

2. Σην θπζηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα νη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη: Να 
εμνηθεησζνχλ ζηελ αζθαιή εθηέιεζε θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο θαη 
παηρληδηψλ/ζπνξ πγείαο θαη λα βειηηψζνπλ ηε ζσκαηηθή ηνπο απφδνζε θαη ηελ 
ηερληθή ζηελ εθηέιεζή ηνπο.   

3. Σηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο νη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη: Να δείμνπλ 
έκπξαθηα φηη ηνπο αξέζεη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
δηεμάγνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζηελ χπαηζξν θαη ζηε θχζε. Παξάιιεια πξέπεη 
λα δείρλνπλ έκπξαθηα ζεβαζκφ θαη επαηζζεζία ζηηο αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 

4. Σην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα νη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη: Να απνθηήζνπλ α) 
ζεηηθή ζηάζε ζ΄έλα δξαζηήξην ηξφπν δσήο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη β) απηνπεπνίζεζε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ κε 
επάξθεηα ζε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπνξ αλαςπρήο θαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 
πξνζθέξνπλ νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο.   

Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πξέπεη λα επηδηψθεηαη κέζα απφ 
δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, πεξηερφκελα θαη δξάζεηο πνπ: α) ηαηξηάδνπλ ζηα ηδηαίηεξα 
αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ θαηά πεξίπησζε ησλ 
ηάμεσλ Α΄ έσο Γ΄, θαη β) ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο 
δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη ην 
θάζε ζρνιείν. 

 
2. Πεξηερφκελν 

 
Σα πεξηερφκελα δηδαζθαιίαο απηήο ηεο δηάζηαζεο ηνπ Α.Π. δελ κπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ κε αθξίβεηα ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ηεο 
επηθξάηεηαο, δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο γηα δξάζεηο ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ζηελ χπαηζξν. Γηα απηφ ην ιφγν ζα παξνπζηαζηεί κφλν έλα 
πεξίγξακκα ησλ πηζαλψλ επηινγψλ θαη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Κάζε 
δηδάζθσλ, θαηά πεξίπησζε, ζα απνθαζίζεη γηα ηηο επηινγέο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
ησλ δξάζεσλ.   

 
Βαζηθνί άμνλεο Πεξηερνκέλνπ  
 
Α΄ θαη Β΄ ηάμε (νξγάλσζε ζρεδίνπ εξγαζίαο) 
Γηα ηηο ηάμεηο Α΄ θαη Β΄ ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο ζα εθηεινχληαη θαηά 

θαλφλα (εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο, φπσο χπαξμε παηδηθήο 
ραξάο, πάξθνπ, θέληξνπ αλαςπρήο θ.ά. πιεζίνλ ηνπ ζρνιείνπ) εληφο ηνπ ζρνιείνπ 
ζην ρψξν ηεο απιήο, ρσξίο ηελ χπαξμε ζρεδίνπ εξγαζίαο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 
πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη.  

Σα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο κπνξεί είλαη:  
 
 Πξνζαξκνζκέλα θαηαζθελσηηθά παηρλίδηα κίκεζεο, γλσξηκίαο, ξφισλ, 

ζάξξνπο, θνηλσληθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θ.ά.  
 Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (πξνζηαζία 

ρισξίδαο θαη παλίδαο, κφιπλζε, ζθνππίδηα, ππξθαγηέο, επηπηψζεσλ ηεο 
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αλζξψπηλεο αιφγηζηεο δξάζεο θ.ά.) κε νκηιίεο, πξνβνιέο, θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο 
θ.ά.  

 Γεκηνπξγία θαη θξνληίδα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην ζρνιείν 
(πφηηζκα θαη πεξηπνίεζε θπηψλ, αλάπηπμε πξνζσπηθνχ θπηνχ/δέλδξνπ ζηε δηάξθεηα 
ηεο ρξνληάο πνπ ζα θπηεπηεί ζην ζρνιείν ή ζε πάξθν ζε εηδηθή εθδήισζε). 

 Πξνεξγαζία/πξνεηνηκαζία γηα δηεμαγσγή πεξηπάηνπ (εηνηκαζία 
πεξηερνκέλσλ ζαθηδίνπ, αξρέο αζθάιεηαο, έλδπζε-ππφδεζε, λεξφ, πξνζηαζία απφ 
ηνλ ήιην, θ.ά.). 

 Πξνεξγαζία/πξνεηνηκαζία γηα δηεμαγσγή δηαδξνκήο κε πνδήιαην 
(εηνηκαζία πεξηερνκέλσλ ζαθηδίνπ, βαζηθέο αξρέο νδηθήο αζθάιεηαο, θξάλνο, 
έλδπζε-ππφδεζε, θ.ά.). 

 Γηεμαγσγή απιψλ θαηαζθεπψλ κε ζρνηληά, μχια, θνχηεο θ.ά. 
 Αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαηαζθήλσζεο (ζηήζηκν απιήο 

ζθελήο, δηαδηθαζία αλάκαηνο/ζβεζίκαηνο θσηηάο θ.ά.)  
 Δθκάζεζε βαζηθψλ θαλφλσλ αζθάιεηαο ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο 

(γηα έληνκα, εξπεηά, αηπρήκαηα θ.ά.). 
 
Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε (νξγάλσζε ζρεδίνπ εξγαζίαο) 
Γηα ηηο ηάμεηο Γ΄ -  Γ΄ ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ 

ηφζν εληφο ηνπ ζρνιείνπ (ρσξίο ζρέδην καζήκαηνο, εηδηθά γηα ηα ζρνιεία ζηα νπνία 
ιφγνπ ζέζεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κεηαθίλεζεο), φζν θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ 
κε ηελ χπαξμε ζρεδίνπ εξγαζίαο πνπ ζα πινπνηείηαη θαηά θαλφλα θαηά ηε δηάξθεηα 
εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ. Χζηφζν, γηα ηηο ηάμεηο Γ΄ θαη Γ΄, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή 
ζρεδίνπ εξγαζίαο κε δξάζεηο εθηφο ζρνιείνπ.  

Δλδεηθηηθά, ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα είλαη: 
 Όια ηα παξαπάλσ πξνζαξκνζκέλα ζην επίπεδν αλάπηπμεο, ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ ήδε απφθηεζαλ νη καζεηέο ζηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο. 
 ρέδην εξγαζίαο γηα θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζε βνπλφ 

(πεδνπνξία, ρηνλνδξνκία, πνδειαζία, θαηαζθελσηηθέο δξάζεηο, θπλήγη ζεζαπξνχ, 
orienteering/πξνζαλαηνιηζκφο, θ.ά.) 

 ρέδην εξγαζίαο γηα θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζηε ζάιαζζα 
(επίζθεςε ζε ηζηηνπιντθφ φκηιν, ζε θσπειαηηθφ φκηιν θ.ά.). 

 ρέδην εξγαζίαο γηα θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζε 
νξγαλσκέλε θαηαζθήλσζε (ζπνξ πεξηπέηεηαο, ηνμνβνιία, αλαξξίρεζε, 
ζρνηλνθαηαζθεπέο, θαηαζθεπέο, δεμηφηεηεο επηβίσζεο θ.ά.). 

 ρέδην εξγαζίαο γηα θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζηελ πφιε κε 
παηρλίδη ηνπ ζεζαπξνχ θαη orienteering (πξνζαλαηνιηζκφο) κε ρξήζε ππμίδαο, 
ραξηψλ θ.ά. γηα ηελ εθκάζεζε ζεκαληηθψλ ζεκείσλ/κλεκείσλ θ.ά. ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο ηνπ ζρνιείνπ. 

 ρέδην εξγαζίαο γηα επίζθεςε ζε ηππηθφ φκηιν (γλσξηκία κε ηα ζπνξ 
φπνπ πξσηαγσληζηεί ην άινγν, αξρέο πεξηπνίεζεο ησλ αιφγσλ θ.ά.). 

 
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη:  
 
1. ‟ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνηεηλφκελεο δξάζεηο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 

κηα νιηζηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε φπνπ ν καζεηήο ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά, ζα απνθηά 
πξαθηηθή εκπεηξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζα καζαίλεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 
απαηηήζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο, ζα απνθηά ζεηηθά βηψκαηα επηηπρίαο θαη 
ραξάο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη ζα παξαθηλείηαη γηα πςειφηεξε αηνκηθή απφδνζε.  

2. Ο ΚΦΑ είλαη ζεκαληηθφ λα επηδηψθεη κηα δηαζεκαηηθή θαη 
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ κε ηε ζπλεξγαζία θαη άιισλ 
δηδαζθφλησλ. 

3. Οη καζεηέο πξέπεη λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζε απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ζηηο πξνζθεξφκελεο επηινγέο, αληαπνθξηλφκελνη, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 
δηδάζθνληα, ζηα θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νη ίδηνη 
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απνθάζηζαλ θαη επέιεμαλ. Γελ είλαη αξθεηφ λα επηζθεθζνχλ απιά ρψξνπο δηαθφξσλ 
ΦΓ θαη ζπνξ, αιιά λα εκπιαθνχλ ελεξγά θαη λα βηψζνπλ ηε ραξά ηεο θχζεο, ζ‟ φιεο 
ηηο εθθξάζεηο ηεο (κε ήιην, βξνρή, ρηφλη, αέξα, ιάζπε, θχκα ζηε ζάιαζζα θ.ά.). 

Σν ζρνιείν πξέπεη λα είλαη «αλνηρηφ» ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα επηδηψθεη 
ηε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ. Οη γνλείο πξέπεη λα είλαη εππξφζδεθηνη ζηηο ζρνιηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξνχλ λα 
βνεζήζνπλ κε ηελ παξνπζία, ηηο γλψζεηο ή ηελ ηέρλε ηνπο. 

 
3.Οξγάλσζε καζήκαηνο 
 
Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο 

ζηφρσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, απαηηείηαη ε ρξήζε φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ 
κνληέισλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο. Χζηφζν, ν απνηειεζκαηηθφο 
ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζήκαηνο, πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε 
επηηπρία ζ‟ φινπο ηνπο καζεηέο θαη αμηνινγείηαη κε επάξθεηα γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, απνηειεί ην βαζηθφ άμνλα γηα ηελ επηηπρία θαη ζ‟ απηή ηνπ 
ηε δηάζηαζε, ηνπ καζήκαηνο ηεο ΦΑ. Αληίζεηα, ε δηδαζθαιία πνπ ζηεξείηαη 
θαληαζίαο, είλαη πιεκκειψο ζρεδηαζκέλε, απνζπαζκαηηθή θαη ζπνξαδηθή ζηελ 
εθαξκνγή ηεο, ζα απνγνεηεχζεη γξήγνξα ηνπο καζεηέο θαη ζα δεκηνπξγήζεη 
πξνβιήκαηα ζηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ. 

 
Δπηζπκεηέο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΓ θαη ζπνξ πγείαο θαη αλαςπρήο. 

Γηδαζθαιία Δπηζπκεηή 
πξαθηηθή 

Αλεπηζχκεηε 
πξαθηηθή 

Καηάζηαζε αθήο, 
αλαπηπμηαθά θαηάιιειε,  

επράξηζηε, θαιά 
ζρεδηαζκέλε, κε  

δηαδηθαζία 
αμηνιφγεζεο 

Αζαθήο, ρακειήο 
εθηίκεζεο, ζπκπησκαηηθή, 
ρσξίο θαηαγξαθή θαη 
αμηνιφγεζε 

ρεηηθφηεηα Καηαλνεηή, κε 
ζπγθεθξηκέλν ζηφρν  

θαη επηδηψμεηο ζε 
θάζε κάζεκα 

Πεξηνξηζκέλεο 
επξχηεηαο, ξερή  

ζε ζηφρνπο 

πλάθεηα 
πλαθήο θαη άκεζα 

ζπληνληζκέλε κε  
ην αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο – 
αλαπηπμηαθά θαηάιιειε 

Σπραία θαη άζρεηε κε 
ην αληηθείκελν – αλαπηπμηαθά 
αθαηάιιειε κε ηα  

ελδηαθέξνληα θαη ηελ 
ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ 
καζεηψλ 

χλδεζκνο 
Ηζρπξνί ζχλδεζκνη 

κε ηελ  
αγσγή πγείαο θαη 

άιια καζήκαηα – Πξέπεη 
λ‟ απνηειεί κέξνο εληαίνπ 
ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ ηεο 
ηάμεο 

Διάρηζηε ζχλδεζε κε 
ηα δηδαθηηθά  

αληηθείκελα ηεο 
αγσγήο πγείαο θαη άιισλ 
καζεκάησλ – απνκνλσκέλε 
απφ ηηο  

ππφινηπεο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπηθέληξσζε Δπίηεπμε – ζεηηθή 
εκπεηξία – ραξά  

απφ ηε ζπκκεηνρή 
– αιιειεπίδξαζε – 
αλάπηπμε απηνεθηίκεζεο 
θαη ζεηηθψλ ζηάζεσλ πξνο 

Απνζπαζκαηηθή - 
έκθαζε ζε άιινπο  

ζηφρνπο (fitness, 
επίδνζε, εθκάζεζε  

ηερληθψλ θ.ά.) 
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ηελ άζθεζε – 
επαηζζεηνπνίεζε πξνο ην 
πεξηβάιινλ 

Δπηδίσμε Ζ ελεξγεηηθή 
εκπινθή φισλ ησλ  

καζεηψλ – ε ζεηηθή 
εκπεηξία θαη ε  

ραξά απφ ηε 
ζπκκεηνρή - είλαη ην 
δεηνχκελν  

Απνθιεηζηηθή – λα 
απνκνλψλεη παηδηά κε 
κεησκέλεο ηθαλφηεηεο ή απηά 
κε εηδηθέο  

αλάγθεο. 

Γξάζε Με θαζνδήγεζε – 
ππνζηήξημε απφ  

εηδηθνχο ή 
θαηάιιεια βηβιία – 
αμηνιφγεζε 

Υσξίο θαζνδήγεζε – 
ρσξίο κεραληζκφ αμηνιφγεζεο 

 
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο ν ΚΦΑ πξέπεη λα 

θξνληίδεη γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ φπνπ φινη νη καζεηέο 
ζπκκεηέρνπλ, αλήθνπλ ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ζην 
κάζεκα φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ κε ηε ζπλδξνκή ησλ γνλέσλ ηνπο. Κάζε καζεηήο 
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα, λα εκπιέθεηαη κε 
ελζνπζηαζκφ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα αηζζάλεηαη φηη κπνξεί 
λα κάζεη θαη λα απνδψζεη κε επηηπρία. Οη ίζεο επθαηξίεο, ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ε 
ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο επηηπρεκέλεο δηεμαγσγήο 
ηνπ καζήκαηνο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηήο ηεο δηάζηαζεο ηνπ αλαιπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο είλαη ζεκαληηθφ θαηά ηε δηδαζθαιία νη καζεηέο: 

1. Να δηαζθεδάδνπλ θαη λα ελζνπζηάδνληαη απφ ην κάζεκα. 
2. Να κελ ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο έληνλνπ αληαγσληζκνχ. 
3. Να δίλνληαη ζε φια ηα παηδηά νη θαηάιιειεο βνήζεηεο θαη ν ρξφλνο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα επηηχρνπλ θαη λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ηνπο. 
4. Να ρξεζηκνπνηείηαη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε. 
5. Να έρνπλ ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο ρξεζηηθή αμία γηα ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. 
6. Να κελ εθηίζεληαη ηα παηδηά κέηξηαο θαη ρακειήο ηθαλφηεηαο. 
7. Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα επηιέμνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχλ (γηα ηηο ηάμεηο Γ-Γ‟), θαζψο θαη ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηελ πινπνηήζνπλ ψζηε λα έρνπλ ην αίζζεκα ηεο απηνλνκίαο. 

 
 
Αμηνιφγεζε 
 
Ζ πξφνδνο θαη ε επίηεπμε ησλ καζεηψλ θαη ζ‟ απηή ηε δηάζηαζε ηνπ 

καζήκαηνο πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε βάζε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο πνπ 
ηέζεθαλ εμ αξρήο (βι. αξρή), ζε ζρέζε κε: 

 Σε κάζεζε θαη θαηαλφεζε (γλσζηηθή/αληηιεπηηθή δηάζηαζε) 
 Σελ απφδνζε θαη ηελ επάξθεηα ζηελ ηερληθή εθηέιεζε (ςπρνθηλεηηθή 

δηάζηαζε) 
 Σε ζπκπεξηθνξά (θνηλσληθή-ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε) 
 Σηο ζηάζεηο θαη ηελ απηνπεπνίζεζε (ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε) 
Ζ βειηίσζε ζ‟ απηνχο ηνπο ηνκείο κπνξεί λα θαηαγξαθεί κέζα απφ έλα 

πιήζνο δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ φπσο: 
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1. ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζε επηθεληξσκέλεο 
πξνθνξηθέο (Α΄-Β΄ ηάμε) θαη γξαπηέο εξσηήζεηο (γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
γλσζηηθήο/αληηιεπηηθήο δηάζηαζεο). 

2. ηελ απφδνζή ηνπο ζε πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 
δηδάρζεθαλ (γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο δηάζηαζεο). 

3. ηελ θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (εκεξνιφγηα 
) πνπ ζπκκεηείραλ ή δεκηνπξγία βηβιηαξίνπ παξνπζηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
ζρνιείνπ (εληφο θαη εθηφο πξνγξάκκαηνο), ζε εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
ζρνιείνπ ή ηεο θνηλφηεηαο (γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξηθήο δηάζηαζεο) 

4. Απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ ζε πξνθνξηθέο ή 
γξαπηέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο ηνπ καζήκαηνο θαη 
ηελ πξνζπκία ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε λέεο πξνθιήζεηο (γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο). 

 
5. ΚΟΛΤΜΒΖΖ  

 
ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία ηεο 

Κνιχκβεζεο «φπνπ ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο» (ΦΔΚ 304/13-3-2003 η. Β‟). Ήδε 
πινπνηνχληαη κε επηηπρία πξνγξάκκαηα θνιχκβεζεο ζε ηέζζεξηο Γηεπζχλζεηο 
Δθπαίδεπζεο κε πξσηνβνπιίεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. 

Πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο ησλ καζεκάησλ θνιχκβεζεο  
1. Να ππάξρεη ζε θνληηλή απφζηαζε πηζίλα πνπ θαιχπηεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 
2. Να είλαη πάληα παξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, 

πηζηνπνηεκέλνο λαπαγνζψζηεο.  
3. Ζ αλαινγία καζεηψλ εθπαηδεπηηθψλ λα είλαη ην αλψηεξν 1:10. Γηα λα 

δηαηεξεζεί απηή ε αλαινγία ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ (εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα) 
επηπιένλ εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο.  

4. Να είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΚΦΑ ην Γειηίν πγείαο καζεηή θαη επηπιένλ ε 
δηάγλσζε απφ δεξκαηνιφγν ηαηξφ. 

Δγθξίζεηο   
 
     Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο θνιχκβεζεο ν/ε ΚΦΑ ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα 

δηαζθαιίζεη: 
1. Σε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο 

(σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ηε κεηαθίλεζε θαη ηε 
ζπλνδεία ησλ καζεηψλ). 

2. Σελ έγθξηζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

3. Σελ έγθξηζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Φπζηθήο Αγσγήο γηα ην πεξηερφκελν 
ηνπ καζήκαηνο.  

 
Οδεγίεο πξνο ηνπο ΚΦΑ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 
 
1. Σν κάζεκα ηεο θνιχκβεζεο πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη (γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ καζεηψλ) αξρηθά ζηε κηθξή πηζίλα εθκάζεζεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. 
πλεθηηκάηαη ην επίπεδν θνιπκβεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ.  

2. Σν κάζεκα ηεο θνιχκβεζεο λα δηδάζθεηαη ζε ζπλερφκελν δίσξν. 
3. Ζ κεηαθίλεζε λα γίλεηαη πάληνηε κε ηελ επίβιεςε θαη επζχλε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ νηθείνπ ζρνιείνπ.  
4. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο, αζθάιεηαο 

θαη πγηεηλήο  θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Πξνηείλεηαη, φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα,  θαη ε πινπνίεζε ζρεδίνπ εξγαζίαο 

γηα ηελ θνιχκβεζε ζην νινήκεξν πξφγξακκα θαζψο θαη ζηελ πξναηξεηηθή δψλε 
παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
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εληζρχεηαη ε απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ 
πξνηάζεσλ καζεηψλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε 
εθπαηδεπηηθή πεξίζηαζε θαη ηνλ απηφλνκν πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ζε επίπεδν 
ζρνιείνπ. 

 
6. ΓΔΗΚΣΔ ΚΗΝΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΧΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

 

1. Σθνπφο θαη ζηφρνη 
 
θνπφο ηεο θαηαγξαθήο δεηθηψλ ηεο θηλεηηθήο θαη ζσκαηηθήο αλάπηπμεο είλαη 

ν έιεγρνο ηεο θπζηνινγηθήο θαη αξκνληθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ. Ο έιεγρνο θαη ε 
αμηνιφγεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο απνηειεί κηα δεμηφηεηα πνπ επηδηψθεηαη λα 
αλαπηπρζεί ζηνπο καζεηέο θαη ηαπηφρξνλα κηα ρξήζηκε πιεξνθνξία πξνο ηνπο 
γνλείο πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο. Ο απψηεξνο ζθνπφο ηεο 
θαηαγξαθήο είλαη ε αθχπληζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ γνλείο θαη καζεηέο γηα ηελ 
ηζφξξνπε θηλεηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ε θξνληίδα γηα 
ηε δηαθχκαλζε ησλ δεηθηψλ ζε θπζηνινγηθά θαη «επλντθά» φξηα γηα ηελ πγεία ηνπο. 

Οη ζηφρνη ηεο θαηαγξαθήο δεηθηψλ ηεο θηλεηηθήο θαη ζσκαηηθήο αλάπηπμεο 
επηθεληξψλνληαη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο θηλεηηθήο επάξθεηαο, 
ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ζσκαηηθήο ζχζηαζεο ησλ καζεηψλ. Αθνξνχλ 
ζην ελδηαθέξνλ γηα ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε, ηελ πξνιεπηηθή θξνληίδα πγείαο θαη 
δελ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βαζκνινγία ησλ καζεηψλ ζηε Φπζηθή 
Αγσγή. 

1. Γεληθέο θαηεπζχλζεηο 
 
Ήδε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ε Γ.Γ. 

Αζιεηηζκνχ,  ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ «Άζιεζε γηα φινπο», 
αλαπηχζζνπλ έξεπλα «σκαηνκεηξηθήο θαη Γηαηξνθηθήο αμηνιφγεζεο», ζην ζχλνιν 
ησλ παηδηψλ ηεο Γ‟ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ. θνπφο είλαη ε  αμηνιφγεζε ζεκαληηθψλ 
δεηθηψλ πγείαο ηνπο, ε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθψλ ηνπο ζπλεζεηψλ θαη ηεο πγείαο 
ηνπο.  

 
7.ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΜΔ ΝΔΑ Ή ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΓΝΧΣΑ ΑΘΛΖΜΑΣΑ & ΑΘΛΖΜΑΣΑ ΑMΔΑ 

 
1. Σθνπφο θαη ζηφρνη 
 
Ο ζθνπφο απηήο ηεο δηάζηαζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Φ.Α. είλαη 

α) ε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε λέα ή ιηγφηεξν δηαδεδνκέλα αζιήκαηα (ηνπιάρηζηνλ 
ζηε ρψξα καο), θαη β) ε γλσξηκία κε αζιήκαηα ησλ ΑκΔΑ. Απψηεξε επηδίσμε είλαη  
νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο απφ: α) ζπνξ πνπ δελ ζα είραλ εχθνια ηελ 
επθαηξία λα γλσξίζνπλ εθηφο ζρνιείνπ θαη λα αζρνιεζνχλ κ‟ απηά ζηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ θξίλνπλ φηη ηαηξηάδνπλ ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ηνπο, θαη β) λα 
γλσξίζνπλ ζπνξ ησλ ΑκEA θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 
αηφκσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο.    

Χο επηκέξνπο ζηφρνη επίηεπμεο νξίδνληαη νη παξαθάησ: 
 
1. ην γλσζηηθφ ηνκέα: Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο/ηξηεο βαζηθέο γλψζεηο 

(γηα ηελ ηζηνξία, ην ζθνπφ/θαλνληζκνχο, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηε 
ρψξα καο) κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο, θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο 
εθηέιεζεο (θαλνληζκψλ θαη ηαθηηθήο) λέσλ ή ιηγφηεξσλ δηαδεδνκέλσλ αζιεκάησλ 
θαζψο θαη ζπνξ ησλ ΑκΔΑ. 

2. ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα : Να επηδηψθεηαη ε επραξίζηεζε ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηελ εθηέιεζε  ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ εθηέιεζεο λέσλ ή 
ιηγφηεξσλ δηαδεδνκέλσλ αζιεκάησλ θαζψο θαη ζπνξ ησλ ΑκΔΑ.   
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3. Σην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα : Να απνθηήζνπλ α) ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ 
ελαζρφιεζή ηνπο κε λέεο κνξθέο θίλεζεο θαη ζπνξ, β) απηνπεπνίζεζε ζηελ 
ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο απηψλ ησλ ζπνξ.   

Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πξέπεη λα επηδηψθεηαη κέζα απφ 
δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, πεξηερφκελα θαη δξάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ : α) ζηα ηδηαίηεξα 
αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ησλ ηάμεσλ Γ΄ & Γ΄, θαη 
β) ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ππνδνκέο, ηελ χπαξμε ζρεηηθψλ θνξέσλ πνπ 
αλαπηχζζνπλ ηέηνηα ζπνξ, θαη ηηο γεληθφηεξεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ 
πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ην θάζε ζρνιείν 

 
2.  Πεξηερφκελν 
 
Σα πεξηερφκελα δηδαζθαιίαο απηήο ηεο δηάζηαζεο ηνπ Α.Π. θαη ζ‟ απηή ηελ 

πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κε αθξίβεηα ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαθνξάο 
κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ηεο επηθξάηεηαο ζε επθαηξίεο γηα πξφζβαζε ζε ιηγφηεξν 
δηαδεδνκέλα ζπνξ αιιά θαη ηεο ηδηαίηεξεο γλψζεο ησλ ΚΦΑ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 
Γηα απηφ ην ιφγν ζα παξνπζηαζηεί κφλν έλα πεξίγξακκα ησλ πηζαλψλ επηινγψλ θαη 
γεληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Κάζε δηδάζθσλ, θαηά πεξίπησζε, ζα απνθαζίζεη γηα 
ηηο επηινγέο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ γλψζεηο θαη 
πξνηηκήζεηο, θαζψο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο επηινγέο απφ ηνπηθνχο θξαηηθνχο ή 
ηδησηηθνχο θνξείο. εκεηψλεηαη φηη φιεο νη δξάζεηο ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα 
πινπνηνχληαη εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο θαη φρη σο ζρέδην 
εξγαζίαο. Απηφ βέβαηα δελ απνθιείεη ηελ πξφζθιεζε εηδηθψλ, πξνπνλεηψλ, 
αζιεηψλ, παξαγφλησλ, ζην ζρνιείν γηα επίδεημε απηψλ ησλ ζπνξ ζηνπο καζεηέο. 

 
Νέα ή ιηγφηεξν δηαδεδνκέλα ζπνξ 
 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  
 Αηνκηθά θαη νκαδηθά αζιήκαηα πνπ δελ θαιιηεξγνχληαη ζπζηεκαηηθά 

ζηελ Διιάδα (γηα παξάδεηγκα ην κπέηδ-κπνι, ην θξίθεη, ην ξάγθκπη, ην ζνθη-κπνι, ην 
ζθνπφο θ.ά.),  

 Αηνκηθά θαη νκαδηθά αζιήκαηα ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλα 
ζηελ Διιάδα, αιιά αλαπηχζζνληαη θπξίσο κέζσ νκνζπνλδηψλ ή άιισλ θνξέσλ ζηε 
ρψξα καο (ζπνξ ξαθέηαο, ζπνξ επαθήο, πνιεκηθέο ηέρλεο, ζπνξ αθξίβεηαο θ.ά.). 

 
πνξ ΑκΔΑ 
 
 Σα ζπνξ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη ζην επίζεκν αγσληζηηθφ 

πξφγξακκα ησλ ΑκΔΑ (παξανιπκπηαθφ πξφγξακκα). 
 Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα επίδεημεο παξανιπκπηαθψλ αζιεκάησλ 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε απηά. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη ηξνπνπνίεζε 
επηιεγκέλσλ παξανιπκπηαθψλ αζιεκάησλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπο 
ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη:  
α) ηε δηδαζθαιία απηψλ ησλ αζιεκάησλ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κηα νιηζηηθή 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε φπνπ ν καζεηήο ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά, ζα απνθηά πξαθηηθή 
εκπεηξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξάιιεια κε ηηο βαζηθέο γλψζεηο ζε θαλνληζκνχο θαη 
ηαθηηθή.  

β)  Ο ΚΦΑ είλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγήζεη έλα θάθειν κε ην απαξαίηεην 
πιηθφ δηδαζθαιίαο (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
καζήκαηνο γηα θάζε πεξίπησζε αζιήκαηνο μερσξηζηά. 

γ)  Οη καζεηέο πξέπεη λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζε απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 
ζηηο πξνζθεξφκελεο επηινγέο ζε αζιήκαηα, αληαπνθξηλφκελνη, ππφ ηελ θαζνδήγεζε 
ηνπ δηδάζθνληα, ζηα θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
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απνθάζηζαλ θαη επέιεμαλ. θνπφο είλαη λα εκπιαθνχλ ελεξγά θαη λα βηψζνπλ ηε 
ραξά ηεο ζπκκεηνρήο ζ‟ έλα λέν ή άγλσζην ζπνξ. 

 Σν ζρνιείν πξέπεη λα είλαη ζε επαθή κε ηα νξγαλσκέλα ζπνξ ηεο 
επξχηεξεο θνηλφηεηαο θαη ησλ ζπνξ ησλ ΑκEA, θαη λα επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζιεηηθνχο θνξείο. Παξάγνληεο, πξνπνλεηέο θαη αζιεηέο απηήο 
ηεο θαηεγνξίαο ησλ ζπνξ κπνξεί λα είλαη νη βαζηθνί ζπληειεζηέο γηα ηε γλσξηκία ησλ 
καζεηψλ κε ιηγφηεξν γλσζηά ζπνξ. Γηα απηφ πξέπεη λα δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηνπο ζε 
πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κε ηελ παξνπζία, ηηο γλψζεηο ή ηελ ηέρλε 
ηνπο. 

 Όπνπ είλαη δπλαηφ λα κπνξνχλ λα γίλνληαη θνηλά 
πξνγξάκκαηα/εκεξήζηεο γπκλάζεηο/αγψλεο κε ηα ΑκΔΑ. 

- Πνπ ζα βξεζεί ην ζρεηηθφ πιηθφ δηδαζθαιίαο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ θαθέινπ 
θαη ηα κέζα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαθηηθήο απηήο ελφηεηαο;  

 Με ηελ άκεζε επαθή κε ηηο αληίζηνηρεο νκνζπνλδίεο (γηα ηα αζιήκαηα 
πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο) ή ηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο. 

 Μέζσ ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ. 
 Μέζσ εληχπσλ θαη βηβιίσλ πνπ αζρνινχληαη κε απηά ηα αζιήκαηα. 
 Μέζσ άιισλ θνξέσλ πνπ πηζαλά πξνσζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζπνξ 

(ΣΔΦΑΑ, θνηλφηεηεο αιινδαπψλ πνπ βξίζθνληαη ρξφληα ζηε ρψξα καο θαη 
θαιιηεξγνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα θ.ά.). 

 Μέζσ ηεο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο. 
ε ζρέζε κε ηα αλαγθαία κέζα θαη πιηθά γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα, ν ΚΦΑ πξέπεη απφ ηε αξρή ηεο ρξνληάο λα κεξηκλήζεη γηα 
ηελ εχξεζή ηνπο (δεκηνπξγία ηξνπνπνηεκέλσλ νξγάλσλ, αγνξά πξσηφηππσλ ή 
δαλεηζκφ ηνπο απφ θνξείο ή ζρνιεία πνπ ήδε αζρνιήζεθαλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα 
ζπνξ) .    

Αμηνιφγεζε 
 
Ζ πξφνδνο θαη ε επίηεπμε ησλ καζεηψλ θαη ζ‟ απηή ηε δηάζηαζε ηνπ 

καζήκαηνο πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε βάζε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο πνπ 
ηέζεθαλ εμ αξρήο (βι. αξρή ηνπ παξαξηήκαηνο), ζε ζρέζε κε: 

1. Σε κάζεζε θαη θαηαλφεζε (γλσζηηθή/αληηιεπηηθή δηάζηαζε) 
2. Σελ απφδνζε θαη ηελ επάξθεηα ζηελ ηερληθή εθηέιεζε (ςπρνθηλεηηθή 

δηάζηαζε) 
3. Σε ζπκπεξηθνξά (θνηλσληθή-ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε) 
4. Σηο ζηάζεηο θαη ηελ απηνπεπνίζεζε (ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε) 
πλεπψο ε αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ζα γίλεη κε δηαδηθαζίεο 

αλάινγεο κ‟ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν παξάξηεκα.  
 

                                                           Άξζξν 5. 

        ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ  ΓΛΧΑ 

 
Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο ζηα 

νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε ΔΑΔΠ 
 

Ζ δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο θαη ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζηα νινήκεξα 
δεκνηηθά ζρνιεία κε ΔΑΔΠ απνζθνπεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ εκπέδσζε ηεο 
δηδαρζείζαο χιεο θαη ζηε ρξήζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζην πιαίζην 
βησκαηηθψλ θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ.  

Δηδηθφηεξα, ε δηδαρζείζα χιε αλαθπθιψλεηαη θαη αμηνπνηείηαη ζε λέα 
επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα ηα νπνία αληινχληαη κέζα απφ ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο 
ηνπ Α.Π.. θαη απνηεινχλ έλα πξφζθνξν πεδίν πξαγκαηνινγηθήο, 
θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο θαη δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ.  
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Ο επηπιένλ δηδαθηηθφο ρξφλνο θαη ε επρέξεηα ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν 
δηδαζθαιίαο απνηεινχλ ζεκαληηθέο παηδαγσγηθέο παξακέηξνπο δηφηη παξέρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα «κπήζεη» ηνπο καζεηέο ηνπ ζε κηα επξχηεξε 
γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα κε θνκβηθά ζηνηρεία: 

 ηε ζπζρέηηζε ησλ γλψζεσλ κε εκπεηξηθέο-βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 
εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζην πιαίζην απιψλ θαζεκεξηλψλ 
πεξηζηάζεσλ, 

 ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηη καζαίλνπλ, κε πνην ηξφπν θαη ηη είλαη ηθαλνί λα 
θάλνπλ κε απηφ πνπ καζαίλνπλ,  

 ηελ θαιιηέξγεηα δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο,  

 ηελ αθχπληζε ζηελ πνιπγισζζία θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα. 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν δηδάζθσλ νθείιεη λα ζρεδηάδεη θαη λα 

νξγαλψλεη ην κάζεκά ηνπ κε επέιηθην ηξφπν αλάινγα κε ην γλσζηηθφ επίπεδν, ην 
ξπζκφ κάζεζεο, ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηά θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ δπλακηθνχ ηεο 
ηάμεο ηνπ, πηνζεηψληαο ζηνρεπκέλεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ θίλεηξα 
κάζεζεο, αλαδεηθλχνπλ πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, ελζαξξχλνπλ ηε δξάζε 
θαη ηελ έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  

Βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο 
ζην νινήκεξν ζρνιείν έρεη ε πηνζέηεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα ςπρνπαηδαγσγηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ πνπ λα επλννχλ ηελ αλάπηπμε ελφο καζεηνθεληξηθνχ πεξηβάιινληνο κε 
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά:  

 ηελ παξφηξπλζε ησλ καζεηψλ, αιιά θαη θηιηθή πξνζέγγηζε, ψζηε λα 
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία ρσξίο ην θφβν ηεο απφξξηςεο, 

 ηελ αμηνπνίεζε ησλ ιαζψλ ηνπο σο δηαδηθαζία γηα απηνβειηίσζε θαη κάζεζε, 

 ηελ ελίζρπζε θαη παξψζεζε ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα φζσλ έρνπλ 
«γλσζηηθέο» αδπλακίεο. 
Ζ ελαιιαγή πνηθίιισλ κνξθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ηξαγνχδηα, παληνκίκα, 

δσγξαθηθή ραξηνθνπηηθή, ζηαπξφιεμα, θξεκάια, παηγλίδηα ξφισλ, δξακαηνπνίεζε, 
πξνζνκνίσζε, ζρέδηα εξγαζίαο θαη δηαθνξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ κέζσλ, φπσο 
αθίζεο, ράξηεο, εηθφλεο, ινγηζκηθφ, CD, ππνζηεξίδεη ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θαη 
νηθείνπ θιίκαηνο πνπ επηδξά παξσζεηηθά ηφζν ζηε καζεζηαθή φζν θαη ζηελ 
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ.  

Δπηπιένλ, ε έκθαζε ζε παηγληψδεηο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο ζπκβάιιεη 
νπζηαζηηθά ζηελ αλαπιαηζίσζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ ζε γλψζεηο, θαζψο θαη 
ηεο γλψζεο ζε πξάμε: νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ γισζζηθέο, παξαγισζζηθέο θαη 
εμσγισζζηθέο επηινγέο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθάζηνηε 
επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, θάηη ζην νπνίν δελ αζθνχληαη ζπρλά ζην πξστλφ 
ζρνιηθφ πξφγξακκα.  

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, δελ ζα ππάξρεη αξηζκεηηθή 
απνηίκεζε ηεο επίδνζήο ηνπ κε γξαπηά δηαγσλίζκαηα, ηεζη θαη πξνθνξηθή εμέηαζε. 
Θα εθαξκφδεηαη κφλν ε απηναμηνιφγεζε κε ζηφρν ηελ απνηίκεζε ησλ πξνζπαζεηψλ 
ηνπ θάζε καζεηή, ηε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα κάζεζεο, θαζψο θαη ηελ 
απφθηεζε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ.  

 ην πιαίζην ηεο έληαμεο ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην Δπξσπατθφ Portfolio Γισζζψλ, έλα εξγαιείν αλάπηπμεο 
δεμηνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο ησλ γισζζψλ θαη πξνψζεζεο ηεο πνιπγισζζίαο θαη 
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.  

Σν Portfolio είλαη ην πξνζσπηθφ «αξρείν» θάζε καζεηή ζην νπνίν θαηαγξάθεη, 
αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κέζα απφ θαηεπζπλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο 
επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο, αληρλεχεη ηηο καζεζηαθέο ηνπ αλάγθεο, νξγαλψλεη ηηο 
πξνζσπηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο θαη απνηηκά ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ ηνπ.  
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Σν Portfolio παξέρεη, επίζεο, ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδεη 
πνιπγισζζηθέο εκπεηξίεο απφ ηελ θνηλσληθή ηνπ δσή, ψζηε λα δηακνξθψλεη 
ζηαδηαθά ηε δηαπνιηηηζκηθή ηνπ ζπλείδεζε θαη ην θνζκνείδσιφ ηνπ. 

 
Ζ παξνχζα Απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 
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