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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΑ ΣΟ ΜΑΚΘΜΑ
ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΛ Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ ΣΑΞΕΛ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ
Aϋ Μζροσ
Α. ΦΤΛΟΓΝΩΜΛΑ ΣΟΤ ΜΑΚΘΜΑΣΟ
Θ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ (ΜΡ) ςυνιςτά ζνα ενιαίο πλαίςιο μάκθςθσ με
διεπιςτθμονικό χαρακτιρα, ςτο οποίο περιλαμβάνονται ςτοιχεία από το φυςικό,
επιςτθμονικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιςμικό και οικονομικό περιβάλλον.
Αποτελεί ζνα βαςικό γνωςτικό αντικείμενο για τισ τζςςερισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ
Σχολείου (Αϋ, Βϋ, Γϋ και Δϋ) και αντλεί το περιεχόμενό του από τθ Φυςικι, τθ Χθμεία, τθ
Βιολογία, τθν Οικολογία, τθν Τεχνολογία, τθν Κοινωνιολογία, τθν Λςτορία, τα Κρθςκευτικά,
τθ Γεωγραφία, τθν Ανκρωπολογία, τισ Ρολιτικζσ Επιςτιμεσ, τθν Ψυχολογία, τθν Οικονομία,
τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, τθν Αγωγι Υγείασ και τθν Κυκλοφοριακι Αγωγι. Εςτιάηει
τόςο ςτο φυςικό όςο και ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον αλλά και ςτισ μεταξφ τουσ
αλλθλεπιδράςεισ με ςκοπό οι μακθτζσ/-τριεσ να κατανοιςουν τθν πολφπλοκθ και δυναμικά
εξελιςςόμενθ πραγματικότθτα και να αναπτφξουν ικανότθτεσ (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ
και αξίεσ) όχι μόνο για τθν προςωπικι τουσ πραγμάτωςθ αλλά και για τθν ενεργό
ςυμμετοχι τουσ ςτθν κοινωνία που ηουν.

Β. ΚΟΠΟΚΕΛΑ
Γενικοί ςκοποί
Γενικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ΜΡ είναι θ διαμόρφωςθ του ςφγχρονου,
ενεργοφ, υπεφκυνου πολίτθ, με προςωπικι πλθρότθτα και ανάπτυξθ, ο οποίοσ, εκτόσ από
τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιοτικισ διαβίωςισ του με αξίεσ και με επαρκείσ ικανότθτεσ (γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ, ςτάςεισ και αξίεσ) που επικαιροποιοφνται δια βίου, ευαιςκθτοποιείται και
ενδιαφζρεται για τθν παγκόςμια ειρινθ, τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, τθν πολιτιςμικι
κλθρονομιά, τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τθν καινοτομία, τθν επιχειρθματικότθτα, τθν προςταςία
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθ ςυμμετοχι του ςτθν επίλυςθ περιβαλλοντικϊν
προβλθμάτων ςτον πλανιτθ, τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν αναβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ όλων των λαϊν, τθ διαςφάλιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθ
δικαιοςφνθ, τθ δθμοκρατία, τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθ λιψθ αποφάςεων ςτθ
διεκνοποιθμζνθ κοινωνία με ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ όλων των λαϊν.
Γενικοί ςτόχοι
Θ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ ςκοπεφει να υποςτθρίξει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ϊςτε:
− να αναπτφξουν ζνα βαςικό και ουςιϊδεσ υπόβακρο ςε ζννοιεσ και κζματα των
επιςτθμονικϊν πεδίων, τα οποία περιλαμβάνονται ςτο εν λόγω γνωςτικό αντικείμενο,
− να εμπλακοφν και να ςυνεργαςτοφν αποτελεςματικά ςτισ πρακτικζσ των φυςικϊν,
ανκρωπιςτικϊν και πολιτικϊν επιςτθμϊν,
− να αξιοποιιςουν μια ποικιλία πρακτικϊν: διατφπωςθ ερωτθμάτων, ςχεδιαςμόσ και
διεξαγωγι ερευνϊν (απλϊν πειραμάτων με κακθμερινά υλικά, ερευνϊν πεδίου κ.λπ.),
ςυλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων και πλθροφορίασ, αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων, χριςθ
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και καταςκευι μοντζλων, διατφπωςθ προβλζψεων και υποκζςεων, κακϊσ και διατφπωςθ
ςυμπεραςμάτων με επιχειριματα και αποδείξεισ,
− να επικοινωνιςουν αποτελεςματικά τθν επιςτθμονικι τουσ κατανόθςθ, τισ ιδζεσ, τισ
απόψεισ, τισ ερμθνείεσ, τισ προβλζψεισ, τισ αποφάςεισ, τα ευριματα ι τα ςυμπεράςματα
από τισ ςυηθτιςεισ και τισ ζρευνζσ τουσ,
− να δικαιολογιςουν τισ απόψεισ τουσ και τα ςυμπεράςματα των ερευνϊν τουσ με
αποδείξεισ, κακϊσ και να αξιολογιςουν και να αντιπαρακζςουν επιχειριματα,
− να επιλφςουν προβλιματα και να λάβουν αποφάςεισ, ζχοντασ υπόψθ τισ θκικζσ, ατομικζσ
και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ των αποφάςεϊν τουσ,
− να αποκτιςουν τον επιςτθμονικό, τον τεχνολογικό και τον ψθφιακό εγγραμματιςμό,
κακϊσ και τον εγγραμματιςμό STEM,
− να αξιοποιιςουν ζνα απλό επιςτθμονικό λεξιλόγιο, να διαβάςουν, να ςυνομιλιςουν, να
γράψουν και να παράγουν πολυτροπικά κείμενα (εμπλουτιςμζνα με εικόνεσ, γραφιματα,
βίντεο κ.λπ.) επιςτθμονικοφ, τεχνολογικοφ, πολιτιςμικοφ, πολιτικοφ και κοινωνικοφ
περιεχομζνου,
− να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα του γιινου οικοςυςτιματοσ και να
ςυμβάλουν ςτθν προςταςία του,
− να αποκτιςουν χαρακτθριςτικά ενθμερωμζνων, κριτικά ςκεπτόμενων και ενεργϊν
πολιτϊν ςε πολιτιςμικά διαφοροποιθμζνεσ κοινότθτεσ οι οποίεσ αναπτφςςονται
βαςιηόμενεσ ςε αξίεσ όπωσ θ ςυμπερίλθψθ, θ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, θ δικαιοςφνθ, θ
ιςότθτα και θ δθμοκρατία,
− να αποκτιςουν ικανότθτεσ αναςτοχαςμοφ ςε επιςτθμονικό, ςυναιςκθματικό και θκικό
επίπεδο, κακϊσ και ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθ βελτίωςθ και τθν αλλαγι του
κόςμου,
− να αποκτιςουν τθν ικανότθτα να διευκετιςουν εποικοδομθτικά τα ςυναιςκιματά τουσ,
− να αναγνωρίςουν τισ ανάγκεσ των ατόμων και τθσ κοινωνίασ και να ςυμβάλουν ςτθν
κοινωνικι ςυνοχι,
− να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ περιβαλλοντικά και οικονομικά βιϊςιμου και δίκαιου
κόςμου μζςω τθσ ενεργοφσ πολιτειότθτασ,
− να αποκτιςουν τθν ικανότθτα να μακαίνουν και να επικαιροποιοφν τισ ικανότθτζσ τουσ
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ.

Γ. ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΟ – ΚΕΜΑΣΛΚΑ ΠΕΔΛΑ
Το περιεχόμενο τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ (ΜΡ) είναι οργανωμζνο ςε Κεματικά
Ρεδία, τα οποία αποτελοφνται από επιμζρουσ Κεματικζσ Ενότθτεσ. Κάκε Κεματικό Ρεδίο
αντλεί περιεχόμενο από ζνα επιςτθμονικό πεδίο, για παράδειγμα τθ Φυςικι, τθ Χθμεία, τθν
Κοινωνιολογία, το οποίο εςτιάηει ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ και ςτα βαςικά κζματα του εν λόγω
επιςτθμονικοφ πεδίου και υφίςταται μεταςχθματιςμοφσ και αναπλαιςίωςθ για να
μετατραπεί ςε ςχολικι γνϊςθ. Οι βαςικζσ ζννοιεσ και τα βαςικά κζματα που
περιλαμβάνονται ςτα Κεματικά Ρεδία τθσ Αϋ τάξθσ, περιλαμβάνονται εκ νζου ςτα Κεματικά
Ρεδία των μεγαλφτερων τάξεων (Βϋ, Γ, Δϋ) με ςκοπό τθν εμβάκυνςθ, τθν προοδευτικι
διεφρυνςθ και τον εμπλουτιςμό τουσ κατά το πρότυπο μιασ «ανάςτροφθσ κλιμακωτισ
πυραμίδασ».
Ραράλλθλα θ οργάνωςθ του περιεχομζνου του Κεματικοφ Ρεδίου διαπνζεται από
επιςτθμονικζσ και τεχνοκρατικζσ κατευκφνςεισ, αφοφ ενδιαφζρεται να αναπτφξει
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ικανότθτεσ που είναι χριςιμεσ και αξιοποιιςιμεσ ςτθν κοινωνία. Θ ικανότθτα τθσ
εγγραμματοςφνθσ, θ μακθματικι ικανότθτα, θ ικανότθτα ςτθν επιςτιμθ, ςτθν τεχνολογία
και τθ μθχανικι, θ ψθφιακι ικανότθτα, θ ικανότθτα τθσ αυτογνωςίασ και τθσ
αυτορρφκμιςθσ, θ κοινωνικι ικανότθτα, θ ικανότθτα τθσ εκμάκθςθσ, θ επιχειρθματικι
ικανότθτα, θ ικανότθτα του πολίτθ και θ ικανότθτα τθσ πολιτιςμικισ ενθμερότθτασ και
ζκφραςθσ περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων ςτισ ικανότθτεσ που αναπτφςςονται ςτθ ΜΡ.
Ταυτόχρονα υποςτθρίηεται ςτθ ΜΡ θ ανάπτυξθ ικανοτιτων, οι οποίεσ κα δϊςουν τθ
δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ και τθν αλλαγι τθσ
κοινωνίασ ωσ ενεργοί πολίτεσ. Επιπρόςκετα το περιεχόμενο κάκε Κεματικοφ Ρεδίου
λαμβάνει υπόψθ τισ ανάγκεσ, τα ενδιαφζροντα και τισ κλίςεισ των μακθτϊν/-τριϊν και
ενδιαφζρεται να καλλιεργιςει τισ ποικίλεσ πτυχζσ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ, κακϊσ και τθν
ολόπλευρθ ανάπτυξι τουσ.
Τα Κεματικά Ρεδία του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ ΜΡ είναι: «Ρολιτειότθτα»,
«Κοινωνικζσ ςχζςεισ», «Επιχειρθματικότθτα», «Ηωι και οικοςυςτιματα», «Ο τόποσ, θ χϊρα
και ο πλανιτθσ που ηω», «Ιχοσ και φωσ», «Τα υλικά ςτθ ηωι μασ», «Δυνάμεισ – Κινιςεισ»
και «Εργαλεία».

Δ. ΔΛΔΑΚΣΛΚΘ ΠΛΑΛΛΩΘ – ΧΕΔΛΑΜΟ ΜΑΚΘΘ
Για τθν επίτευξθ των γενικϊν ςκοπϊν, των γενικϊν ςτόχων και των προςδοκϊμενων
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων τθσ ΜΡ που ανωτζρω αναφζραμε, υιοκετοφνται και
οργανϊνονται περιβάλλοντα μάκθςθσ τα οποία εςτιάηουν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ και
ςτθν εμπλοκι τουσ ςτθν ατομικι και ομαδικι ζρευνα, ϊςτε να ςυμβάλουν ςτθν εμβάκυνςθ
και ςτθν προοδευτικι διεφρυνςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων τουσ για τισ ζννοιεσ, τα
κζματα και τισ πρακτικζσ που προτείνονται.
Ειδικότερα τα περιβάλλοντα μάκθςθσ περιλαμβάνουν:
α) Τθν αξιοποίθςθ τθσ πρότερθσ γνϊςθσ των μακθτϊν/-τριϊν θ οποία αφορά τισ
εναλλακτικζσ απόψεισ των μακθτϊν/-τριϊν για τον φυςικό κόςμο και ςτισ εμπειρίεσ, και τα
βιϊματα των μακθτϊν/-τριϊν από τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με το φυςικό, κοινωνικό,
πολιτιςμικό και πολιτικό περιβάλλον.
β) Τθν εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςτισ πρακτικζσ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ. Ο όροσ
«πρακτικζσ» χρθςιμοποιείται για να επιςθμάνει ότι για τθν εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν
ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα απαιτείται ταυτόχρονα διαχείριςθ δεξιοτιτων και γνϊςεων, οι
οποίεσ είναι ειδικζσ για κάκε πρακτικι.
Οι πρακτικζσ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ είναι:
1. Θ διατφπωςθ ερωτθμάτων
2. Θ ανάπτυξθ και θ χριςθ μοντζλων
3. Ο ςχεδιαςμόσ και θ διεξαγωγι ερευνϊν
4. Θ ανάλυςθ και θ ερμθνεία των δεδομζνων
5. Θ χριςθ τθσ μακθματικισ και τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ
6. Θ ςυγκρότθςθ των εξθγιςεων
7. Θ εμπλοκι ςτθν επιχειρθματολογία με αποδείξεισ
8. Θ απόκτθςθ, θ αξιολόγθςθ και θ επικοινωνία τθσ πλθροφορίασ
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γ) Τθν ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ
Στο πλαίςιο μάκθςθσ τθσ ΜΡ προτείνεται θ ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ, θ οποία
ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν/-τριϊν, προςφζρει αυκεντικι επικοινωνία και
διαπραγμάτευςθ του νοιματοσ –τθ ςυλλογικι, δθλαδι, ςκζψθ και δράςθ–, καλλιεργεί τισ
αξίεσ και τισ δεξιότθτεσ τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ διαλλακτικότθτασ και τθσ διαπραγμάτευςθσ
για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου, ςυμβάλλοντασ ςτθ διαμόρφωςθ πολιτϊν με
ςυγκροτθμζνθ ατομικι και κοινωνικι ταυτότθτα και δθμοκρατικζσ αξίεσ.
δ) Τθν επικοινωνία και τθ ςυμμετοχι ςε ςυηθτιςεισ ςτθν τάξθ με ςκοπό τθ γλωςςικι
ανάπτυξθ
Οι πρακτικζσ τισ οποίεσ αναφζραμε προθγουμζνωσ, θ ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ και οι
ςυηθτιςεισ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ προςφζρουν πλοφςιεσ ευκαιρίεσ για τθν επικοινωνία
μεταξφ των μακθτϊν/-τριϊν και τθ γλωςςικι τουσ ανάπτυξθ. Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ
πρακτικζσ όλοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ ταυτόχρονα καταςκευάηουν τθ γνϊςθ τουσ ςτα
Κεματικά Ρεδία τθσ ΜΡ, αλλά και βελτιϊνουν τθ γλωςςικι τουσ επάρκεια (προφορικι και
γραπτι).
ε) Τον αναςτοχαςμό και τθν αξιοποίθςθ μεταγνωςτικϊν ςτρατθγικϊν
Ο αναςτοχαςμόσ των μακθτϊν/-τριϊν ςτισ γνϊςεισ, ςτισ δεξιότθτεσ και ςτισ πρακτικζσ, ςτισ
ςτάςεισ και τισ αξίεσ είναι ζνα αναπόςπαςτο μζροσ του μακθςιακοφ πλαιςίου, αφοφ οι
μακθτζσ/-τριεσ ενθμερϊνονται για τθν επάρκειά τουσ και αποκτοφν εμπιςτοςφνθ ςτον
εαυτό τουσ. Οι μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ, εκτόσ από τθν εφαρμογι τουσ ςτισ πρακτικζσ,
αφοροφν τον αναςτοχαςμό των μακθτϊν/-τριϊν για τθ ςκζψθ τουσ, κακϊσ και τθν
περιγραφι τθσ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ από τθν ζναρξι τθσ ζωσ και τθν ολοκλιρωςι τθσ.
ςτ) Τθν αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν
Θ αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτο πλαίςιο μάκθςθσ τθσ ΜΡ είτε ωσ εργαλείο
ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ είτε ωσ γνωςτικο-ερευνθτικό εργαλείο διαδραματίηει
πολλαπλοφσ ρόλουσ ςτθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ και ςτον τρόπο με τον οποίο αυτι
διαχζεται ςτον μακθτικό πλθκυςμό.
η) Τθ διαφοροποιθμζνθ μάκθςθ
Στο πλαίςιο μάκθςθσ τθσ ΜΡ είναι αναγκαίο ο/θ εκπαιδευτικόσ να λαμβάνει υπόψθ i)
παράγοντεσ για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, οι οποίοι αφοροφν τθ μακθςιακι διαδικαςία,
όπωσ τον ρυκμό μακθςιακισ ετοιμότθτασ, τον διαφορετικό ρυκμό κατανόθςθσ κ.λπ. και ii)
παράγοντεσ οι οποίοι αφοροφν κοινωνικά φαινόμενα και ςχετίηονται με τισ αξίεσ και τα
πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά των ομάδων που επθρεάηουν τθ λειτουργία του ςχολείου.
θ) Τθ διαπολιτιςτικι και τθν οικουμενικι προςζγγιςθ
Το μακθςιακό πλαίςιο τθσ ΜΡ δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ ενόσ ανοικτοφ περιβάλλοντοσ
μάκθςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα όλοι οι μακθτζσ/-τριεσ από διαφορετικζσ
κουλτοφρεσ να βελτιϊνουν τισ ικανότθτζσ τουσ και να μακαίνουν αποτελεςματικά ςτο
πλαίςιο μιασ οικουμενικισ και διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, αφοφ οργανϊνεται και
βαςίηεται ςτθ διερευνθτικι, ςτθ μακθτοκεντρικι και ςτθ διαφοροποιθμζνθ μάκθςθ, ςτθν
υιοκζτθςθ των επιςτθμονικϊν πρακτικϊν, κακϊσ και ςτθν ατομικι και ςυλλογικι εργαςία.
κ) Τθν αυκεντικι μάκθςθ
Θ αυκεντικι μάκθςθ εςτιάηει ςε κζματα και προβλιματα του πραγματικοφ κόςμου. Στθ ΜΡ
το αυκεντικό πλαίςιο μάκθςθσ εμπλζκει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςε εμπειρίεσ του
πραγματικοφ κόςμου, ςε επίλυςθ προβλθμάτων, ςε μελζτεσ περίπτωςθσ, ςε
δραςτθριότθτεσ ανάλθψθσ ρόλων και ςε ςυμμετοχι μζςω εικονικϊν ι μθ κοινοτιτων. Το
πλαίςιο αυτό ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και ςτθ διαμόρφωςθ πολιτϊν
με ςυγκρότθςθ ατομικισ και κοινωνικισ ταυτότθτασ και δθμοκρατικοφ ικουσ.
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ι) Τθ βιωματικι μάκθςθ
Στο πλαίςιο μάκθςθσ τθσ ΜΡ θ βιωματικι μάκθςθ: i) με τθ μορφι ικανοτιτων (γνϊςεων,
δεξιοτιτων, ςτάςεων και αξιϊν) που προζρχονται από τθν εμπειρία δίνει τθ δυνατότθτα
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ για αναςτοχαςμό και λειτουργεί ωσ κίνθτρο για τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, ii) με τθ μορφι μακθςιακισ διαδικαςίασ, κάνοντασ
πράγματα («learning by doing»), δίνει τθ δυνατότθτα για τθν ενδυνάμωςι τουσ, iii) με τθ
μορφι τθσ ανάδειξθσ των βιωμάτων των μακθτϊν/-τριϊν δίνει τθ δυνατότθτα να
ςυνειδθτοποιιςουν τισ ικανότθτζσ τουσ αλλά και τθν ανάγκθ για απόκτθςθ νζων
ικανοτιτων και iv) δίνει τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των βιωμάτων των μακθτϊν/τριϊν ςτθ
διδακτικι πρακτικι.
ια) Τθν αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ
Στο πλαίςιο μάκθςθσ τθσ ΜΡ οι διάφορεσ μορφζσ τθσ τζχνθσ αξιοποιοφνται ςε όλα τα
ςτάδια είτε ωσ αρχικζσ δραςτθριότθτεσ είτε ωσ κεντρικζσ δραςτθριότθτεσ είτε ωσ
δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ και προςφζρουν ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ
ςκζψθσ, τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ ενςυναίςκθςθσ, τθσ φανταςίασ και των
ςυναιςκθμάτων, του κριτικοφ αναςτοχαςμοφ, για εναλλακτικοφσ τρόπουσ ζκφραςθσ και
ςκζψθσ, για τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν αναπαραςτάςεων τθσ αντιλθπτισ πραγματικότθτασ,
για τθ μάκθςθ ςε «αςφαλζσ» πλαίςιο διερεφνθςθσ ιδεϊν, ςτάςεων, επιλογϊν και
αποφάςεων.
ιβ) Τισ προτάςεισ STEM
Στο πλαίςιο τθσ ΜΡ περιλαμβάνονται και προτάςεισ STEM με τθ μορφι επίλυςθσ
προβλθμάτων. Τα προβλιματα αφοροφν τθ μθχανικι, αναφζρονται ςτα Κεματικά Ρεδία
των φυςικϊν επιςτθμϊν οι οποίεσ διερευνϊνται ςτο πλαίςιο τθσ ΜΡ, και αξιοποιοφν
μακθματικοφσ υπολογιςμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται.
Σε κάκε Κεματικό Ρεδίο που αφορά τισ φυςικζσ επιςτιμεσ ςυμπεριλαμβάνεται και μια
πρόταςθ STEM, θ οποία αξιοποιεί ζννοιεσ των φυςικϊν επιςτθμϊν του πεδίου που
μελετάται, δθλαδι είτε αφορά το Κεματικό Ρεδίο «Ιχοσ και φωσ» είτε το «Τα υλικά ςτθ
ηωι μασ» είτε το «Ο τόποσ, θ χϊρα, ο πλανιτθσ που ηω» είτε το «Τα ηϊα και τα φυτά».
Τα ςτάδια υλοποίθςθσ του STEM:
− Θ διατφπωςθ ερωτθμάτων
− Θ διερεφνθςθ του προβλιματοσ
− Θ ανάπτυξθ δυνατϊν λφςεων
− Θ επιλογι τθσ καλφτερθσ λφςθσ
− Δθμιουργία ενόσ μοντζλου
− Ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ του μοντζλου
− Θ βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ, με επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ (εάν απαιτείται)
Διδακτικι πλαιςίωςθ
Το διδακτικό πλαίςιο οργανϊνεται με τρόπο που να δθμιουργεί ζνα ανοικτό πλαίςιο
μάκθςθσ για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ με δραςτθριότθτεσ (ατομικζσ ι ςυλλογικζσ), οι οποίεσ
για τθν υλοποίθςι τουσ αξιοποιοφν τισ πρακτικζσ των επιςτθμϊν και αντλοφν το
περιεχόμενό τουσ από τα Κεματικά Ρεδία τθσ ΜΡ, ςφμφωνα με όςα παρουςιάηονται ςτο
Ρρόγραμμα Σπουδϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προχποκζςεισ τθσ διαφοροποιθμζνθσ, τθσ
διαπολιτιςμικισ και τθσ ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ, κακϊσ και τισ μεταγνωςτικζσ
ςτρατθγικζσ.
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Αρχικά οι μακθτζσ/-τριεσ, μζςω ςφντομων δραςτθριοτιτων, ζρχονται ςε επαφι με
τθν ζννοια ι το φαινόμενο ι το γεγονόσ ι το κζμα που κα διερευνιςουν. Οι
δραςτθριότθτεσ αυτζσ ζχουν ςκοπό να παρακινιςουν το ενδιαφζρον και τθν περιζργειά
τουσ και να αναδείξουν τθν πρότερθ γνϊςθ των μακθτϊν/-τριϊν.
Στθ ςυνζχεια παρζχονται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ δραςτθριότθτεσ κυρίωσ για
διερεφνθςθ. Ειδικότερα οι δραςτθριότθτεσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν περίπτωςθ: α) των
φυςικϊν επιςτθμϊν να πραγματοποιιςουν απλά πειράματα με κακθμερινά υλικά ι μζςα
από πθγζσ που τουσ παρζχουν δεδομζνα να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία ϊςτε
να απαντιςουν ςτισ απαιτιςεισ των δραςτθριοτιτων και β) των ανκρωπιςτικϊν και
πολιτικϊν επιςτθμϊν να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία από πρωτογενείσ και
δευτερογενείσ πθγζσ για να πραγματοποιιςουν τισ δραςτθριότθτεσ.
Ακολοφκωσ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ, με τα δεδομζνα που προζκυψαν από τθ
διερεφνθςθ, δίνεται θ δυνατότθτα να διατυπϊςουν τα ςυμπεράςματα και να προβοφν ςε
εξθγιςεισ και διατφπωςθ επιχειρθμάτων. Με βάςθ τθ γνϊςθ που απζκτθςαν, καλοφνται να
ανταποκρικοφν ςε νζεσ εμπειρίεσ, οι οποίεσ τουσ προςφζρονται με πρόςκετεσ
δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ςχετίηονται με τισ ζννοιεσ και τα κζματα που διερεφνθςαν με
ςκοπό να αποκτιςουν ουςιαςτικότερθ γνϊςθ και κατανόθςθ.
Θ διδακτικι διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθν εφαρμογι μεταγνωςτικϊν
ςτρατθγικϊν, ςτο πλαίςιο των οποίων οι μακθτζσ/-τριεσ αναςτοχάηονται για τον τρόπο
ςκζψθσ τουσ, για τα αποτελζςματα τθσ μάκθςισ τουσ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι τουσ γνϊςθ
και τισ ικανότθτζσ τουσ, κακϊσ και για τθ διαδικαςία απόκτθςθσ τθσ καινοφριασ γνϊςθσ,
περιγράφοντασ τισ πρακτικζσ και τισ διαδικαςίεσ που αξιοποιικθκαν ςτθ διάρκεια τθσ
μακθςιακισ πορείασ.

Ε. ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ
Θ αξιολόγθςθ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ και
ςυνδζεται με τθν ιδζα τθσ μάκθςθσ ωσ μια αναπτυξιακι διαδικαςία, θ οποία ςχεδιάηεται να
βοθκιςει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςυνεχϊσ να καταςκευάηουν και να ανακεωροφν τισ
ικανότθτζσ τουσ (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ και αξίεσ) ξεκινϊντασ από τθν περιζργειά
τουσ, τισ εμπειρίεσ και τα βιϊματά τουσ ςε ςχζςθ με το φυςικό, κοινωνικό, πολιτιςμικό και
πολιτικό περιβάλλον που ηουν.
Στο πλαίςιο τθσ ΜΡ θ αξιολόγθςθ ςυναντάται ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ διδακτικισ
διαδικαςίασ με ρόλο κυρίωσ διαγνωςτικό, διαμορφωτικό, ανατροφοδοτικό, μεταγνωςτικό
και διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο ωσ διαδικαςία για τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
τόςο τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ όςο και των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
Θ αξιολόγθςθ ςυναντάται ωσ αρχικι αξιολόγθςθ, διαγνωςτικι (διαπιςτϊνονται
αρχικζσ απόψεισ, εμπειρίεσ και βιϊματα των μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ επίςθσ ο βακμόσ
ετοιμότθτασ, το προφίλ του/τθσ μακθτι/-τριασ κ.λπ.) με ςκοπό να ςυμβάλλει ςτον
καλφτερο ςχεδιαςμό του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ.
Θ αξιολόγθςθ ςυναντάται ωσ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
μάκθςθσ με ςκοπό τθν ανατροφοδότθςθ για επαναπροςδιοριςμό προςεγγίςεων για το
καλφτερο μακθςιακό αποτζλεςμα.
Στθ ςυνζχεια θ αξιολόγθςθ ωσ αναςτοχαςτικι και μεταγνωςτικι ςυμβάλλει: α) ςτθ
διαπίςτωςθ των γνϊςεων, των δεξιοτιτων ι των ελλείψεων των μακθτϊν/-τριϊν από τθ
διδακτικι διαδικαςία και β) ςτθν επίγνωςθ τθσ πορείασ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ.
Θ τελικι αξιολόγθςθ λαμβάνει χϊρα με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ
ι μιασ ενότθτασ και αφορά το ςφνολο των μακθτϊν/-τριϊν. Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ
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αξιολόγθςθσ είναι να αποτυπϊςει με αποδείξεισ τι τελικά ζχουν μάκει οι μακθτζσ/-τριεσ, να
τουσ δϊςει πλθροφορίεσ για το επίπεδο ςτο οποίο βρίςκεται θ μάκθςι τουσ ςε ςχζςθ με
αυτό που απαιτείται να είναι (πραγματοποιοφνται ςυγκρίςεισ) και να δϊςει πλθροφορίεσ
ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό προκειμζνου να ρυκμίςει τισ διδακτικζσ του/τθσ παρεμβάςεισ και
να αποτιμιςει τισ επιδόςεισ των μακθτϊν/-τριϊν (περιγραφικά και με βακμό).
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Βϋ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Κεματικά Κεματικζσ
Πεδία
Ενότθτεσ

Α.
Πολιτειότθτα

Γενικοί τόχοι
Αϋ
ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ

Βϋ
ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ

Γϋ
ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ

Δϋ
ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ

Πολίτθσ /
δθμότθσ /
Ζλλθνασ
πολίτθσ /
Ευρωπαίοσ πολίτθσ
/ πολίτθσ
του
κόςμου

Πολίτθσ /
ταυτότθτα
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διερευνιςουν
τισ ανάγκεσ και
τα
ςυναιςκιματα
του ατόμου.

Πολίτθσ /
ταυτότθτα
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διερευνιςουν
τισ ανάγκεσ και
τισ επικυμίεσ
του ατόμου και
του
ςυνάνκρωπου.

Δθμότθσ /
πολίτθσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαπιςτϊςουν:
 τα
δικαιϊματα
και τισ
υποχρεϊςεισ
του δθμότθ.
 τθν
οργάνωςθ
του Διμου (οι
υπθρεςίεσ
του Διμου).
 τα
δικαιϊματα
του παιδιοφ.

Διαφορετικότθτα /
υμπερίλθψθ

Μια τάξθ και
ζνα ςχολείο
για όλουσ:
διαφορετικότθ
τα /
ςυμπερίλθψθ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
εφαρμόηουν
ςτθν τάξθ τουσ
ρουτίνεσ, καλζσ
πρακτικζσ και
κανόνεσ.

Μια γειτονιά
για όλουσ:
διαφορετικότθτα /
ςυμπερίλθψθ
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 ευαιςκθτοποιθκοφν ςε
κζματα
φροντίδασ
και μζριμνασ
τθσ γειτονιάσ
τουσ
προκειμζνου

Μια πόλθ (ζνασ
Διμοσ) για
όλουσ:
διαφορετικότθτα /
ςυμπερίλθψθ
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 ευαιςκθτοποιθκοφν ςε
κζματα
φροντίδασ
και μζριμνασ
τθσ πόλθσ
(του Διμου)

Ζλλθνασ
πολίτθσ /
Ευρωπαίοσ
πολίτθσ /
πολίτθσ του
κόςμου
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαπιςτϊςουν:
 τα
δικαιϊματα
και τισ
υποχρεϊςεισ
των πολιτϊν
ενόσ κράτουσ.
 τισ μορφζσ
διακυβζρνθς
θσ –
πολιτεφματα.
 τθν
οργάνωςθ
του κράτουσ
(οι υπθρεςίεσ
του κράτουσ).
 τθ δομι και
τθ λειτουργία
τθσ
Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.
 τα
ανκρϊπινα
δικαιϊματα.
Ζνα κράτοσ για
όλουσ:
διαφορετικότθ
τα /
ςυμπερίλθψθ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαπιςτϊςουν:
 τθν
οργάνωςθ
του κράτουσ
(κανόνεσ και
νόμοι του
κράτουσ που
διαςφαλίηουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Α.
Πολιτειότθτα

Β. Κοινωνικζσ ςχζςεισ

όλοι οι
άνκρωποι να
διαβιϊνουν
ποιοτικά.
 Διερευνιςουν κζματα
που αφοροφν
α) τθν
κατοικία των
ανκρϊπων
ςτο πζραςμα
του χρόνου
και β) τουσ
άςτεγουσ.

Αξίεσ

Αξίεσ: αγάπθ,
φιλία
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναδείξουν, να
ευαιςκθτοποιθ
κοφν και να
καλλιεργιςουν
τισ αξίεσ τθσ
αγάπθσ και
φιλίασ.

Αξίεσ: ευτυχία,
φροντίδα
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναδείξουν, να
ευαιςκθτοποιθκοφν και να
καλλιεργιςουν
τισ αξίεσ τθσ
ευτυχίασ και
τθσ φροντίδασ.

Κυκλοφοριακι
αγωγι

Ο μακθτισ ωσ
επιβάτθσ
αυτοκινιτου
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
τον ρόλο τουσ
ωσ επιβάτεσ
αυτοκινιτου.

Ο μακθτισ ωσ
πεηόσ
Κϊδικασ
Οδικισ
Κυκλοφορίασ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
τον ρόλο τουσ
ωσ πεηοί.

Οι ομάδεσ
μασ

Οι πρϊτεσ μου
ομάδεσ:
θ οικογζνεια
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 αναγνωρί-

Οι πρϊτεσ μου
ομάδεσ:
οι ςυγγενείσ /
μια
μεγαλφτερθ
ομάδα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τουσ
προκειμζνου
να είναι
ποιοτικι θ
διαβίωςθ
όλων των
κατοίκων.
 αναλάβουν
δράςθ για
τθν πόλθ
τουσ με
ςκοπό τθ
βελτίωςθ των
ςυνκθκϊν
διαβίωςθσ.
 Συνεργαςτοφν με
ςωματεία και
με τοπικοφσ
φορείσ
εκελοντιςμοφ
(κακαριότθτα, αδζςποτα).
Αξίεσ:
ςυνεργαςία,
ςεβαςμόσ,
αλλθλεγγφθ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναδείξουν, να
ευαιςκθτοποιθκοφν και να
καλλιεργιςουν
τισ αξίεσ τθσ
ςυνεργαςίασ
και τθσ
αλλθλεγγφθσ.
Ο μακθτισ ωσ
επιβάτθσ ςε
μζςα μαηικισ
μεταφοράσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
τον ρόλο τουσ
ωσ επιβάτεσ ςε
μζςα μαηικισ
μεταφοράσ.
Ευρφτερεσ
ομάδεσ μασ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
ομάδεσ ςε

ποιότθτα
ηωισ για
όλουσ).
 τον ρόλο των
Μ.Κ.Ο./
φορζων που
προςτατεφουν τα
δικαιϊματα
των πολιτϊν.
 τον ρόλο
διεκνϊν
οργανιςμϊν.

Αξίεσ:
δθμοκρατία,
ιςότθτα,
δικαιοςφνθ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναδείξουν, να
ευαιςκθτοποιθκοφν και να
καλλιεργιςουν
τισ αξίεσ τθσ
δθμοκρατίασ,
τθσ ιςότθτασ
και τθσ
δικαιοςφνθσ.
Ο μακθτισ ωσ
ποδθλάτθσ
Κϊδικασ
Οδικισ
κυκλοφορίασ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
τον ρόλο τουσ
ωσ ποδθλάτεσ.
Ευρφτερεσ
ομάδεσ μασ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
ομάδεσ ςε

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικού

Β. Κοινωνικζσ
ςχζςεισ

Θ τάξθ /
Σο ςχολείο
/ χολεία
ςτθν
Ελλάδα
και ςτον
κόςμο

Διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ

Γ.

ςουν τουσ
ρόλουσ των
ατόμων μιασ
οικογζνειασ.
 εντοπίςουν
τα χαρακτθριςτικά των
οικογενειϊν.
Θ τάξθ μασ μια
άλλθ
οικογζνεια / θ
ηωι ςτθν τάξθ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
τον ρόλο τουσ
ςτθν τάξθ.
Διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαχειρίηονται
κζματα διαπροςωπικϊν
ςχζςεων,
ςυνεργαςίασ,
επίλυςθσ
διαφωνιϊν,
ςυναιςκθμάτων.

Λαϊκόσ
πολιτιςμόσ

Ικθ και ζκιμα
ςτον τόπο μου/
γιορτζσ/ μφκοικρφλοι
Οι μακθτζσ/τριεσ να
περιγράψουν
τα ικθ και τα
ζκιμα, τισ
γιορτζσ, τουσ
μφκουσ/
κρφλουσ του
τόπου τουσ.

Επιχειρθ-

Αγορζσ /

Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
τουσ ρόλουσ
των ςυγγενϊν.

τοπικό και
εκνικό επίπεδο
και τουσ ρόλουσ
των ατόμων
που
ςυμμετζχουν
ςε αυτζσ.

παγκόςμιο
επίπεδο και
τουσ ρόλουσ
των ατόμων
που
ςυμμετζχουν
ςε αυτζσ.

Σο ςχολείο μια
μεγάλθ
οικογζνεια
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
τον ρόλο τουσ
ςτθν τάξθ και
ςτο ςχολείο.
Διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαχειρίηονται
κζματα διαπροςωπικϊν
ςχζςεων,
ςυνεργαςίασ,
διαχείριςθσ
εντάςεων,
διαμεςολάβθςθσ, επίλυςθσ
διαφωνιϊν.
Θ δικι μασ
ςυλλογι / το
δικό μασ
ςχολικό
μουςείο /
παραδοςιακά
νανουρίςματα
και τραγοφδια
/ πανθγφρια
και γιορτζσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 ςχεδιάςουν
και να
οργανϊςουν
ζνα μουςείο
ςτο ςχολείο
τουσ.
 καταγράψουν
νανουρίςματα,
τραγοφδια,
πανθγφρια
και γιορτζσ.
Αγορζσ ςε

χολεία ςτθν
Ελλάδα
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαπιςτϊςουν
τθ δομι του
ελλθνικοφ
εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ.
Διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαχειρίηονται
κζματα διαπροςωπικϊν
ςχζςεων,
ςυνεργαςίασ,
διαχείριςθσ
εντάςεων,
διαμεςολάβθςθσ, επίλυςθσ
διαφωνιϊν.
Ζκιμα ςε όλθ
τθν Ελλάδα /
λαογραφικό
μουςείο/
παραδοςιακζσ
φορεςιζσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
περιγράψουν
ικθ και ζκιμα
τθσ Ελλάδασ.

χολεία του
κόςμου
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
ςχολεία του
κόςμου.

Επιχειριςεισ

Επιχειριςεισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαχειρίηονται
κζματα
διαπροςωπικϊν ςχζςεων,
ςυνεργαςίασ,
διαχείριςθσ
εντάςεων,
διαμεςολάβθςθσ, επίλυςθσ
διαφωνιϊν.
Ικθ και ζκιμα,
κρφλοι και
παραδόςεισ,
παραδοςιακά
φαγθτά και
γιορτζσ ςτθν
Ευρϊπθ και
ςτον κόςμο
Οι μακθτζσ/τριεσ να
περιγράψουν
ικθ και ζκιμα
του κόςμου.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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ματικότθτα

διαχείριςθ
πελατϊν /
λιψθ
αποφάςεων
Οι μακθτζσ/τριεσ να
λαμβάνουν
αποφάςεισ ςε
κζματα αγορϊν
και διαχείριςθσ
πελατϊν ςτο
μαγαηάκι τθσ
τάξθσ τουσ.

μαγαηιά (ςτθ
γειτονιά ι
διαδικτυακά)
Οι μακθτζσ/τριεσ να
λαμβάνουν
αποφάςεισ ςε
κζματα αγορϊν
ςε
καταςτιματα
τθσ γειτονιάσ ι
διαδικτυακά.

υναλλαγζσ

υναλλαγζσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαχειριςτοφν
πλθρωμζσ με
κάρτα ι με
μετρθτά.

Ζςοδα –
Ζξοδα

Ζςοδα – Ζξοδα
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
κζματα με
ζςοδα- ζξοδα.

υναλλαγζσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
λαμβάνουν
τεκμθριωμζνεσ
αποφάςεισ για
αγορζσ με βάςθ
ανάγκεσ και
επικυμίεσ.
Ζςοδα – Ζξοδα
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
κζματα που
αφοροφν τθν
εξοικονόμθςθ
χρθμάτων, τθν
οικονομικι
ςπατάλθ,
κακϊσ και τθν
αποταμίευςθ.

Επαγγζλματα

-

-

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαπιςτϊςουν
τθ λειτουργία
επιχειριςεων
με αγροτικά,
βιολογικά
προϊόντα,
χειροποίθτεσ
δθμιουργίεσ,
οικοτεχνιϊν
και
διαδικτυακϊν
επιχειριςεων.
-

Ζςοδα – Ζξοδα
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
κζματα που
αφοροφν τθν
τιμι κόςτουσ –
τιμι πϊλθςθσ,
τθν ζλλειψθ /
υπερπλθκϊρα
προϊόντων και
το κζρδοσ.

Επαγγζλματα
Οι μακθτζσ/τριεσ να
περιγράψουν
επαγγζλματα
του
παρελκόντοσ,
του παρόντοσ

Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαπιςτϊςουν
τθ λειτουργία
βιοτεχνιϊν και
βιομθχανιϊν,
τθ διαμόρφωςθ
τιμϊν με βάςθ
τθν προςφορά
και ηιτθςθ
προϊόντων,
κακϊσ και
μθχανιςμοφσ
προϊκθςθσ
προϊόντων.
-

Ζςοδα – Ζξοδα
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
κζματα που
αφοροφν τισ
ςχζςεισ εςόδων
– εξόδων –
κζρδουσ –
φορολογίασ
μιασ
επιχείρθςθσ και
να
επιχειρθματολο
γιςουν για τισ
πικανζσ
ςυνζπειεσ τθσ
λειτουργίασ
των
επιχειριςεων
ςε κοινωνικό,
οικονομικό,
περιβαλλοντικό
επίπεδο.
Επαγγζλματα
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 αναδείξουν
τθ ςυμβολι
τθσ εργαςίασ
ςτθν
ποιότθτα

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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Γ.
Επιχειρθματικότθτα

Δ. Ο
τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ
που ηω

Ο τόποσ
που ηω

Αλλαγζσ
ςτον
ουρανό
και ςτθ γθ
του τόπου
μου

Ο καιρόσ
και οι
εποχζσ
ςτον τόπο
που ηω

Ε. Ηωι και
οικοςυςτιματα

Ηϊα και
φυτά –
Βιοποικιλότθτα

και του
μζλλοντοσ και
να διακρίνουν
επαγγζλματα
που αφοροφν
τθν παραγωγι
αγακϊν και τθν
παροχι
υπθρεςιϊν.
Θ χϊρα που ηω
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
χαρακτθριςτικά
τθσ χϊρασ τουσ.

ηωισ των
πολιτϊν.
 Διαπιςτϊςουν
δικαιϊματα
και
υποχρεϊςεισ
των
εργαηομζνων.
Ο πλανιτθσ
που ηω
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
χαρακτθριςτικά
του πλανιτθ
τουσ.
Αλλαγζσ ςτον
ουρανό και
ςτον πλανιτθ
Γθ που ηω
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
αλλαγζσ ςτον
ουρανό και
ςτον πλανιτθ
Γθ που ηουν.
Ο καιρόσ, οι
εποχζσ και το
κλίμα ςτον
πλανιτθ που
ηω
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν τα
χαρακτθριςτικά
του καιροφ και
των εποχϊν
ςτον πλανιτθ
που ηουν.
Οικοςυςτιματα
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 ερευνιςουν
οικοςυςτιματα.
 Καταςκευάςουν
τροφικζσ
αλυςίδεσ.
 εντοπίςουν
επιδράςεισ
του

Ο τόποσ που ηω
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
χαρακτθριςτικά
του ςχολείου,
τθσ ςυνοικίασ,
τθσ πόλθσ ι του
χωριοφ
Αλλαγζσ ςτον
ουρανό και ςτθ
γθ του τόπου
μου
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
αλλαγζσ ςτον
ουρανό και ςτθ
γθ του τόπου
τουσ.
Ο καιρόσ και οι
εποχζσ ςτον
τόπο που ηω
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν τα
χαρακτθριςτικά
του καιροφ και
των εποχϊν
ςτον τόπο που
ηουν.

Ο τόποσ που ηω
Οι μακθτζσ/τριεσ να
αναγνωρίςουν
χαρακτθριςτικά
τθσ ςυνοικίασ,
τθσ πόλθσ ι του
χωριοφ.
Αλλαγζσ ςτον
ουρανό και ςτθ
γθ του τόπου
μου
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
αλλαγζσ ςτον
ουρανό και ςτθ
γθ του τόπου
τουσ.
Ο καιρόσ και οι
εποχζσ ςτον
τόπο που ηω
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν τα
χαρακτθριςτικά
του καιροφ και
των εποχϊν
ςτον τόπο που
ηουν.

Αλλαγζσ ςτον
ουρανό και ςτθ
γθ τθσ χϊρασ
μου
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
αλλαγζσ ςτον
ουρανό και ςτθ
γθ τθσ χϊρασ
τουσ.
Ο καιρόσ, οι
εποχζσ και το
κλίμα ςτθ
χϊρα που ηω
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν τα
χαρακτθριςτικά
του καιροφ και
των εποχϊν ςτθ
χϊρα που ηουν.

Άνκρωποσ ηϊα
και φυτά
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 περιγράψουν
τα
μορφολογικά
χαρακτθριςτι
κά των
ζμβιων όντων
(ανκρϊπου,
ηϊων,
φυτϊν).
 περιγράψουν

Ηϊα και φυτά
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 αναγνωρίηου
ν ανάγκεσ
των ηϊων και
των φυτϊν ςε
διάφορουσ
βιότοπουσ.
 περιγράψουν
φυτά τθσ
Ελλάδασ.
 διακρίνουν
ταξινομίεσ

Ηϊα και φυτά
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 ερευνιςουν
τουσ κφκλουσ
ηωισ ηϊων
και φυτϊν.
 περιγράψουν
ηϊα τθσ
Ελλάδασ.
 διακρίνουν
ταξινομίεσ
ηϊων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Ε. Ηωι και
οικοςυςτιματα

Σ. Σα
υλικά ςτθ
ηωι μασ

ηϊα και φυτά
του τόπου
τουσ.

Σα υλικά,
οι
ιδιότθτεσ
και οι
χριςεισ
τουσ

Σα υλικά και οι
ιδιότθτζσ τουσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
υλικά και τισ
ιδιότθτζσ τουσ.
Αλλαγζσ ςτα
υλικά γφρω
μασ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
αλλαγζσ ςτα
υλικά και τισ
ιδιότθτζσ τουσ.

Σα υλικά και οι
χριςεισ τουσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
υλικά και τισ
ιδιότθτζσ τουσ.
Αλλαγζσ ςτα
υλικά γφρω
μασ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
αλλαγζσ ςτα
υλικά και τισ
ιδιότθτζσ τουσ.

Σα υλικά και οι
ιδιότθτζσ τουσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
υλικά και τισ
ιδιότθτζσ τουσ.
Αλλαγζσ ςτα
υλικά γφρω
μασ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
αλλαγζσ ςτα
υλικά και τισ
ιδιότθτζσ τουσ.

Ιχοσ

-

Πϊσ
παράγουμε
ιχουσ;
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαπιςτϊςουν
πϊσ
παράγονται
ιχοι.

Φωσ

-

Οι ιχοι ςτθν
κακθμερινι
μασ ηωι
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 διαπιςτϊςουν ιχουσ
ςτθν
κακθμερινι
ηωι.
 παραγάγουν
ιχουσ.
Σο φωσ και οι
πθγζσ του
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 διακρίνουν
φυςικζσ και
τεχνθτζσ
πθγζσ φωτόσ.
 Διαπιςτϊςουν τον
τρόπο με τον
οποίο ο

Αλλαγζσ
ςτα υλικά
γφρω μασ

Η. Ιχοσ και
φωσ

φυτϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Σο φωσ
«ταξιδεφει»
Οι μακθτζσ/τριεσ να
διαπιςτϊςουν
τι ςυμβαίνει
ςτο φωσ όταν
ςυναντάει
διάφορα υλικά
και αντικείμενα
ςτο «ταξίδι»
του.

ανκρϊπου
ςτο
περιβάλλον.
 αναφζρουν
απειλοφμενα
είδθ.
 περιγράψουν
ηϊα και φυτά
του πλανιτθ.
-

Αλλαγζσ ςτα
υλικά γφρω
μασ
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 ερευνιςουν
αλλαγζσ ςτα
υλικά όταν
αναμειγνφονται.
 διαχωρίςουν
μείγματα και
διαλφματα
ςτα
ςυςτατικά
τουσ.
-

-
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Η. Ιχοσ και
φωσ

άνκρωποσ
βλζπει τα
αντικείμενα
γφρω του.
 αναγνωρίςουν τισ
ανκρϊπινεσ
αιςκιςεισ.

Θ.
Δυνάμεισ
– Κινιςεισ

Δυνάμεισ
– Κινιςεισ

Κ.
Εργαλεία

Εργαλεία

Καταςκευζσ

πρϊχνω και
τραβϊ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
περιπτϊςεισ
όπου
ςπρϊχνουν και
τραβοφν
διάφορα
αντικείμενα.
Εργαλεία &
ςυςκευζσ
παλιότερα και
ςιμερα
Οι μακθτζσ/τριεσ να
εντοπίςουν τθν
εξζλιξθ
εργαλείων και
απλϊν
κακθμερινϊν
ςυςκευϊν.

Καταςκευζσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 προτείνουν
ιδζεσ.
 πάρουν
αποφάςεισ.
 ςχεδιάςουν
και
δθμιουργιςουν
καταςκευζσ
που επιλφουν
προβλιματα
ςτθν
κακθμερινι
τουσ ηωι.

-

-

Δυνάμεισ με
επαφι και από
απόςταςθ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
περιπτϊςεισ
δυνάμεων με
επαφι και από
απόςταςθ.

Εργαλεία &
ςυςκευζσ
επικοινωνίασ
και
ενθμζρωςθσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
εντοπίςουν τθν
εξζλιξθ
ςυςκευϊν
επικοινωνίασ
και
ενθμζρωςθσ
από παλιότερα
ζωσ ςιμερα.

Εργαλεία τθσ
τεχνολογίασ &
τθσ επιςτιμθσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
εργαλεία που
χρθςιμοποιεί θ
επιςτιμθ /
τεχνολογικά
επιτεφγματα
και εφευρζςεισ
ςτθν ιςτορία
των επιςτθμϊν.

Καταςκευζσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 προτείνουν
ιδζεσ.
 πάρουν
αποφάςεισ.
 ςχεδιάςουν
ζναν κϊδικα
επικοινωνίασ
και να
χρθςιμοποιοφν φακοφσ
για να
επιλφςουν
ζνα
πρόβλθμα
επικοινωνίασ
από μακριά.

Καταςκευζσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 προτείνουν
ιδζεσ.
 πάρουν
αποφάςεισ.
 ςχεδιάςουν
και
δθμιουργιςουν
εφχρθςτα
όργανα
μζτρθςθσ.

φγχρονα
τεχνολογικά
εργαλεία
Οι μακθτζσ/τριεσ να
ερευνιςουν
ςφγχρονα
τεχνολογικά
εργαλεία,
κακϊσ και
επιπτϊςεισ από
τθ χριςθ τουσ,
όπωσ θ
αςφάλεια,
δικαιϊματα,
αξίεσ.
Καταςκευζσ
Οι μακθτζσ/τριεσ να:
 προτείνουν
ιδζεσ.
 πάρουν
αποφάςεισ.
 ςχεδιάςουν
και
δθμιουργιςουν
ψθφιακζσ
καταςκευζσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Β2. Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Κεματικά
Πεδία

Α. Πολιτειότθτα

ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ – Αϋ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ
Κεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα

Πολίτθσ / ταυτότθτα
 Οι ανάγκεσ και τα
ςυναιςκιματα του
ατόμου.

Οι μακθτζσ/-τριεσ
είναι ςε κζςθ να:

Οι μακθτζσ/-τριεσ:

 προςδιορίηουν τα
ςτοιχεία που
διαμορφϊνουν τθν
ταυτότθτα κάκε
ατόμου
 ταξινομοφν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ανκρϊπων
/ πολιτϊν
 ομαδοποιοφν τισ
ανάγκεσ του
ατόμου/πολίτθ, όπωσ
τροφι, κατοικία,
αςφάλεια, υγεία
 ςυςχετίηουν
ανάγκεσ του
ατόμου/πολίτθ, όπωσ
τροφι, κατοικία,
αςφάλεια, υγεία, με
ανκρϊπινα
δικαιϊματα
 διερευνοφν
τρόπουσ κάλυψθσ των
αναγκϊν
 εντοπίηουν πικανζσ
αιτίεσ για τθ δυςκολία
κάλυψθσ των
βαςικϊν αναγκϊν
 διακρίνουν ανάγκεσ
και επικυμίεσ
ανκρϊπων
 εκφράηουν τα
ςυναιςκιματά τουσ
με αφορμι γεγονότα
 αναγνωρίηουν
ςυναιςκιματα που
μπορεί να αφοροφν
τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ
αλλά και άλλουσ
ανκρϊπουσ

 ζρχονται ςτο κζντρο του
κφκλου και δθμιουργοφν μια
ομαδοφλα όςοι και όςεσ
ζχουν κοντά μαλλιά, καςτανά
μάτια, όςοι/-εσ φοράνε τηιν
παντελόνια ι ακλθτικά
παποφτςια, όςοι/-εσ αγαπάνε
τα ηϊα, όςοι/-εσ αγαποφν το
ποδόςφαιρο, όςοι/-εσ ζχουν
αδζρφια, όςοι/-εσ ζχουν
γεννθκεί ςτθν Ακινα, όςοι/εσ κατοικοφν ςτον 2ο όροφο
μιασ πολυκατοικίασ…
 πιάνουν ζνα μπαλάκι που
περνά από χζρι ςε χζρι υπό
τθν προχπόκεςθ να μθν το
ζχουν ξαναπιάςει, και λζνε το
ονοματεπϊνυμό τουσ, το
όνομα του πατζρα και τθσ
μθτζρασ τουσ, το αγαπθμζνο
τουσ χρϊμα, το αγαπθμζνο
τουσ παιχνίδι και επιπλζον
κακζνασ/κακεμία προςπακεί
να κυμθκεί και να αναφζρει
το όνομα και το αγαπθμζνο
παιχνίδι του ςυμμακθτι ι τθσ
ςυμμακιτριασ που μίλθςε
πριν από αυτόν/-ι
 ςυηθτοφν, αιτιολογοφν,
ςυναποφαςίηουν και
ταξινομοφν ςε μεγάλα κανςόν
εικόνεσ, άλλεσ εκ των οποίων
δείχνουν βαςικζσ ανάγκεσ
των ανκρϊπων (π.χ. τροφι,
κατοικία, αςφάλεια, υγεία,
εργαςία) και άλλεσ επικυμίεσ
(π.χ. πολλά χριματα, πολλά
αυτοκίνθτα, πολλά παιχνίδια,
πολλά ροφχα, πολλά γλυκά
και λιχουδιζσ)
 διακρίνουν ανάγκεσ και
επικυμίεσ ανκρϊπων ςε
αφθγιςεισ ςφντομων
ιςτοριϊν, παραμυκιϊν και
εικόνων
 ιεραρχοφν τισ ανάγκεσ από
τισ περιςςότερο προσ τισ
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Α. Πολιτειότθτα

λιγότερο ςθμαντικζσ
(υπερκατανάλωςθ) και
διαπιςτϊνουν τθ
ςπουδαιότθτα των επικυμιϊν
τουσ
 ςυηθτοφν για τρόπουσ με
τουσ οποίουσ οι άνκρωποι
καλφπτουν τισ βαςικζσ τουσ
ανάγκεσ, κακϊσ και
δυςκολίεσ που μπορεί να
αντιμετωπίηουν κατά άτομο,
κατά κοινότθτα, κατά εποχι
και πολιτιςμό
 περιγράφουν και
ηωγραφίηουν ςε μιςό χαρτί Α4
τθν πιο χαροφμενθ μζρα τουσ
που μποροφν να κυμθκοφν,
και ςτο άλλο μιςό μια πολφ
ςτενάχωρθ μζρα.
Ραρουςιάηουν τισ ηωγραφιζσ
τουσ για να καταλιξουν
ιδανικά ςτο ςυμπζραςμα ότι
όλοι οι άνκρωποι ζχουν
«καλζσ» και «κακζσ» μζρεσ,
μα αυτό κάνει και τθ ηωι πιο
ενδιαφζρουςα, γεμάτθ
διαφορετικζσ εμπειρίεσ
 ςυηθτοφν και δθμιουργοφν
ςυνεργατικά ζναν (ψθφιακό)
νοθτικό χάρτθ με εικόνεσ ι
ζνα ψθφιακό βιβλίο όπου
φαίνονται οι επιλογζσ που
κάποιοσ μπορεί να ζχει όταν
είναι κυμωμζνοσ και
προςπακεί να διαχειριςτεί
τον κυμό του
 εμπλζκονται ςε κεατρικά
παιχνίδια που προςφζρουν
ευκαιρίεσ ζκφραςθσ
ςυναιςκθμάτων και
καλλιζργειασ ενςυναίςκθςθσ
 ακοφν μουςικά κομμάτια,
παρακολουκοφν
κινθματογραφικζσ ταινίεσ και
τα ςυνδζουν με
ςυναιςκιματα των
ανκρϊπων
 εντοπίηουν ςυναιςκιματα
και ςκζψεισ ςε
προςωπογραφίεσ
καλλιτεχνϊν
 αναφζρουν ςυναιςκιματα,
ςυνϊνυμεσ ι νοθματικά
παρεμφερείσ λζξεισ. Ο/θ
εκπαιδευτικόσ περνά τισ
λζξεισ ςε ψθφιακό εργαλείο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Μια τάξθ και ζνα
ςχολείο για όλουσ:
διαφορετικότθτα /
ςυμπερίλθψθ
 Θ κακθμερινότθτα
ςτθν τάξθ μασ:
ρουτίνεσ, καλζσ
πρακτικζσ.

Αξίεσ: αγάπθ, φιλία

 υποδεικνφουν
τρόπουσ και
ςυμπεριφορζσ ςτο
πλαίςιο των οποίων
όλοι/-εσ να γίνονται
ςεβαςτοί/-ζσ και να
νιϊκουν αποδεκτοί/ζσ ςτθν τάξθ
 λαμβάνουν
τεκμθριωμζνεσ
αποφάςεισ
(δζςμευςθ ςε
κανόνεσ) για τθν
ανάγκθ διαμόρφωςθσ
μιασ τάξθσ για όλουσ
 αναγνωρίηουν τθν
αγάπθ του ανκρϊπου
προσ τον ίδιο του τον
εαυτό, προσ το
περιβάλλον, προσ τα
ηϊα, αλλά και τθν
αγάπθ ςτισ
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ:
θ μάνα και το παιδί, ο
άνκρωποσ προσ τον
ςυνάνκρωπο
 διερευνοφν
τρόπουσ ζκφραςθσ
τθσ αγάπθσ και τθσ
φιλίασ
 εντοπίηουν τθν αξία
τθσ αγάπθσ και τθσ
φιλίασ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

και δθμιουργείται ζνα
ςυννεφόλεξο, που
εκτυπϊνεται ςε μεγάλο
μζγεκοσ και αναρτάται ςτθν
τάξθ. Σιγά ςιγά κακϊσ οι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν να
διαβάηουν επανζρχονται,
επαναφζρουν ςτθ μνιμθ τουσ
και αναςτοχάηονται για τα
ςυναιςκιματα.
 δθμιουργοφν ομάδεσ ςε
κεατρικά παιχνίδια με βάςθ
κοινά χαρακτθριςτικά ι/και
προτιμιςεισ, δίνουν ζνα
όνομα ςτθν ομάδα τουσ με
βάςθ τα κοινά ςθμεία που
ζχουν εντοπίςει, κινοφνται
ςτον χϊρο χωρίσ να αφιςουν
το χζρι κάποιου και με τον
όρο όποια αλυςίδα ςπάςει,
χάνει…
 διερευνοφν μζςα από
παιχνίδια ρόλων τρόπουσ
διαχείριςθσ διαπροςωπικϊν
ςυγκροφςεων
 αναφζρουν τισ εμπειρίεσ
τουσ από τθν αγάπθ με
πρόςωπα τθσ κακθμερινισ
τουσ ηωισ, με τον Κεό, με το
περιβάλλον κ.λπ.
(καταιγιςμόσ ιδεϊν)
 εντοπίηουν ςτιγμζσ και
ςυναιςκιματα που
μοιράηονται φίλοι. Με
ςφντομουσ μικροφσ
αυτοςχεδιαςμοφσ
δθμιουργοφν επιπλζον
ςκθνζσ από αυτζσ τισ ιςτορίεσ
που άκουςαν και
παρουςιάηουν τθν αγάπθ και
τθ φιλία των πρωταγωνιςτϊν
 εκφράηουν τα
ςυναιςκιματά τουσ ςτο
πλαίςιο κεατρικοφ
παιχνιδιοφ. Για παράδειγμα,
ζνα φφλλο χαρτί Α4 γίνεται το
μωρό που κρατά ζνασ γονιόσ
και το νανουρίηει, γίνεται ζνα
παγωτό που αγόραςαν και
τρϊνε δυο φίλοι, κακϊσ και
ζνα τθλζφωνο ςτο οποίο
μιλοφν δυο φιλαράκια
 φτιάχνουν μια ηωγραφιά
που κα χαρίςουν ςτον εαυτό
τουσ, μια ηωγραφιά που κα
χαρίςουν ςε κάποιο
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Κυκλοφοριακι αγωγι
 Ο μακθτισ ωσ
επιβάτθσ
αυτοκινιτου.

Β. Κοινωνικζσ
ςχζςεισ

Οι πρϊτεσ μου
ομάδεσ
 Θ οικογζνεια.

Θ τάξθ μασ μια άλλθ
οικογζνεια / θ ηωι
ςτθν τάξθ

 ταξινομοφν εικόνεσ
που δείχνουν
διάφορα μζςα
ςυγκοινωνίασ (ξθράσ,
κάλαςςασ, αζρα /
δίκυκλα, τετράτροχα /
παλαιότερα,
ςφγχρονα) και να τα
ονομάηουν
 ςυηθτοφν για τθ
χρθςιμότθτα των
μζςων ςυγκοινωνίασ
 ανακοινϊνουν ςτθν
τάξθ τισ εμπειρίεσ
τουσ: Ρϊσ
μετακινοφνται
κακθμερινά οι γονείσ
τουσ και πϊσ
ταξιδεφουν
 αναγνωρίηουν τουσ
φωτεινοφσ
ςθματοδότεσ για τα
οχιματα
 καταγράφουν τα
μζλθ τθσ οικογζνειάσ
τουσ
 εντοπίηουν
χαρακτθριςτικά
διαφορετικϊν
οικογενειϊν

 αναγνωρίηουν τα
μζλθ τθσ τάξθσ τουσ
 εξοικειωκοφν με τα
αντικείμενα που
υπάρχουν ςτθν
αίκουςα διδαςκαλίασ
τουσ και τον ρόλο
μζςα ςε αυτιν
 ονομάηουν τα
διαφορετικά
αντικείμενα που
υπάρχουν ςτθν τάξθ
τουσ
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ξεχωριςτό πρόςωπο που
αγαποφν και μια ηωγραφιά
που κα χαρίςουν ςε ζναν
φίλο και απεικονίηει όμορφεσ
ςτιγμζσ που πζραςαν μαηί
 γίνονται μζςω κεατρικοφ
παιχνιδιοφ επιβάτεσ
αυτοκινιτων, τροχονόμοι και
πεηοί ι ηωάκια που
πετιοφνται ςτον δρόμο με
κίνδυνο να προκαλζςουν
ατυχιματα! Ραιχνίδια με
καρζκλεσ που γίνονται κζςεισ
αυτοκινιτου και κορδζλεσ ι
υφάςματα διαμορφϊνονται
ςε ηϊνεσ αςφαλείασ και
κακιςματάκια. Οι μακθτζσ/τριεσ ςε ρόλο πολιτϊν που
δεν υπακοφν ςτουσ κανόνεσ
κυκλοφορίασ δοκιμάηουν
όρια και κανόνεσ…
 ςυμμετζχουν ςε παιχνίδια
με πινακίδεσ κυκλοφορίασ
 ςυηθτοφν για τθν ανάγκθ
και τθ χρθςιμότθτα ενόσ
Διμου φιλικοφ προσ τουσ
πεηοφσ και τα παιδιά
 ςυνκζτουν το οικογενειακό
τουσ δζντρο
 ςυηθτοφν ςε ομάδεσ για
ρουτίνεσ και ςυνικειεσ ςτθν
οικογζνειά τουσ
 ηωγραφίηουν τθν
οικογζνειά τουσ
 με βάςθ κάποιο ι κάποια
χαρακτθριςτικά τθσ
οικογζνειάσ τουσ
δθμιουργοφν το οικόςθμό τθσ
 ςυηθτοφν για τα μικρά τουσ
ονόματα και τα ςυνδζουν με
τα ονόματα των παπποφδων
και των γιαγιάδων τουσ
 παίηουν παιχνίδια με
αφορμι τα ονόματά τουσ
 παίηουν κεατρικά παιχνίδια
με ςκοπό να εξοικειωκοφν με
αντικείμενα και κζςεισ μζςα
ςτθν τάξθ. Για παράδειγμα,
περπατοφν και μόλισ
ακουςτοφν παλαμάκια,
τρζχουν και μπαίνουν κάτω
από ζνα κρανίο, ακουμποφν
μια καρζκλα, πλθςιάηουν
ζναν τοίχο, δείχνουν τον
πίνακα, γυρίηουν τθν πλάτθ
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 αντιςτοιχίηουν το
όνομα με τθν εικόνα
διαφορετικϊν
αντικειμζνων τθσ
τάξθσ τουσ
 αναδεικνφουν τθν
αξία ςεβαςμοφ του
χϊρου τουσ

Β. Κοινωνικζσ
ςχζςεισ

Διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ
 Συνεργαςία,
διαχείριςθ
εντάςεων,
διαμεςολάβθςθ,
επίλυςθ διαφωνιϊν,
ςυναιςκιματα.

 αναγνωρίηουν ότι
όλοι ζχουν
ςυναιςκιματα και θ
διαχείριςι τουσ δεν
είναι πάντα εφκολθ
 διαπιςτϊνουν ότι οι
άνκρωποι μπορεί να
παρεξθγοφν
προκζςεισ, να
παρερμθνεφουν, να
παρανοοφν γεγονότα,
ςυμπεριφορζσ και
ςυναιςκιματα
 προτείνουν
τρόπουσ επίλυςθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςτα παράκυρα, ακουμποφν
ζνα δαχτυλάκι ςτθν ζδρα του
δαςκάλου / τθσ δαςκάλασ…
 παρατθροφν προςεκτικά τθ
κζςθ των ςυμμακθτϊν/τριϊν τουσ και τθν
περιγράφουν (π.χ. Ο…
κάκεται δίπλα από…, πίςω
από τον/τθν…, κοντά/ πολφ
μακριά από τθν
πόρτα/εμζνα…)
 επιλζγουν από ζνα ςφνολο
αντικειμζνων τθσ αίκουςασ
και άλλων χϊρων, για να
ςυμπλθρϊςουν ζνα
ςχεδιάγραμμα με αντικείμενα
που ταιριάηουν ςτθν τάξθ
τουσ δουλεφοντασ ανά δφο
 παίηουν το παιχνίδι «ηεςτόκρφο». Αποφαςίηουν ζνα
παιδί να κλείςει για λίγο τα
μάτια του. Οι υπόλοιποι
κρφβουν ζνα αντικείμενο και
όταν ανοίξει τα μάτια του,
του δίνουν οδθγίεσ
χρθςιμοποιϊντασ μόνο τισ
λζξεισ «ηεςτό-κρφο» ςε ςχζςθ
με το κρυμμζνο αντικείμενο,
για να κατευκυνκεί προσ
οριςμζνα ςθμεία ι πρόςωπα
τθσ τάξθσ
 ηωγραφίηουν και ςτολίηουν
τθν αίκουςα διδαςκαλίασ τθσ
τάξθσ τουσ και ορίηουν
αρμοδιότθτεσ για τθ
φροντίδα τθσ
 δθμιουργοφν το δζντρο τθσ
τάξθσ
 ςυηθτοφν, διαμορφϊνουν
και αναρτοφν το ςυμβόλαιο
τάξθσ
 παίηουν με γνωςτά
παραμφκια. Ζνασ/Μία
μακθτισ/-τρια αφθγείται το
παραμφκι τθσ
Κοκκινοςκουφίτςασ ςε
ζναν/μία ςυμμακθτι/-τριά
του κι εκείνοσ/-θ προςπακεί
να το επαναλάβει ςτθν τάξθ
όςο το δυνατόν πιο πιςτά… Θ
ίδια ιςτορία μεταφζρεται από
επόμενο ηευγάρι και μετά
από άλλα. Σιγά ςιγά
προκφπτουν ότι κάκε
μακθτισ/-τρια που
αφθγικθκε αρχικά ζδωςε μια
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Β. Κοινωνικζσ
ςχζςεισ

διαφορϊν
 εντοπίηουν
ανκρϊπουσ που
μποροφν να
βοθκιςουν ςτθ
διαχείριςθ μιασ
κρίςθσ

Λαϊκόσ πολιτιςμόσ
 Ικθ και ζκιμα ςτον
τόπο μου / γιορτζσ/
μφκοι-κρφλοι .

Γ. Επιχειρθματικότθτα

Επιχειρθματικότθτα
 Αγορζσ / διαχείριςθ
πελατϊν / λιψθ
αποφάςεων (ςτο
μαγαηάκι τθσ τάξθσ
ι διαδικτυακά).

 ςυγκεντρϊνουν
πλθροφορίεσ
ρωτϊντασ τουσ
μεγαλφτερουσ για τισ
ςυνικειεσ, τα ικθ και
τα ζκιμα του τόπου
τουσ
 παρουςιάηουν ικθ
και ζκιμα του τόπου
τουσ με αφορμι
γιορτζσ
 αναγνωρίηουν ςε
εικόνεσ ι ςφντομα
βίντεο ςυνικειεσ και
ζκιμα
 ςυγκεντρϊνουν,
αναλφουν,
ερμθνεφουν
δεδομζνα που
αφοροφν μια αγορά
 υποςτθρίηουν τισ
απόψεισ τουσ με
επιχειριματα ςε ό,τι
αφορά αγορζσ
 λαμβάνουν
τεκμθριωμζνεσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δικι του/τθσ εκδοχι του
παραμυκιοφ ςε κάποια
ςθμεία, ενϊ και κάκε
μακθτισ/-τρια που κλικθκε
να μεταφζρει τθν ιςτορία
κάποια ςθμεία τα
παρζλειψε… Ζτςι, ξεκινά μια
ςυηιτθςθ για το πόςο
προςεκτικά μπορεί ι πρζπει
να ακοφει ο ζνασ τον άλλο και
βζβαια πόςο
διαφοροποιθμζνα μπορεί να
μεταφζρονται κάποια
γεγονότα
 παίηουν το παιχνίδι «το
ςπαςμζνο τθλζφωνο» και με
αφορμι αυτό ξεκινά μια
ςυηιτθςθ για το πόςο
προςεκτικά μπορεί ι πρζπει
να ακοφει ο ζνασ τον άλλο και
βζβαια πόςο
διαφοροποιθμζνα μπορεί να
μεταφζρονται κάποια
γεγονότα
 εμπλζκονται ςε παιχνίδια
ρόλων και με τθν τεχνικι των
Ζξι Σκεπτόμενων Καπζλων
καλοφνται να πάρουν μια
απόφαςθ με βάςθ
διαφορετικζσ οπτικζσ
 ρωτοφν τουσ μεγαλφτερουσ
για τισ ςυνικειεσ, τα ικθ και
τα ζκιμα του τόπου τουσ
 εμπλζκονται ςε κεατρικά
παιχνίδια και
αναπαραςτάςεισ με αφορμι
ικθ και ζκιμα, κρφλουσ και
παραδόςεισ
 ςυμμετζχουν ςτθν
αναβίωςθ εκίμων

 δθμιουργοφν ζνα μικρό
μαγαηάκι με διάφορα
προϊόντα (άδειεσ
ςυςκευαςίεσ) ςτθν τάξθ
 μπαίνουν ςτο διαδίκτυο ι
ςε κοντινά καταςτιματα,
ςυηθτοφν για τιμζσ, ποιότθτα,
προζλευςθ προϊόντων
Ρεριοριςμοί:
Επειδι ίςωσ υπάρχει
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Γ. Επιχειρθματικότθτα

αποφάςεισ ςε ό,τι
αφορά αγορζσ
προϊόντων

υναλλαγζσ

Ζςοδα – Ζξοδα

Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που
ηω

Ο τόποσ που ηω
 Το ςχολείο μου και
θ ςυνοικία μου.

 πραγματοποιοφν
απλζσ ςυναλλαγζσ
(μετρθτά/με κάρτα)
 αξιοποιοφν
κατάλλθλο
επικοινωνιακό
ρεπερτόριο κατά τισ
ςυναλλαγζσ τουσ
 διαφοροποιοφν τισ
ζννοιεσ: ζςοδα –
ζξοδα/να διακρίνουν
τα ζςοδα και τα
ζξοδα
 καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα ωσ
προσ τθ ςχζςθ
εςόδων – εξόδων
 ερευνοφν τουσ
χϊρουσ του ςχολείου
τουσ
 εντοπίηουν και να
περιγράφουν τθ κζςθ
τθσ τάξθσ τουσ ςε
ςχζςθ με τθ κζςθ
άλλων χϊρων του
ςχολείου τουσ με το
κατάλλθλο λεξιλόγιο
(απζναντι, πάνω,
κάτω αριςτερά, δεξιά
κ.λπ.)
 διαπιςτϊνουν τθ
κζςθ του ςχολείου
τουσ ςε ςχζςθ με τθ
κζςθ άλλων χϊρων
τθσ ςυνοικίασ τουσ με
τθ χριςθ ενόσ
ψθφιακοφ εργαλείου
και με βάςθ ζνα
ςχεδιάγραμμα που
τουσ δίνεται
 ερευνοφν το τοπικό
περιβάλλον (τθσ
πόλθσ ι του χωριοφ)
ςτο οποίο ηουν
 αναγνωρίηουν
ςυγκεκριμζνα
γεωμορφολογικά
ςτοιχεία
 αντιςτοιχίηουν τα
γεωμορφολογικά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δυςκολία με τισ τιμζσ
(αρικμοφσ), το παιχνίδι
μπορεί να μείνει ςε επίπεδο
ακεραίων ι ςε επίπεδο
χαρακτθριςμϊν «ακριβόφκθνό», «απαραίτθτοπεριττό»
 εναλλάςςουν ρόλουσ και
γίνονται εργαηόμενοι ςτο
μαγαηάκι τθσ τάξθσ και
πελάτεσ,
 πραγματοποιοφν απλζσ
ςυναλλαγζσ και εξαςκοφνται
ςε επικοινωνιακά ρεπερτόρια
 ςχεδιάηουν, για
παράδειγμα, με βάςθ τα
χριματα που μπορεί να
διακζςει ζνασ/μία μακθτισ/τρια ςε ρόλο πελάτθ, τι κα
πρζπει να αγοράςει και
διερευνοφν εναλλακτικζσ
προτάςεισ
 επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ
του ςχολείου τουσ ϊςτε να
ερευνιςουν τισ κζςεισ αυτϊν
των χϊρων, ενϊ με τθ χριςθ
ενόσ ψθφιακοφ εργαλείου
εντοπίηουν τθ κζςθ του
ςχολείου και άλλων χϊρων
τθσ ςυνοικίασ τουσ
 πραγματοποιοφν επίςκεψθ
ςτο τοπικό περιβάλλον ι
εκπαιδευτικι επίςκεψθ
 (για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ των αςτικϊν κζντρων),
εντοπίηουν γεωμορφολογικά
ςτοιχεία του τόπου τουσ και
τα αντιςτοιχίηουν με
γεωγραφικοφσ όρουσ (βουνό,
πεδιάδα, κάλαςςα, ποτάμι,
λίμνθ), ενϊ με τθ χριςθ ενόσ
ψθφιακοφ εργαλείου
εντοπίηουν τον τόπο τουσ (θ
δραςτθριότθτα
πραγματοποιείται με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ)
 εντοπίηουν με
εικονογραφθμζνο υλικό ι
βίντεο γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά άλλων τόπων
και ταξινομοφν τουσ τόπουσ
ςε ορεινοφσ, πεδινοφσ και
παρακαλάςςιουσ
 ςυνκζτουν κολάη ι μακζτεσ
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Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που
ηω

χαρακτθριςτικά του
τοπικοφ τουσ
περιβάλλοντοσ με
βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ όρουσ

 Θ πόλθ μου ι το
χωριό μου που ηω.

Αλλαγζσ ςτον ουρανό
και ςτθ γθ του τόπου
μου

 ςυγκρίνουν τον
δικό τουσ τόπο με
άλλουσ τόπουσ και να
διαπιςτϊνουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ
 ταξινομοφν τουσ
διάφορουσ τόπουσ με
βάςθ τα κοινά
χαρακτθριςτικά τουσ
ςε ορεινοφσ, πεδινοφσ
και παρακαλάςςιουσ
ςυγκρίνουν τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του
τόπου τουσ με τον
τρόπο ηωισ και τισ
δραςτθριότθτεσ των
ανκρϊπων
 διαπιςτϊνουν τθ
κζςθ του ιλιου ςτον
ουρανό το πρωί
 παρατθροφν τισ
αλλαγζσ ςτισ κζςεισ
του ιλιου κατά τθ
διάρκεια τθσ θμζρασ
 εντοπίηουν τθν
ανατολι και τθ δφςθ
του ιλιου ωσ ςθμεία
του ορίηοντα
 εντοπίηουν όλα τα
ςθμεία του ορίηοντα
ςτθν αυλι του
ςχολείου (ανατολι,
δφςθ, βορράσ και
νότοσ)
 εντοπίηουν τα
ςθμεία του ορίηοντα
ςτθν τάξθ τουσ
 διαπιςτϊνουν
φυςικζσ αλλαγζσ που
ζγιναν ςτον τόπο τουσ
πρόςφατα
 εντοπίηουν τεχνθτά
ζργα, κακϊσ και
άλλεσ επεμβάςεισ των
ανκρϊπων ςτον τόπο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

για δραςτθριότθτεσ και τον
τρόπο ηωισ των ανκρϊπων
του τόπου τουσ αλλά και
άλλων τόπων με διαφορετικά
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά (ορεινϊν ι
πεδινϊν ι παρακαλάςςιων
περιοχϊν) ϊςτε να τα
ςυγκρίνουν

 παρατθροφν τθν ανατολι
του ιλιου ςτθν αυλι του
ςχολείου και εντοπίηουν τα
ςθμεία του ορίηοντα.
Ενδεικτικά ο/θ εκπαιδευτικόσ
ςχεδιάηει ςε ζνα μεγάλο
χάρτινο πλαίςιο τθν κάτοψθ
του κτιρίου τθσ ςχολικισ
μονάδασ, τθν αυλι του
ςχολείου, τον τυχόν κιπο του
ςχολείου, κακϊσ και
αντικείμενα που υπάρχουν
ςτθν αυλι. Τοποκετεί το
ςχεδιάγραμμα ςτθν αυλι. Οι
μακθτζσ/-τριεσ ςθμειϊνουν
τθν ανατολι ςτο
ςχεδιάγραμμα ςε κζςθ που
να αντιςτοιχεί με τθ κζςθ
ανατολισ του ιλιου και τθν
αντιςτοιχίηουν με κάποιο
ςτακερό ςθμείο τθσ αυλισ,
όπωσ για παράδειγμα τθ κζςθ
ενόσ δζντρου. Στθν απζναντι
ακριβϊσ κζςθ ςθμειϊνουν τθ
δφςθ και ςτθ ςυνζχεια με το
αριςτερό τουσ χζρι τον βορρά
και με το δεξί τουσ τον νότο
με πρόςοψθ ςτον ιλιο. Στθ
ςυνζχεια εντοπίηουν τα
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Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που
ηω

τουσ και να
διαπιςτϊνουν τισ
ςυνζπειζσ τουσ για τθ
ηωι των ανκρϊπων
 εντοπίηουν
προβλιματα ςτο
περιβάλλον του
τόπου τουσ που
ςχετίηονται με
παρεμβάςεισ του
ανκρϊπου

Ο καιρόσ και οι
εποχζσ ςτον τόπο που
ηω

 παρατθροφν τον
καιρό που επικρατεί
ςτον τόπο τουσ από
το πρωί ζωσ το
βράδυ, από μζρα ςε
μζρα και για μία
εβδομάδα και για
επαναλαμβανόμενεσ
εβδομάδεσ
 περιγράφουν τον
καιρό με όρουσ:
ηζςτθ, κρφο, βροχι,
ςυννεφιά, λιακάδα,
φυςάει δε φυςάει
κ.λπ.
 ςυγκρίνουν τον
καιρό μιασ μζρασ με
τον καιρό των
υπόλοιπων θμερϊν
τθσ εβδομάδασ και με
τον καιρό των θμερϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςθμεία του ορίηοντα ςτθν
τάξθ τουσ και ςθμειϊνουν με
καρτζλεσ τα ςθμεία του
ορίηοντα ςτθν αντίςτοιχθ
κζςθ ςτθν τάξθ τουσ
 επιςκζπτονται το πάρκο τθσ
γειτονιάσ τουσ ι μια περιοχι
του χωριοφ τουσ με φυςικι
βλάςτθςθ, ερευνοφν τισ
αλλαγζσ μετά από μια
καταιγίδα και ςυηθτοφν ςτθ
τάξθ τουσ και καταγράφουν
τισ αλλαγζσ που εντόπιςαν
 εντοπίηουν τα ςθμεία του
ορίηοντα ςτο ςπίτι τουσ με τθ
βοικεια των γονιϊν τουσ
 εντοπίηουν τεχνθτά ζργα
(δρόμοι, γζφυρεσ,
αεροδρόμια, λιμάνια κ.λπ.)
που καταςκευάςτθκαν ςτον
τόπο τουσ με επίςκεψθ ςε
περιοχζσ που ζγιναν τα ζργα
και ςτθ ςυνζχεια ςτθν τάξθ
διαπιςτϊνουν τισ ςυνζπειεσ
αυτϊν των ζργων για τθ ηωι
των ανκρϊπων
 επιςκζπτονται το τοπικό
περιβάλλον, εντοπίηουν
προβλιματα που ςχετίηονται
με ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ για
παράδειγμα τθ ρφπανςθ ενόσ
ποταμοφ ι λίμνθσ ι τθσ ακτισ
από τα απόβλθτα ενόσ
εργοςταςίου
 καταγράφουν τον καιρό
κακθμερινά για μία
εβδομάδα και για
διαφορετικζσ εβδομάδεσ
(ενδείκνυται θ καταγραφι
του καιροφ να γίνεται
κακθμερινά ςε ειδικό πλαίςιο
ςτθν τάξθ)
 ερευνοφν τθ ςχζςθ εποχισ,
καιροφ και φυςικοφ
περιβάλλοντοσ (ζχουν ςτθ
διάκεςι τουσ
εικονογραφθμζνο υλικό,
βίντεο, καρτζλεσ για
αντιςτοιχίςεισ κ.λπ.)
 ςυγκρίνουν τισ
δραςτθριότθτεσ και τθν
ενδυμαςία των ανκρϊπων με
βάςθ τον καιρό που επικρατεί
για μία ι δφο εποχζσ ςτον
τόπο τουσ (γι’ αυτόν τον

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

27 |

Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικού

Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που
ηω

Ε. Ηωι και
οικοςυςτιματα

Ηϊα και Φυτά –
Βιοποικιλότθτα
 Άνκρωποσ, ηϊα και
φυτά.

των άλλων
εβδομάδων
 ερευνοφν, με βάςθ
δεδομζνα τα οποία
τουσ δίνονται, τα
χαρακτθριςτικά κάκε
εποχισ ςε ςχζςθ με
τον καιρό και τισ
αλλαγζσ ςτο φυςικό
περιβάλλον ςτον τόπο
τουσ
 διαπιςτϊνουν τθ
ςχζςθ τθσ εποχισ και
του καιροφ
 ςυγκρίνουν τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ με
τθν ενδυμαςία τουσ
ςε κάκε εποχι
 αντιςτοιχίηουν τισ
δραςτθριότθτεσ των
ανκρϊπων με τθν
αντίςτοιχθ εποχι
 εντοπίηουν και να
αντιςτοιχίηουν, με
βάςθ δεδομζνα που
τουσ δίνονται, τισ
ςθμαντικζσ γιορτζσ
κάκε εποχισ
 περιγράφουν ηϊα
και φυτά του τόπου
τουσ αναδεικνφοντασ
τθ βιοποικιλότθτα
 καταγράφουν
διάφορουσ
οργανιςμοφσ ςτο
τοπικό τουσ
περιβάλλον
αναδεικνφοντασ τθ
βιοποικιλότθτα
 αναγνωρίηουν
περιπτϊςεισ
κακοποίθςθσ ηϊων
 περιγράφουν τα
βαςικά εξωτερικά
μζρθ του ανκρϊπινου
ςϊματοσ (κεφάλι,
λαιμόσ, βραχίονεσ,
αγκϊνεσ, χζρια,
μθρόσ, πόδια, γόνατα,
πρόςωπο, αυτιά,
μάτια, μαλλιά, ςτόμα,
γλϊςςα, δόντια,
μφτθ)
 περιγράφουν τα
βαςικά εξωτερικά
μζρθ ενόσ ηϊου

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςκοπό αξιοποιοφνται οι
προςωπικζσ εμπειρίεσ τουσ
και εκπαιδευτικό υλικό που
εμπλουτίηει τα βιϊματα των
μακθτϊν/-τριϊν)
 αναηθτοφν ςτο
εκπαιδευτικό υλικό που τουσ
δίνεται, κυρίωσ
εικονογραφθμζνο, τα
ςτοιχεία που απαιτοφνται και
καταρτίηουν ζναν πίνακα με
τισ ςθμαντικζσ γιορτζσ του
ζτουσ
Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Καταςκευι μιασ
ομπρελοκικθσ, δθλαδι ενόσ
φορθτοφ χϊρου
αποκικευςθσ για τθ ςχολικι
αίκουςα.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
διερωτϊνται: Ροφ βάηουμε
τισ ομπρζλεσ μασ φτάνοντασ
ςτθν τάξθ μια βροχερι μζρα;
Ροια εποχι του χρόνου κα
χρθςιμοποιιςουμε
περιςςότερο τθν
ομπρελοκικθ μασ;
 δθμιουργοφν ομαδικό
κολάη με τα ηϊα και τα φυτά
του τόπου τουσ, όπου
περιλαμβάνουν ποικιλία για
όποιο είδοσ ηϊου είναι αυτό
εφικτό (π.χ. διάφορεσ γάτεσ)
 για το χρονικό διάςτθμα
μιασ εβδομάδασ ςθμειϊνουν
ςε ζναν πίνακα περιπτϊςεισ
κακοποίθςθσ ηϊων: Ρόςα
αδζςποτα ηϊα ςυνάντθςαν,
πόςα ηϊα ςε κλουβιά
παρατιρθςαν, πόςα
αντικείμενα από δζρμα ηϊων
εντόπιςαν
 οργανϊνουν ζνα ςαφάρι
ςτθν αυλι του ςχολείου ι ςε
κοντινό πάρκο (μπορεί να
λειτουργιςει ωσ
αντεςτραμμζνθ μάκθςθ)
όπου κα παρατθριςουν (και
με μεγεκυντικοφσ φακοφσ)
ηϊα και φυτά και κα
ςυλλζξουν ςτοιχεία (και με
φωτογραφικι μθχανι) για
τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ
δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ
βιοποικιλότθτα (π.χ. μεγάλο
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Ε. Ηωι και
οικοςυςτιματα

Σ. Σα υλικά ςτθ
ηωι μασ

(κεφάλι, πόδια,
φτερά, ουρά) και να
αναγνωρίηουν τθ
χρθςιμότθτα και τον
ςκοπό κάκε μζρουσ
για κίνθςθ ι τροφι
 περιγράφουν τα
βαςικά εξωτερικά
μζρθ ενόσ φυτοφ
(κορμόσ, φφλλα,
άνκθ, καρποί και
ρίηα)
 ςυγκρίνουν τα
μορφολογικά
χαρακτθριςτικά των
οργανιςμϊν και να
εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ

Σα υλικά και οι
ιδιότθτζσ τουσ

 εντοπίηουν και να
περιγράφουν υλικά
που χρθςιμοποιοφν
ςτθν κακθμερινι τουσ
ηωι
 διεξάγουν μια
ζρευνα που αφορά τα
υλικά και τισ ιδιότθτεσ
των υλικϊν που
παρατθροφν
 περιγράφουν και να
ταξινομοφν τα υλικά
με βάςθ τισ ιδιότθτζσ
τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πλικοσ οργανιςμϊν,
διαφορετικά είδθ
μυρμθγκιϊν, ςαλιγκαριϊν…)
 μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ
παρατθροφν τα εξωτερικά
μζρθ του ανκρϊπινου
ςϊματοσ
 ςυνκζτουν lapbook με τα
βαςικά μζρθ του ανκρϊπινου
ςϊματοσ, των ηϊων, των
φυτϊν (Το lapbook αποτελεί
ζνα πρωτότυπο, διαδραςτικό,
δθμιουργικό χειροποίθτο
βιβλίο, που περιλαμβάνει
διπλωμζνα αρχεία με εικόνεσ,
λζξεισ / όρουσ και κείμενα)
Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Καταςκευι μάςκασ
γλάρου.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
διερωτϊνται: Ρόςοι
διαφορετικοί γλάροι
υπάρχουν; (Μποροφμε να
αντικαταςτιςουμε τουσ
γλάρουσ με οποιοδιποτε
άλλο ηϊο). Ραρατθροφν
εικόνεσ από διαφορετικά είδθ
γλάρων (αιγαιόγλαροσ,
αςθμόγλαροσ,
καςτανοκζφαλοσ γλάροσ…)
και καταςκευάηουν μάςκεσ με
διαφορετικό χρϊμα ράμφουσ
ι φτερϊματοσ. Κάκε
μακθτισ/-τρια καταςκευάηει
τθ δικι του διαφορετικι
μάςκα (με βάςθ το πατρόν
που δίνεται).
 εντοπίηουν υλικά που
χρθςιμοποιοφν ςτα ςχολείο
και ςτο ςπίτι τουσ (βαμβάκι,
χαρτί, νερό, κομμάτια από
ξφλο ςε διάφορα μεγζκθ,
ηάχαρθ, αλάτι, κομμάτια από
πλαςτικι ςακοφλα ι
ςφουγγάρι, πλαςτικι ράβδο,
καρφοβελόνεσ, καρφίτςεσ,
κομματάκια από φελιηόλ,
κομματάκια από χαλκό κ.λπ.),
παρατθροφν και περιγράφουν
τα χαρακτθριςτικά των
υλικϊν
 αξιοποιοφν τα παραπάνω
υλικά, κακϊσ και εκείνα που
προτείνονται από τον/τθν
εκπαιδευτικό και κάνουν τισ
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Σ. Σα υλικά ςτθ
ηωι μασ

Αλλαγζσ ςτα υλικά
γφρω μασ

 διεξάγουν μια
ζρευνα που αφορά
τθν αλλαγι τθσ
κατάςταςθσ των
υλικϊν (ςτερεϊν και
υγρϊν) όταν
κερμαίνονται ι
ψφχονται
 προβλζπουν τι κα
ςυμβεί ςε ςυγκριμζνα
υλικά (ςτερεά και
υγρά) όταν
κερμαίνονται ι
ψφχονται
 πειραματίηονται, να
παρατθροφν και να
διαπιςτϊνουν τισ
αλλαγζσ που
ςυμβαίνουν ςε υλικά
όταν κερμαίνονται ι
ψφχονται

παρατθριςεισ τουσ. Στθ
ςυνζχεια ταξινομοφν τα υλικά
με βάςθ τισ ιδιότθτζσ τουσ
(για παράδειγμα με βάςθ το
χρϊμα, τθν υφι, τθ
ςκλθρότθτα, τθν
απορροφθτικότθτα και τθν
ευλυγιςία)
 προβλζπουν τι κα ςυμβεί
ςτθ ςοκολάτα ι ςτα παγάκια
του νεροφ ι ςε ζνα κομμάτι
από κερί όταν κερμανκοφν.
Στθ ςυνζχεια ο/θ
εκπαιδευτικόσ διεξάγει τα
πειράματα και κερμαίνει ςε
ζνα δοχείο πιρζξ διαδοχικά
μια ποςότθτα ςοκολάτασ,
μερικά παγάκια νεροφ και μια
ποςότθτα κεριοφ.
Ραρατθροφν τθ διαδικαςία
και εξάγουν τα
ςυμπεράςματά τουσ που
αφοροφν τα παραπάνω υλικά
 ςχεδιάηουν μια ζρευνα για
τθν ψφξθ μιασ ποςότθτασ
νεροφ και διατυπϊνουν
προτάςεισ για τθν υλοποίθςθ
τθσ ζρευνάσ τουσ
 βάηουν ςε μια παγοκφςτθ
νερό και τθν τοποκετοφν ςτθν
κατάψυξθ. Τθν επόμενθ μζρα
κάνουν τισ παρατθριςεισ
τουσ. Για τθ ςοκολάτα και το
κερί, αφοφ τα τοποκετιςουν
ςε ζνα δοχείο το κακζνα,
κάνουν επίςθσ τισ
παρατθριςεισ τουσ τθν
επόμενθ μζρα και
διατυπϊνουν τα
ςυμπεράςματά τουσ
 εναλλακτικά με μορφι
παιχνιδιοφ αποφαςίηουν να
παραςκευάςουν ςοκολατάκια
από μια ςοκολάτα
κουβερτοφρα για το πάρτι
του ςχολείου τουσ.
Ρροτείνουν τρόπουσ και
λφςεισ για τθν παραςκευι
τουσ
Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Θ καταςκευι μιασ
παγοκικθσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ
διερωτϊνται: Ροια δοχεία
μποροφν να

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Σ. Σα υλικά ςτθ
ηωι μασ

Η. Δυνάμεισ –
Κινιςεισ

πρϊχνω και τραβϊ

 παρατθροφν πϊσ
ζνα ςϊμα αλλάηει
κινθτικι κατάςταςθ
όταν το ςπρϊχνουμε
ι το τραβάμε
 αναγνωρίηουν το
ςπρϊξιμο ι το
τράβθγμα ωσ αιτία
τθσ αλλαγισ τθσ
κινθτικισ κατάςταςθσ
ενόσ ςϊματοσ
 προβλζπουν τθν
αλλαγι τθσ κίνθςθσ
ενόσ ςϊματοσ με
βάςθ το πόςο πολφ το
ςπρϊχνουμε ι το
τραβάμε.
 μετροφν τθν
απόςταςθ (π.χ. με τα
βιματά τουσ) που
διανφει ζνα ςϊμα
όταν το ςπρϊχνουμε
λίγο ι πολφ
 διαπιςτϊςουν ότι
το λίγο ι πολφ
ςπρϊξιμο ι τράβθγμα
ςε ζνα ςϊμα μπορεί
να ζχει διαφορετικό
αποτζλεςμα ςτθν
κίνθςθ του ςϊματοσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

χρθςιμοποιθκοφν ωσ
παγοκικεσ, π.χ. πλαςτικά
καπάκια από μπουκάλια. Ρϊσ
μποροφμε να
καταςκευάςουμε τισ δικζσ
μασ παγοκικεσ; Δοκιμάηουν
ςτθν κατάψυξθ τισ προτάςεισ
τουσ. Απαιτείται ιδιαίτερθ
προςοχι αν προτακοφν
κλειςτά δοχεία, τα οποία
ενδζχεται να ςπάςουν (λόγω
ανϊμαλθσ διαςτολισ του
νεροφ) ςε περίπτωςθ που τα
γεμίςουν πλιρωσ.
Ρροτείνουν λφςεισ για τθν
καταςκευι τθσ παγοκικθσ.
 παίηουν ζνα παιχνίδι με
μπάλεσ ςτθν αυλι του
ςχολείου (π.χ. κορίνεσ και
μπάλα). Ρροβλζπουν,
παρατθροφν, μετροφν και
ςυγκρίνουν τισ κινιςεισ τθσ
μπάλασ
 ςυηθτοφν ςτθν τάξθ για τθν
αιτία των κινιςεων που
παρατιρθςαν ςτο παιχνίδι
τθσ προθγοφμενθσ
δραςτθριότθτασ,
ανακοινϊςουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και τισ
μετριςεισ τουσ.
Συμπεραίνουν ότι το
ςπρϊξιμο ι το τράβθγμα
είναι θ αιτία κίνθςθσ ενόσ
ςϊματοσ
 γενικεφουν τα
ςυμπεράςματά τουσ ςε
ακλιματα με μπάλα, όπου
εντοπίηουν ποια είναι κάκε
φορά θ αιτία κίνθςθσ τθσ
μπάλασ (π.χ. ςτο ποδόςφαιρο
αιτία είναι θ δφναμθ που
αςκείται από το πόδι του
ακλθτι)
Ρεριοριςμόσ:
 δεν αναφζρεται ο όροσ
«δφναμθ», παρά μόνο το
ςπρϊξιμο ι τράβθγμα ωσ
προ-ζννοιεσ τθσ δφναμθσ
 δεν εξετάηουν ταυτόχρονα
τθν αλλαγι μζτρου και
κατεφκυνςθσ μιασ δφναμθσ
 δε μελετοφν δυνάμεισ από
απόςταςθ (π.χ. μαγνθτικζσ)
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Η. Δυνάμεισ –
Κινιςεισ

Θ. Εργαλεία

Εργαλεία
και ςυςκευζσ
παλιότερα και
ςιμερα

 ταξινομοφν
εργαλεία ανάλογα με
τθ χριςθ τουσ
 εντοπίηουν ςτοιχεία
που αναδεικνφουν
τθν εξζλιξθ των
εργαλείων
 αναςτοχάηονται
πάνω ςε κζματα που
αφοροφν τθν εξζλιξι
τουσ
 εντοπίηουν
προβλιματα που οι
άνκρωποι ξεπερνοφν
με τθ βοικεια
εργαλείων

Καταςκευζσ

 διατυπϊνουν
προτάςεισ για
εφκολεσ καταςκευζσ
που κα δίνουν λφςθ
ςε κακθμερινά
προβλιματα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Καταςκευι «δρόμου»
ςε ζνα πιάτο για μια μπίλια.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
διερωτϊνται: Ρϊσ κα
αλλάξουμε τθν πορεία μιασ
μπίλιασ, ϊςτε να φκάςει από
τθ μία άκρθ τθσ επιφάνειασ
ενόσ πιάτου ωσ τθν άλλθ,
κάνοντασ μια όςο το δυνατόν
μεγαλφτερθ διαδρομι κακϊσ
κινοφμε το πιάτο; Τι
μποροφμε να
χρθςιμοποιιςουμε ωσ
τοιχϊματα για τθ διαδρομι
τθσ μπίλιασ (π.χ. καλαμάκια,
γλωςςοπίεςτρα, μανταλάκια,
τουβλάκια); Τι άλλο μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί αντί για
μπίλια (π.χ. ςφαιρικά
ςοκολατάκια, μικρά φροφτα,
ξθροί καρποί);
 ςυγκεντρϊνουν εργαλεία
(περιφερόμενοι/-εσ ςτον
χϊρο του ςχολείου, του
ςπιτιοφ τουσ ι άλλουσ
επαγγελματικοφσ χϊρουσ) και
τα ταξινομοφν με βάςθ τθ
χρθςιμότθτά τουσ
 δθμιουργοφν ταμπλό με
εικόνεσ ι ηωγραφιζσ
εργαλείων, εξθγοφν τθν
εξζλιξι τουσ και ςυηθτοφν για
τθ ςθμαςία τθσ εξζλιξισ τουσ
 με παντομίμα
παρουςιάηουν προβλιματα
που αντιμετωπίηουν οι
άνκρωποι, κακϊσ και
εργαλεία (ακόμα και
φανταςτικά) που δίνουν
λφςεισ ςτα προβλιματά τουσ
 παρουςιάηουν μικροφσ
αυτοςχεδιαςμοφσ με ςτιγμζσ
ςτθ ηωι των ανκρϊπων πριν
και μετά τθν αξιοποίθςθ
κάποιου εργαλείου
 ςχεδιάηουν και
καταςκευάηουν ζνα πλαίςιο
με απλά κακθμερινά (ίςωσ
ανακυκλϊςιμα) υλικά, όπου
κα εκκζςουν
εικονογραφθμζνο υλικό που
απεικονίηει τθν εξζλιξθ των
εργαλείων ςτον χρόνο ι
χρονογραμμζσ ψθφιακά με
φωτογραφίεσ εργαλείων ςτο
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Θ. Εργαλεία

πζραςμα του χρόνου

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Κεματικά
Πεδία

Α. Πολιτειότθτα

ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ – Βϋ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ
Κεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ
είναι ςε κζςθ να:

Οι μακθτζσ/-τριεσ:

Πολίτθσ / ταυτότθτα
 Οι ανάγκεσ και οι
επικυμίεσ του
ατόμου και του
ςυνάνκρωπου.

 προςδιορίηουν τθν
ταυτότθτα του κάκε
ατόμου ωσ μζλουσ
διαφορετικϊν
ομάδων
 καταγράφουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ του ατόμου
/ πολίτθ και άλλων
λαϊν
 επιχειρθματολογοφν για τθ
μοναδικότθτα κάκε
ατόμου / πολίτθ
 αναγνωρίηουν τισ
ανάγκεσ του ατόμου /
πολίτθ (τροφι,
κατοικία αςφάλεια,
υγεία, παιδεία κ.λπ.)
 καταγράφουν τισ
επικυμίεσ του ατόμου
/ πολίτθ
 αντιςτοιχίηουν τισ
ανάγκεσ του ατόμου /
πολίτθ με δικαιϊματα
(π.χ. τροφι, κατοικία
αςφάλεια, υγεία,
παιδεία)

Μια γειτονιά για
όλουσ:
διαφορετικότθτα /
ςυμπερίλθψθ
 Ραρατθρϊ,
νοιάηομαι και
φροντίηω τθ
γειτονιά μου
προκειμζνου να
είναι ποιοτικι θ
διαβίωςθ ςε αυτιν
για όλουσ.
 Το ςπίτι μου / θ

 καταγράφουν τι
υπάρχει ςτθ ςυνοικία
τουσ (υπθρεςίεσ,
ελεφκεροι χϊροι,
κτίρια, ςτάςεισ
ςυγκοινωνίασ, το
ςπίτι τουσ)
 αναγνωρίηουν και
καταγράφουν είδθ
κατοικιϊν ςτο
πζραςμα του χρόνου
 περιγράφουν και
ςυγκρίνουν κατοικίεσ

 ςυμπλθρϊνουν μια ςελίδα
ςτο δικό τουσ θμερολόγιο και
τθ ςυγκρίνουν με ενόσ
παιδιοφ από άλλθ χϊρα ςε
άλλθ ιπειρο, με αξιοποίθςθ
δεδομζνων που τουσ
δίνονται, για παράδειγμα
ςτθν Αφρικι, ςχολιάηοντασ τθ
ρουτίνα μιασ κακθμερινισ
μζρασ. (Δίνονται εικόνεσ και
ςελίδεσ θμερολογίου παιδιϊν
από άλλεσ χϊρεσ για τθ
ςυγκεκριμζνθ
δραςτθριότθτα.)
 ςυμπλθρϊνουν εικόνεσ με
ανάγκεσ του ατόμου / πολίτθ
ςε θμιδομθμζνο πίνακα με
ανκρϊπινα δικαιϊματα
 δθμιουργοφν ακίνθτεσ
εικόνεσ με το ςϊμα τουσ
όπου απεικονίηονται βαςικζσ
ανάγκεσ και δικαιϊματα του
ανκρϊπου
 ςυηθτοφν ςε ομάδεσ τι
μπορεί να ςυμβεί όταν
αγνοοφνται ανκρϊπινα
δικαιϊματα και αν ζχουν δει
κάποια παραβίαςθ των
ανκρωπίνων δικαιωμάτων
(μεταχείριςθ που ιταν άδικθ,
ςκλθρι κ.λπ.)
 κόβουν και γράφουν ςε
χαρτόνια, ςε κονκάρδεσ, ςε
τοίχουσ και ςκαλοπάτια ςτισ
ςκάλεσ του ςχολείου
ανκρϊπινα δικαιϊματα
 ετοιμάηουν ζνα λεφκωμα
περιιγθςθσ ςτθ ςυνοικία
 ςυηθτοφν ςε ομάδεσ για τθ
ηωι τουσ ςτθ ςυνοικία και
ςτο ςχολείο
 κάνουν επιτόπια ζρευνα για
τθ ηωι και τισ υπθρεςίεσ ςτθ
ςυνοικία, φωτογραφίηουν,
καταγράφουν, εκφράηουν τθν
άποψι τουσ
 παρουςιάηουν τθν ζρευνά
τουσ ςτουσ γονείσ τουσ ι ςε
άλλο κοινό

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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κατοικία ςτο
πζραςμα του
χρόνου / άςτεγοι.

Αξίεσ: ευτυχία,
φροντίδα

ςε διάφορεσ εποχζσ
και ςε διάφορα μζρθ
του κόςμου
 ςυηθτοφν για
ανκρϊπουσ που δεν
ζχουν ςπίτι (άςτεγοι)
 καταγράφουν τισ
ανάγκεσ των αςτζγων
και ςυηθτοφν για
φορείσ και υπθρεςίεσ
που δυνθτικά
μποροφν να τουσ
βοθκιςουν
 αναφζρουν
περιπτϊςεισ και
παραδείγματα
διαφορετικότθτασ
και προςβαςιμότθτασ
(π.χ. ειδικό
καροτςάκι/ειδικζσ
ράμπεσ για άτομα με
κινθτικζσ δυςκολίεσ)
 υποςτθρίηουν τισ
απόψεισ τουσ με
επιχειριματα για τθ
διαφορετικότθτα του
κάκε ατόμου / πολίτθ
 αναφζρουν αξίεσ
όπωσ θ ευτυχία και θ
φροντίδα
 περιγράφουν
ςτιγμζσ ευτυχίασ
 αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία τθσ
φροντίδασ του
ανκρϊπου προσ τον
εαυτό του και προσ
τουσ άλλουσ, προσ το
περιβάλλον και προσ
κακετί ςε αυτό
 αναφζρουν τι κάνει
ευτυχιςμζνουσ
τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ
και πϊσ μποροφν να
το πετφχουν
 ςυγκρίνουν
καταςτάςεισ: ευτυχία
– δυςτυχία

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 με παιχνίδια ρόλων
ενεργοποιοφνται και
αςκοφνται επικοινωνιακά
 αναφζρουν, παρατθροφν,
εκφράηουν περιπτϊςεισ /
παραδείγματα
διαφορετικότθτασ /
προςβαςιμότθτασ (ειδικό
καροτςάκι / ειδικζσ ράμπεσ
για άτομα με κινθτικζσ
δυςκολίεσ / θχθτικά φανάρια
για τουσ ανκρϊπουσ με
δυςκολίεσ όραςθσ)
 δθμιουργοφν μια γραμμι
με εικόνεσ, αξιοποιϊντασ
ψθφιακά εργαλεία, που
απεικονίηει τθν εξζλιξθ τθσ
κατοικίασ ςτο πζραςμα του
χρόνου

 ςυηθτοφν ςε ομάδεσ για
αξίεσ όπωσ θ φροντίδα, θ
ςτοργι, θ ευτυχία με αφορμι
αποςπάςματα λογοτεχνικϊν
βιβλίων ι κινθματογραφικϊν
ταινιϊν, αναφζρουν τι μπορεί
να κάνει τουσ ανκρϊπουσ
δυςτυχιςμζνουσ,
προςπακοφν να βρουν τι
ευκφνεται για κάκε αιτία ι
αφορμι δυςτυχίασ για τουσ
ανκρϊπουσ και προτείνουν
πικανζσ λφςεισ ςτα
προβλιματα
 παρατθροφν ζργα τζχνθσ
του δρόμου, περιγράφουν ο
ζνασ ςτον άλλο ςκθνζσ
ζγνοιασ και φροντίδασ που
απεικονίηονται ςε αυτζσ
 διπλϊνουν ζνα Α4 ςτα δφο
και ηωγραφίηουν από τθ μία
πλευρά κάποιον/-α που
τουσ/τισ φροντίηει ι κα
ικελαν να τουσ/τισ φροντίηει
και ςτθν άλλθ πλευρά όςα ι
όςουσ οι ίδιοι/-εσ φροντίηουν
ι κα ικελαν να φροντίηουν
 «χτίηουν» ομαδικά πφργουσ
με τουβλάκια. Κάκε φορά
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Κυκλοφοριακι
αγωγι/
Ο μακθτισ ωσ πεηόσ/
Κϊδικασ Οδικισ
Κυκλοφορίασ

 εκφράηουν ςτθν
τάξθ τισ εμπειρίεσ
τουσ: Ρϊσ
μετακινοφνται
κακθμερινά
 καταγράφουν με
ηωγραφιζσ και λζξεισ
πϊσ πρζπει να
ςυμπεριφζρονται
όταν περπατοφν, ποφ
περπατοφν, ποφ
ςτζκονται, τι
χρειάηεται να
προςζχουν οι πεηοί
και ιδιαίτερα τα
παιδιά όταν
κυκλοφοροφν
 αναγνωρίηουν τα
ανκρωπάκια για τουσ
πεηοφσ (τον Σταμάτθ
και τον Γρθγόρθ) και
τα ςυνδζουν με
ανάλογεσ
ςυμπεριφορζσ
 ςυνδζουν ςιματα
κυκλοφορίασ με
οδικι ςυμπεριφορά
 ομαδοποιοφν
διάφορα μζςα
ςυγκοινωνίασ (ξθράσ,
κάλαςςασ, αζρα /
δίκυκλα, τετράτροχα/
παλαιότερα,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

που μια ομάδα αναφζρει μια
αξία προςκζτει ζνα τουβλάκι
ςτον πφργο τθσ. Θ ομάδα που
ζχει τον ψθλότερο πφργο
είναι θ νικιτρια
(αναςτοχαςτικι
δραςτθριότθτα)
 πζρα από τισ προςωπικζσ
τουσ αφθγιςεισ, παίρνουν
ςυνζντευξθ από
μεγαλφτερουσ ανκρϊπουσ,
για παράδειγμα από τον
παπποφ και τθ γιαγιά, για
γεγονότα που τουσ ζκαναν να
νιϊςουν ευτυχιςμζνοι ςτθ
ηωι τουσ
 ηωγραφίηουν ομαδικά ζνα
δζντρο ςε τοίχο του ςχολείου
και τα κλαδιά του ςτολίηουν
αξίεσ όπωσ αγάπθ, υγεία,
ευτυχία, ομόνοια, φροντίδα,
ςυνεργαςία, ςεβαςμόσ,
αλλθλεγγφθ…
 παίρνουν ςυνζντευξθ από
τον/τθ ςχολικό/-ι τροχονόμο
 δθμιουργοφν τισ δικζσ τουσ
ταμπζλεσ με κανόνεσ
αςφαλοφσ κυκλοφορίασ των
παιδιϊν που περπατοφν ςτον
δρόμο
 επιςκζπτονται πάρκο
κυκλοφοριακισ αγωγισ
 εμπλζκονται ςε κεατρικά
παιχνίδια με παιδιά – πεηοφσ
και παιδιά – τροχοφόρα
ςτουσ δρόμουσ
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Οι πρϊτεσ μου
ομάδεσ
 Οι ςυγγενείσ / μια
μεγαλφτερθ ομάδα.

Σο ςχολείο μια
μεγάλθ οικογζνεια
 Θ ηωι ςτο ςχολείο.
 Ραρατθρϊ,
νοιάηομαι και
φροντίηω το
ςχολείο μου.

ςφγχρονα)
 αναφζρουν τισ
ςυγγενικζσ ςχζςεισ
(παπποφδεσ, κείοι /
κείεσ, ξαδζρφια)
 αναφζρουν
γεγονότα και
ςυναιςκιματα που
ζχουν μοιραςτεί με
ςυγγενείσ τουσ

 γνωρίηουν τον
διευκυντι/ τθ
διευκφντρια και τον
υποδιευκυντι / τθν
υποδιευκφντρια του
ςχολείου, τουσ
διδάςκοντεσ και
άλλουσ/-εσ μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου
τουσ
 περιγράφουν τθ
ηωι ςτο ςχολείο τουσ
 αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία τθσ
αςφάλειάσ τουσ ςτο
ςχολείο
 διατυπϊνουν και
καταγράφουν
κανόνεσ τθσ τάξθσ και
του ςχολείου τουσ
 Ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα
φροντίδασ του
ςχολείου

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 παίρνουν ςυνεντεφξεισ από
παπποφδεσ και γιαγιάδεσ
όπου καταγράφονται ςτιγμζσ
από τθ ηωι τουσ (ποφ
γεννικθκαν, ποφ μεγάλωςαν,
πϊσ γνωρίςτθκαν, πότε
απζκτθςαν τα παιδιά τουσ).
Τισ ςυνεντεφξεισ μπορεί να
ςυνοδεφουν φωτογραφίεσ
 ςυηθτοφν ςε ομάδεσ για
γιορτζσ και κοινωνικζσ
περιςτάςεισ ςτισ οποίεσ
παρευρίςκονται όλοι οι
ςυγγενείσ. Δθμιουργοφν
ακίνθτεσ εικόνεσ που
αναπαριςτοφν ςτιγμζσ με
ςυγγενείσ ςε ςθμαντικζσ
ςτιγμζσ, ςυγκινθςιακά
φορτιςμζνεσ
 περιθγοφνται το ςχολείο
και ςυνδζουν επιλογζσ με
ανάγκεσ, για παράδειγμα οι
τάξεισ των μικρότερων
μακθτϊν/-τριϊν είναι ςτο
ιςόγειο ι ςτον πρϊτο όροφο
για να αποφεφγουν τισ
πολλζσ ςκάλεσ
 ςυηθτοφν ςε ομάδεσ για τθ
ηωι τουσ ςτθν τάξθ και ςτο
ςχολείο, εντοπίηουν κετικά
ςτοιχεία και ςτοιχεία που κα
μποροφςαν να βελτιωκοφν
ςτο ςχολείο τουσ
 ςχεδιάηουν ομαδικά ςε
μεγάλα χαρτόνια το ςχολείο
των ονείρων τουσ
 καταγράφουν κανόνεσ ςτο
ςχολείο, ίςωσ με αφορμι τον
εςωτερικό κανονιςμό του
ςχολείου, και ςυηθτοφν τθ
ςθμαςία τουσ, αλλά και
πικανι τροποποίθςι τουσ (ςε
περίπτωςθ προβλθμάτων
ςτθν εφαρμογι τουσ)
 καταγράφουν ςθμεία του
ςχολείου που κα ικελαν να
ομορφφνουν. Αναλαμβάνουν
πρωτοβουλία και
οργανϊνουν δράςεισ
ομαδικζσ και με ρόλουσ για
να μαηζψουν ςκουπίδια, να
φροντίςουν δεντράκια, να
φυτζψουν λουλοφδια, να
βάψουν τοίχουσ του ςχολείου
 δθμιουργοφν τον
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Β. Κοινωνικζσ
ςχζςεισ
Διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ:
 Συνεργαςία,
διαχείριςθ
εντάςεων,
διαμεςολάβθςθ,
επίλυςθ
διαφωνιϊν,
ςυναιςκιματα.

Λαϊκόσ πολιτιςμόσ
 Θ δικι μασ ςυλλογι
/ το δικό μασ
ςχολικό μουςείο
παραδοςιακά
νανουρίςματα και
τραγοφδια /
πανθγφρια και
γιορτζσ.

Γ. Επιχειρθματικότθτα

Επιχειρθματικότθτα
 Αγορζσ ςε μαγαηιά
(ςτθ γειτονιά ι
διαδικτυακά).

 κζτουν ερωτιματα
για να ηθτοφν
διευκρινίςεισ ςε
περιπτϊςεισ που
παρατθροφνται
διαφωνίεσ και κρίςεισ
 δίνουν ακριβείσ
απαντιςεισ
εξθγϊντασ τι ςυνζβθ,
πότε, ποφ, με ποιον,
αν ςυνζβθ πολλζσ
φορζσ, πϊσ
αιςκάνκθκε
 προτείνουν
τρόπουσ επίλυςθσ
διαφορϊν
 εντοπίηουν
ανκρϊπουσ που
μποροφν να
βοθκιςουν ςτθ
διαχείριςθ μιασ
κρίςθσ
 περιγράφουν
εκκζματα ενόσ
ςχολικοφ μουςείου
 δθμιουργιςουν ζνα
μουςείο ςτο ςχολείο
τουσ
 αντιλαμβάνονται
πωσ κάκε ςχολείο
ζχει τθ δικι του
ιςτορία

 ςυγκεντρϊνουν, να
αναλφουν και να
ερμθνεφουν
δεδομζνα που
αφοροφν μια αγορά
 υποςτθρίηουν τισ
απόψεισ τουσ με
επιχειριματα ςε ό,τι
αφορά αγορζσ
 λαμβάνουν
τεκμθριωμζνεσ
αποφάςεισ ςε ό,τι
αφορά αγορζσ
προϊόντων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

οικοκϊδικα του ςχολείου
προκειμζνου να δεςμευτοφν
όλοι ςτθ φροντίδα του
Οι μακθτζσ/-τριεσ μπορεί να
χωριςτοφν ςε ομάδεσ. Ζνασ
από κάκε ομάδα
ενθμερϊνεται από τον/τθν
εκπαιδευτικό για ζνα
υποτικζμενο περιςτατικό
ζνταςθσ μεταξφ δφο παιδιϊν
ςτθν αυλι του ςχολείου. Θ
ομάδα κα κζςει 7 κατάλλθλεσ
ερωτιςεισ προκειμζνου να
καταλάβει τι ςυνζβθ και τισ
ςυνκικεσ του περιςτατικοφ.
Ανάλογα με τθν εμπειρία τθσ
ομάδασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ
μπορεί να δϊςει ςτον/ςτθ
μακθτι/-τρια περιςςότερεσ ι
λιγότερεσ πλθροφορίεσ. Κα
ςυηθτθκεί τελικά θ ςθμαςία
των καίριων ερωτιςεων και
των ςυγκεκριμζνων
απαντιςεων.
 επιςκζπτονται χϊρουσ
όπωσ το μουςείο ςχολικισ
ηωισ
 ςχεδιάηουν και
οργανϊνουν ζνα μουςείο ςτο
ςχολείο τουσ με φωτογραφίεσ
και παλιά αντικείμενα,
κρανία, ςχολικζσ ποδιζσ ι
παλιά τετράδια και βιβλία
 «ηωντανεφουν, κυμοφνται
και ςυνομιλοφν» τα
αντικείμενα ςτο μουςείο του
ςχολείου, κακϊσ γίνονται θ
φωνι τουσ, ϊςτε τα
αντικείμενα να αφθγθκοφν
τισ ιςτορίεσ τουσ
 πραγματοποιοφν
εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε
μια λαϊκι αγορά ι ςε ζνα μίνι
μάρκετ τφπου παντοπωλείου,
όπου παρατθροφν και
καταγράφουν δεδομζνα
(είδοσ, τιμι)
 ζχουν πρόςβαςθ
διαδικτυακά ςε ζνα μεγάλο
ςοφπερ μάρκετ και
ςυγκρίνουν δεδομζνα μεταξφ
αντίςτοιχων προϊόντων που
μπορεί να βρει ζνασ
καταναλωτισ ςτθ λαϊκι και
ςτο ςοφπερ μάρκετ.
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Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που
ηω

υναλλαγζσ
 Ανάγκεσ εναντίον
επικυμιϊν.
 Υπεφκυνεσ και
τεκμθριωμζνεσ
αγοραςτικζσ
επιλογζσ μετά από
ζρευνα αγοράσ .
 Xριματα
(νομίςματα,
χαρτονομίςματα/
κάρτα).

 διαφοροποιοφν τισ
ανάγκεσ από τισ
επικυμίεσ με βάςθ
ζρευνα ςε διάφορα
δεδομζνα
 ςυγκρίνουν τιμζσ με
ςτόχο ςυμφζρουςεσ
αγοραςτικζσ επιλογζσ
 πραγματοποιοφν
απλζσ ςυναλλαγζσ με
χριματα/κάρτα
 αξιοποιοφν
κατάλλθλα
επικοινωνιακά
ρεπερτόρια κατά τισ
ςυναλλαγζσ τουσ

Ζςοδα – Ζξοδα
 εξοικονόμθςθ
χρθμάτων /
οικονομικι
ςπατάλθ.
 Αποταμίευςθ.

 ερευνοφν κζματα
που αφοροφν τθν
εξοικονόμθςθ
χρθμάτων και τθν
οικονομικι ςπατάλθ
 καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα ωσ
προσ τθν αξία τθσ
αποταμίευςθσ

Ο τόποσ που ηω
 Θ ςυνοικία μου.

 εντοπίηουν τον
τόπο τουσ με ζνα
ψθφιακό εργαλείο
 εντοπίηουν το
ςχολείο τουσ και
άλλουσ χϊρουσ τθσ
ςυνοικίασ τουσ με ζνα
ψθφιακό εργαλείο
 περιγράφουν
κακθμερινζσ
διαδρομζσ, με βάςθ
ζνα ςχεδιάγραμμα
που αναπαριςτά τθ
ςυνοικία τουσ, από
μια κζςθ ςε άλλθ
κζςθ
 αναπαριςτοφν με
χριςθ απλϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Καταγράφουν πλεονεκτιματα
και μειονεκτιματα κάκε
επιλογισ
 δθμιουργοφν ςε ομάδεσ
ςφντομουσ αυτοςχεδιαςμοφσ
και παρουςιάηουν
ςυνδιαλλαγζσ μπροςτά ςτουσ
πάγκουσ μιασ λαϊκισ, όπου οι
ςυνκικεσ μπορεί να
αλλάηουν. Για παράδειγμα,
ξαφνικά αρχίηει να βρζχει ι θ
ϊρα ζχει περάςει, οπότε
διερευνοφν πϊσ αυτό
επθρεάηει τισ αγορζσ
 με τθ μορφι κόμικ είτε ςε
χαρτί είτε ςε υπολογιςτι
απεικονίηουν ςκθνζσ
ςυναλλαγϊν ςτθ λαϊκι ι ςε
μαγαηιά, όπου φαίνονται
ςτιγμζσ-κλειδιά ςτισ
ςυναλλαγζσ που
προθγικθκαν είτε ςε
πραγματικζσ ςυνκικεσ κατά
τθν επίςκεψθ ςτθ λαϊκι είτε
ςτουσ αυτοςχεδιαςμοφσ
 καταςκευάηουν πίνακεσ
όπου καταγράφουν ανάγκεσ
και τρόπουσ που μποροφν να
ικανοποιοφνται και
καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα κζτοντασ
προτεραιότθτεσ και
προτείνοντασ λφςεισ
 ςυηθτοφν και
αναςτοχάηονται μεταξφ
άλλων ςχετικά με κζματα
ορκισ οικονομικισ
διαχείριςθσ και
αποταμίευςθσ
 αξιοποιοφν για όλεσ τισ
δραςτθριότθτεσ ζνα ψθφιακό
εργαλείο είτε για να
εντοπίςουν τον τόπο τουσ
είτε για να περιγράψουν
διαδρομζσ είτε για να
αναπαραςτιςουν
αντικείμενα ι χϊρουσ ςτθ
ςυνοικία τουσ
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 Θ πόλθ ι το χωριό
μου.

Αλλαγζσ ςτον
ουρανό και ςτθ γθ
του τόπου μου

ςυμβόλων ςε μια
κάτοψθ τθσ
ςυνοικίασ τουσ κτίρια
ι χϊρουσ ςε αυτι
 ςυλλζγουν ι να
αξιοποιοφν δεδομζνα
που τουσ δίνονται
ϊςτε να παρατθροφν
και να εντοπίηουν τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του
τόπου τουσ
 παρατθροφν και να
περιγράφουν
εικονογραφθμζνο
υλικό διαφορετικϊν
τόπων
 εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ωσ προσ τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά
διαφορετικϊν τόπων
 ταξινομοφν το
παραπάνω υλικό
ανάλογα με τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά
 καταγράφουν τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του
κάκε τόπου
αντιςτοιχίηουν τα
χαρακτθριςτικά ενόσ
τόπου με τθν
ονομαςία που
ταιριάηει (ορεινόσ,
πεδινόσ,
παρακαλάςςιοσ,
νθςιωτικόσ)
 παρατθροφν τισ
αλλαγζσ ςτθ κζςθ του
ιλιου κατά τθ
διάρκεια τθσ θμζρασ
ςτθν αυλι του
ςχολείου
 εντοπίηουν τθν
ανατολι του ιλιου με
παρατιρθςθ
 αναγνωρίηουν και
τα υπόλοιπα ςθμεία
του ορίηοντα ςτθν
αυλι του ςχολείου
τουσ
 αναγνωρίηουν τα
ςθμεία του ορίηοντα
και ςτθν τάξθ τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 παρατθροφν πλοφςιο
εικονογραφθμζνο υλικό,
βίντεο ι αξιοποιοφν ψθφιακά
εργαλεία για τον
προςδιοριςμό ομοιοτιτων
και διαφορϊν ςε
διαφορετικοφσ τόπουσ
 επιςκζπτονται το τοπικό
τουσ ευρφτερο περιβάλλον
για να εντοπίςουν τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του τόπου
τουσ
Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Σχεδίαςθ ενόσ χάρτθ
του ςχολείου για το παιχνίδι
«κυνιγι κθςαυροφ».
Οι μακθτζσ/-τριεσ
διερωτϊνται: Ρϊσ κα
απεικονιςτεί το κτίριο και θ
αυλι του ςχολείου ςε χαρτί
Α4; Ρϊσ κα ςυμβολιςτοφν οι
διάφοροι χϊροι και τα
αντικείμενα; Ο/θ
εκπαιδευτικόσ οργανϊνει ζνα
κυνιγι κθςαυροφ.

 εντοπίηουν τα ςθμεία του
ορίηοντα με παρατθριςεισ
ςτον ουρανό και ςτθ ςυνζχεια
με τθν πυξίδα
προςανατολίηονται ςτθν τάξθ
τουσ

 τοποκετοφν καρτζλεσ με τισ
λζξεισ: ανατολι, δφςθ,
βορράσ, νότοσ ςτισ
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 διαπιςτϊνουν τθ
διαφορά τθσ
διάρκειασ τθσ θμζρασ
κατά τθ διάρκεια του
χειμϊνα, τθσ άνοιξθσ
και του φκινοπϊρου
 παρατθροφν τισ
αλλαγζσ ςτισ φάςεισ
τθσ Σελινθσ από
νφχτα ςε νφχτα και
για ζναν μινα
 περιγράφουν ςτθν
τάξθ τουσ τισ
παρατθριςεισ τουσ
για τισ αλλαγζσ ςτισ
φάςεισ και ςτισ κζςεισ
τθσ Σελινθσ για ζναν
μινα
 εντοπίηουν φυςικζσ
αλλαγζσ που ζγιναν
ςτον τόπο τουσ είτε
πρόςφατα είτε ςτο
πζραςμα του χρόνου
 εντοπίηουν τα
τεχνθτά ζργα, κακϊσ
και άλλεσ επεμβάςεισ
των ανκρϊπων ςτον
τόπο τουσ και
επιχειρθματολογοφν
για τισ κετικζσ και
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ
των ζργων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αντίςτοιχεσ πλευρζσ τθσ τάξθσ

 παρατθροφν τον ουρανό τθ
νφχτα με τθ βοικεια των
γονζων και ανακοινϊνουν τισ
παρατθριςεισ τουσ ςτθν τάξθ

 ερευνοφν τισ αλλαγζσ μετά
από μια καταιγίδα με
επίςκεψθ ςτο πάρκο τθσ
γειτονιάσ τουσ ι ςε μια
περιοχι του χωριοφ τουσ ι ςε
μια αςτικι περιοχι με φυςικι
βλάςτθςθ και κατόπιν
ςυηθτοφν ςτθν τάξθ τουσ και
καταγράφουν τισ αλλαγζσ
που εντόπιςαν
(αντεςτραμμζνθ μάκθςθ)
 εντοπίηουν φυςικζσ
αλλαγζσ με το πζραςμα του
χρόνου με βάςθ πρόςφατεσ
φωτογραφίεσ οριςμζνων
περιοχϊν του τόπου τουσ και
φωτογραφίεσ των ίδιων
περιοχϊν από πολφ
παλαιότερα χρόνια
 εντοπίηουν, για
παράδειγμα, τεχνθτά ζργα
(δρόμοι, γζφυρεσ,
αεροδρόμια, λιμάνια κ.λπ.)
που καταςκευάςτθκαν ςτον
τόπο τουσ με επίςκεψθ ςε
περιοχζσ ςτισ οποίεσ ζγιναν
και ςτθ ςυνζχεια ςτθν τάξθ
διαπιςτϊνουν τισ ςυνζπειεσ
αυτϊν των ζργων ςτθ ηωι
των ανκρϊπων
 εκφράηουν τισ απόψεισ
τουσ με υποκζςεισ: «Τι κα
γινόταν αν δεν υπιρχε το…
ζργο»
 εντοπίηουν προβλιματα
που ςχετίηονται με
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ
με επίςκεψθ ςτο τοπικό
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Ο καιρόσ και οι
εποχζσ ςτον τόπο
που ηω

Ε. Ηωι και
οικοςυςτιματα

Ηϊα και φυτά

 ερευνοφν τον καιρό
που επικρατεί ςτον
τόπο τουσ από το
πρωί ζωσ το βράδυ,
από μζρα ςε μζρα και
για μία εβδομάδα και
για διαφορετικζσ
εβδομάδεσ
 περιγράφουν τον
καιρό με όρουσ:
ηζςτθ, κρφο, βροχι,
ςυννεφιά, λιακάδα,
άνεμοσ κ.λπ.
 καταγράφουν τον
καιρό τθσ κάκε μζρασ
ςε ειδικό πλαίςιο που
αναρτοφν ςτθν τάξθ
τουσ με ςφμβολα που
χρθςιμοποιοφν οι
επιςτιμονεσ για τον
καιρό
 καταγράφουν τον
καιρό ςε ζνα πλαίςιο
κάκε μζρα για μία
εβδομάδα ςε κάκε
εποχι του χρόνου
(φκινόπωρο,
χειμϊνα, άνοιξθ)
 ςυγκρίνουν τον
καιρό τθσ παραπάνω
εβδομάδασ ςτισ τρεισ
διαφορετικζσ εποχζσ
και να διαπιςτϊνουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.
 ςυγκρίνουν τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ και
τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά ςε
ζναν τόπο με τθ ηωι
και τισ
δραςτθριότθτεσ των
κατοίκων του.

 ςυγκρίνουν τα μθ
ηωντανά (άβια) και τα
ηωντανά όντα (ζμβια),
 προςδιορίηουν τα
κοινά χαρακτθριςτικά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

περιβάλλον, όπωσ για
παράδειγμα, τθ ρφπανςθ
ενόσ ποταμοφ ι λίμνθσ ι τθσ
ακτισ από τα απόβλθτα ενόσ
εργοςταςίου
 παρατθροφν τον καιρό, τον
περιγράφουν και τον
καταγράφουν για μία
εβδομάδα με ςφμβολα που
χρθςιμοποιοφν οι
επιςτιμονεσ
 παρατθροφν
εικονογραφθμζνο υλικό ι
βίντεο με απεικονίςεισ
φυςικοφ περιβάλλοντοσ με
εμφανι τα γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά του κάκε
τόπου με δραςτθριότθτεσ
των ανκρϊπων, κακϊσ και με
ενδυμαςίεσ ανά εποχι ϊςτε
να εντοπίςουν ςε ποια εποχι
αναφζρεται θ κάκε
απεικόνιςθ

 καταγράφουν
επαγγζλματα,
δραςτθριότθτεσ και τον
τρόπο ηωισ των ανκρϊπων
του τόπου τουσ αλλά και
άλλων τόπων με
διαφορετικά
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά (ορεινϊν ι
πεδινϊν ι παρακαλάςςιων
περιοχϊν) ϊςτε να τα
ςυγκρίνουν
 επιςκζπτονται ζναν κοντινό
βιότοπο με ζμβια και άβια
όντα (π.χ. κιποσ ςτθν αυλι
του ςχολείου)
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των ηωντανϊν
οργανιςμϊν
 περιγράφουν
μοτίβα για τισ
λειτουργίεσ των ηϊων
(όλα χρειάηεται να
προςλαμβάνουν
τροφι και νερό) και
των φυτϊν (δεν
προςλαμβάνουν
τροφι αλλά νερό και
χρειάηονται φωσ).
Πλοι οι ηωντανοί
οργανιςμοί
χρειάηονται νερό
 διαπιςτϊνουν ότι οι
οργανιςμοί
επιβιϊνουν ςε
βιότοπουσ όπου
ικανοποιοφνται οι
ανάγκεσ τουσ
 αναγνωρίηουν ότι
ςε διαφορετικοφσ
βιότοπουσ (δάςουσ,
λίμνθσ, κιπου,
κάλαςςασ, ακτισ,
λιβαδιοφ, βουνοφ,
εριμου) επιβιϊνουν
διαφορετικοί
οργανιςμοί (ηϊα και
φυτά)
 ςχεδιάηουν μια
απλι διερεφνθςθ
(απομονϊνοντασ
κάκε φορά τον
παράγοντα που
μελετοφν και
διατθρϊντασ
ςτακεροφσ τουσ
υπόλοιπουσ) για τον
εντοπιςμό των
ςθμαντικότερων
παραγόντων για τθν
υποςτιριξθ τθσ ηωισ
των φυτϊν (ζδαφοσ,
νερό, ιλιοσ, αζρασ)
 αναφζρουν τουσ
κανόνεσ για το πϊσ
μεταχειριηόμαςτε
ηωντανά όντα (δεν τα
πειράηουμε ποτζ, δεν
τα πατάμε ποτζ, δεν
τα αγγίηουμε ποτζ,
απλϊσ τα
παρατθροφμε από
απόςταςθ)
 ευαιςκθτοποιοφ-

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 ταξινομοφν ςε πίνακεσ ι ςε
ηωγραφιζσ, ηϊα και φυτά
γνωςτϊν βιότοπων (π.χ.
δάςουσ, λίμνθσ, κιπου,
κάλαςςασ, ακτισ, λιβαδιοφ,
βουνοφ, εριμου)
 εντοπίηουν από
εικονογραφθμζνο υλικό,
ςφντομεσ πλθροφορίεσ για
τθν τροφι των ηϊων ι βίντεο
κ.λπ., τα είδθ τθσ τροφισ και
τουσ τρόπουσ πρόςλθψθσ τθσ
τροφισ διαφορετικϊν ηϊων
και φυτϊν

 φυτεφουν φυτά ςε
γλάςτρεσ ι ςτον κιπο του
ςχολείου και διερευνοφν τουσ
παράγοντεσ που ευνοοφν τθν
ανάπτυξι τουσ, όπωσ το νερό,
ο αζρασ και το φωσ,
καταγράφοντασ ςε
θμερολόγιο τισ αλλαγζσ που
παρατθροφν κάκε θμζρα για
ζναν μινα

 εντοπίηουν τισ διαφορζσ
ςτισ ςυνκικεσ ηωισ ενόσ ηϊου
ςτον φυςικό βιότοπό του και
ςε ζναν ηωολογικό κιπο, ςε
μια βιομθχανοποιθμζνθ
κτθνοτροφικι μονάδα, ςε ζνα
διαμζριςμα…
 δθμιουργοφν ςε αφίςα
οικοκϊδικα για τθν
προςταςία ενόσ οικείου
βιότοπου
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Ε. Ηωι και
οικοςυςτιματα

Σ. Σα υλικά ςτθ
ηωι μασ

νται για τισ ςυνκικεσ
ηωισ των ηϊων ςτθ
βιομθχανία, ςε
κλουβιά κ.λπ.
 προςδιορίηουν και
περιγράφουν τα
κοινά βαςικά
χαρακτθριςτικά
ανκοφόρων φυτϊν
και δζντρων (ρίηεσ,
βλαςτοί, φφλλα,
άνκθ, καρποί)
 διακρίνουν τα
δζντρα ςε φυλλοβόλα
και αεικαλι,
παρατθροφν και
διακρίνουν τισ
αλλαγζσ τουσ ςτισ
διάφορεσ εποχζσ του
ζτουσ
 περιγράφουν φυτά
τθσ Ελλάδασ και
διαπιςτϊνουν τθ
βιοποικιλότθτα

Σα υλικά και οι
χριςεισ τουσ

 διεξάγουν μια
ζρευνα με υλικά
(τεχνθτά και φυςικά)
που τουσ δίνονται και
αφορά τισ ιδιότθτζσ
τουσ που ςχετίηονται
με τθ χριςθ τουσ
 ςυλλζγουν υλικά με
βάςθ τισ ιδιότθτζσ
τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 παίηουν το παιχνίδι των 10
ερωτιςεων για τον εντοπιςμό
ενόσ φυτοφ με βάςθ τα
χαρακτθριςτικά του, όπου
εντοπίηουν και τθν ποικιλία
των φυτϊν (π.χ. διάφορα είδθ
ελιάσ)
 διαβάηουν λογοτεχνικά
κείμενα ςτα οποία
περιγράφονται οι αλλαγζσ
ςτα δζντρα ςτισ διάφορεσ
εποχζσ
 ςυνκζτουν ομαδικζσ
ηωγραφιζσ και καταςκευζσ με
δζντρα ςε διαφορετικζσ
εποχζσ
Ρεριοριςμόσ:
 Στθν καλλιζργεια φυτϊν κα
πρζπει να μελετάται ζνασ
παράγοντασ κάκε φορά.
 Μελζτθ των
μακροςκοπικϊν διαδικαςιϊν
(π.χ. ανάπτυξθ βλαςτοφ,
φφλλων) ςτθ ηωι των φυτϊν
και όχι των μικροςκοπικϊν
διαδικαςιϊν (π.χ. αναπνοι,
φωτοςφνκεςθ).
Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Καταςκευι ςχολικοφ
κιπου.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
διερωτϊνται: Ροιοσ είναι ο
καλφτεροσ χϊροσ για τθν
ανάπτυξθ του κιπου; Ροια
είναι τα κατάλλθλα φυτά για
τον κιπο μασ;
 Καταγραφι των φυτϊν και
των ηϊων (π.χ. εντόμων) και
προτάςεισ τρόπων
δθμιουργίασ, βελτίωςθσ και
διατιρθςθσ/ςυντιρθςισ του
 αξιοποιοφν υλικά που
διακρίνονται: για το εάν είναι
ςκλθρά ι μαλακά (μάρμαρο,
ςιλικόνθ, ςφουγγάρι,
βαμβάκι, μεταξωτό φφαςμα)
ι εάν είναι δυνατά (χάλυβασ,
ςίδθροσ), για τθν υφι τουσ
(ςιλικόνθ, πλαςτικό, μαλλί)
και για τθν
απορροφθτικότθτά τουσ
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 εντοπίηουν υλικά με
βάςθ τισ χριςεισ τουσ
 διεξάγουν μια
ζρευνα ςε
αντικείμενα τθσ
κακθμερινισ τουσ
ηωισ για να
εντοπίηουν τα υλικά
από τα οποία
καταςκευάηονται
 διαπιςτϊνουν ότι
τα αντικείμενα τθσ
κακθμερινισ ηωισ
καταςκευάηονται από
διαφορετικά υλικά
 ερμθνεφουν γιατί
τμιματα από τα
αντικείμενα τθσ
κακθμερινισ ηωισ
καταςκευάηονται από
διαφορετικά υλικά
 εντοπίηουν τισ
ομοιότθτεσ και τισ
διαφορζσ ανάμεςα
ςτα υλικά και τα
αντικείμενα τθσ
κακθμερινισ ηωισ
 μελετοφν τισ
οδθγίεσ χριςθσ των
αντικειμζνων και των
υλικϊν, επικίνδυνων
ι μθ, ςτο ςπίτι και
ςτο ςχολείο ϊςτε να
προφυλάςςονται από
ατυχιματα
 επιχειρθματολογοφν με αποδείξεισ
για τθν αναγκαιότθτα
τθσ εφαρμογισ των
οδθγιϊν χριςθσ των
αντικειμζνων και των
υλικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

(χαρτί, βαμβάκι, ςφουγγάρι).
Διακρίνουν επίςθσ εάν τα
υλικά ζχουν μαλακι ι όχι
υφι ςτο άγγιγμά τουσ
(χρθςιμοποιϊντασ το χζρι
τουσ), εάν ζχουν οςμι ι όχι
(χρθςιμοποιϊντασ τθ μφτθ
τουσ) και τθ γεφςθ (από
πρότερεσ εμπειρίεσ τουσ).
Ταξινομοφν τα παραπάνω
υλικά, κακϊσ και άλλα με
βάςθ αυτζσ τισ ιδιότθτζσ τουσ
 ςυμμετζχουν ςε ζνα
παιχνίδι κθςαυροφ για τθ
ςυλλογι υλικϊν τθσ
κακθμερινισ ηωισ και τισ
χριςεισ τουσ
 κάνουν επίδειξθ
αντικειμζνων τθσ
κακθμερινισ ηωισ και
εντοπίηουν τα υλικά από τα
οποία ζχουν καταςκευαςτεί,
για παράδειγμα, παιδικά
παιχνίδια, μπουκάλια,
ψαλίδια με ςτρογγυλζσ
άκρεσ, χρωματιςτζσ κόλλεσ
κ.λπ., και ερμθνεφουν γιατί
χρθςιμοποιικθκε το κάκε
υλικό ςτο αντικείμενο. Το
αντικείμενο ςυνικωσ
αποτελείται από περιςςότερα
από ζνα υλικά και το κακζνα
υλικό εξυπθρετεί
ςυγκεκριμζνθ λειτουργία. Για
παράδειγμα, οι ρόδεσ από το
ποδιλατό τουσ είναι από
λάςτιχο για να είναι μαλακζσ,
το παγοφρι είναι από
πλαςτικό και όχι από γυαλί
για να μθ ςπάει
 μελετοφν τισ οδθγίεσ
χριςθσ ενόσ ποδιλατου ι
ενόσ παιχνιδιοφ ι ενόσ υγροφ
κακαριςμοφ ςτο ςπίτι ι μιασ
θλεκτρικισ ςυςκευισ με
ςκοπό να τα χρθςιμοποιοφν
με αςφάλεια αλλά και να
διαπιςτϊςουν τισ
δυνατότθτεσ χριςθσ αυτϊν
των αντικειμζνων ι των
υλικϊν με τθ βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ. Ειδικότερα
για τα επικίνδυνα υλικά
οικιακισ χριςθσ, όπωσ τα
απορρυπαντικά, είναι
αναγκαίο να δοκεί ιδιαίτερθ
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βαρφτθτα. Θ παραπάνω
διαδικαςία αφορά και υλικά
και αντικείμενα που
χρθςιμοποιοφνται ςτο
ςχολείο.

Αλλαγζσ ςτα υλικά
γφρω μασ

 προβλζπουν το
αποτζλεςμα τθσ
κζρμανςθσ ι τθσ
ψφξθσ ςε
διαφορετικά υλικά
 ερευνοφν αλλαγζσ
ςτα υλικά με τθ
κζρμανςθ ι τθν ψφξθ
 περιγράφουν και
να διακρίνουν
αντιςτρεπτζσ ι μθ
αλλαγζσ
 διεξάγουν μια
ζρευνα αναηθτϊντασ
τα απαραίτθτα
δεδομζνα ςτο
διαδίκτυο, ι από
δεδομζνα που τουσ
δίνονται, ϊςτε α) να
εντοπίςουν υλικά που
ανακυκλϊνονται ι
δεν ανακυκλϊνονται
και β) να
ςυμπεράνουν πϊσ
πραγματοποιείται θ
ανακφκλωςθ των
υλικϊν
 εντοπίηουν τθ
ςχζςθ των αλλαγϊν
των ςτερεϊν υλικϊν
ςε υγρά και των
υγρϊν ςε ςτερεά με
τισ διαδικαςίεσ
ανακφκλωςθσ.
 καταγράφουν υλικά
που ανακυκλϊνουν
ςτο ςπίτι και ςτο
ςχολείο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρεριοριςμόσ:
Ρροςοχι ςτα υλικά που
δίνονται για γεφςθ ι
όςφρθςθ ι αφι.
Μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ηάχαρθ ι
αλάτι και (χαρτί με κολόνια,
χαρτί χωρίσ κολόνια). Για τθν
αίςκθςθ τθσ αφισ μπορεί να
δοκεί βαμβάκι ι μεταξωτό
φφαςμα.
 διεξάγουν ςτο πλαίςιο τθσ
ζρευνάσ τουσ πειράματα
όπωσ κζρμανςθ ςοκολάτασ,
κζρμανςθ βουτφρου,
βράςιμο αυγοφ, πάγωμα ενόσ
φφλλου δζντρου και κάψιμο
ενόσ χαρτιοφ, ψφξθ μιασ
ποςότθτασ νεροφ. Εντοπίηουν
τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν,
όπωσ για παράδειγμα θ
ςοκολάτα λιϊνει και μετά
από λίγο χρόνο γίνεται ξανά
ςτερεό ςϊμα, το νερό από
υγρό αλλάηει ςε πάγο με τθν
ψφξθ, ενϊ με τθ κζρμανςθ
γίνεται ξανά υγρό. Πμωσ το
κάψιμο ενόσ χαρτιοφ και θ
τοποκζτθςθ ςτθν κατάψυξθ
ενόσ φφλλου δζντρου δε
δίνουν τθ δυνατότθτα ςτο
χαρτί και ςτο φφλλο δζντρου
να επανζλκουν ςτθν αρχικι
τουσ κατάςταςθ. Με βάςθ
αυτι τθ διερεφνθςθ μποροφν
να ορίςουν διεργαςίεσ κατά
τισ οποίεσ τα ςϊματα
αλλάηουν κατάςταςθ ι τθ
φφςθ τουσ με κζρμανςθ ι
ψφξθ και άλλοτε
επανζρχονται ι δεν
επανζρχονται ςτθν αρχικι
τουσ κατάςταςθ
 αναηθτοφν, οργανϊνουν
πλθροφορίεσ, λαμβάνουν
αποφάςεισ και υλοποιοφν
δράςεισ για τθ διαδικαςία τθσ
ανακφκλωςθσ, για τα
ανακυκλϊςιμα ι μθ υλικά
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Ρεριοριςμόσ:
Σε καμιά περίπτωςθ δεν
αναφζρουμε τον όρο
αντιςτρεπτι και μθ
αντιςτρεπτι διεργαςία.

Οι αιςκιςεισ τθσ
γεφςθσ, τθσ αφισ και
τθσ όςφρθςθσ

Η. Ιχοσ και φωσ

Οι ιχοι ςτθν
κακθμερινι ηωι μασ

 αναγνωρίηουν τισ
αιςκιςεισ τθσ γεφςθσ,
τθσ αφισ και τθσ
όςφρθςθσ και τον
ρόλο τουσ ςτθ ηωι
τουσ
 διαπιςτϊνουν ότι
τα ςϊματα μποροφν
να παράγουν ιχουσ
 αντιςτοιχίηουν τουσ
ιχουσ με τα ςϊματα
που τουσ παράγουν
 παράγουν ιχουσ με
διαφορετικά
αντικείμενα και υλικά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Καταςκευι γλάςτρασ
από ανακυκλϊςιμα υλικά.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
διερωτϊνται: Ροια
ανακυκλϊςιμα δοχεία
μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για
γλάςτρεσ ϊςτε να μθν
καταςτρζφονται με τθν
υγραςία (π.χ. πλαςτικά
μπουκάλια νεροφ); Μποροφν
να τρυπθκοφν ςτθ βάςθ
τουσ; Με ποιο υλικό
μποροφμε να
καταςκευάςουμε γλάςτρεσ
ςτο ςχιμα που κζλουμε; (για
παράδειγμα με πθλό-χϊμα
και νερό)
 αναγνωρίηουν τισ αιςκιςεισ
και τον ρόλο τουσ ςτθ ηωι
τουσ με βάςθ εκπαιδευτικό
υλικό που τουσ δίνεται
(εικόνεσ βίντεο κ.λπ.)
 ακοφν διάφορουσ ιχουσ
από τθν κακθμερινι τουσ ηωι
(ιχουσ από διαφορετικά
μουςικά όργανα, ιχουσ από
τθ φφςθ –από το κφμα, από
τθ βροχι, από τον άνεμο –
ιχουσ από αντικείμενα που
χρθςιμοποιοφν –από το
ρολόι, το ξυπνθτιρι, τθν
κλιςθ τθλεφϊνου– από το
κουδοφνι για το διάλειμμα
ςτο ςχολείο, από τθ ςειρινα
αςκενοφόρου), από ηϊα, από
φωνζσ ανκρϊπων, και
προςπακοφν να τουσ
ςυνδζςουν με τα αντικείμενα
και τουσ ηωντανοφσ
οργανιςμοφσ που παράγουν
τουσ ιχουσ
 ακοφν μια θχο-ιςτορία θ
οποία περιλαμβάνει μια
ςειρά γεγονότων, όπωσ το
κελάθδθμα ενόσ πουλιοφ,
τουσ χτφπουσ ενόσ ρολογιοφ
κ.λπ. Αντιςτοιχίηουν τον ιχο
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Η. Ιχοσ και φωσ

Πϊσ παράγουν τα
υλικά και τα
αντικείμενα ιχουσ;

 διαπιςτϊνουν ότι
διαφορετικά
αντικείμενα και υλικά
παράγουν
διαφορετικοφσ ιχουσ
 παρατθροφν και να
διαπιςτϊνουν τουσ
τρόπουσ με τουσ
οποίουσ παράγονται
οι ιχοι
 καταςκευάηουν
αυτοςχζδια μουςικά
όργανα
 διερευνοφν και να
αναςτοχάηονται
πάνω ςε κζματα που
αφοροφν τθν
παραγωγι ιχων

Ιχοσ και ακοι
 Θ ανκρϊπινθ
φωνι.

 διαπιςτϊνουν ότι
το αυτί είναι ζνα
όργανο του
ανκρϊπινου ςϊματοσ
με το οποίο ακοφμε
τουσ ιχουσ
 διαπιςτϊνουν ποια
όργανα του
ανκρϊπου παράγουν
τθ φωνι του

Σο φωσ και οι πθγζσ
του / φυςικζσ και
τεχνθτζσ πθγζσ
φωτόσ

 εντοπίηουν και να
περιγράφουν
φωτεινζσ πθγζσ τθσ
κακθμερινισ τουσ
ηωισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

που ακοφν με το αντικείμενο
ι τον οργανιςμό που τον
παράγει επιλζγοντασ από ζνα
ςφνολο αντικειμζνων και
οργανιςμϊν που
απεικονίηονται ςε ζνα
πλαίςιο και αφοροφν τα
αντικείμενα και τουσ
οργανιςμοφσ που παράγουν
τουσ ιχουσ τθσ ιςτορίασ
 ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ
διάφορα αντικείμενα και
υλικά από τθν κακθμερινι
τουσ ηωι (μαγειρικά ςκεφθ,
μουςικά όργανα, ξφλινα ι
μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.)
 παράγουν ιχουσ με
διαφορετικοφσ τρόπουσ
(χτφπθμα, τζντωμα μιασ
χορδισ κικάρασ κ.λπ.) και
ταξινομοφν τα αντικείμενα
με βάςθ τον τρόπο που
παράγουν ιχουσ
 καταςκευάηουν μουςικά
όργανα με απλά και
ανακυκλϊςιμα υλικά
 δθμιουργοφν μια ορχιςτρα
με τα μουςικά όργανα που
καταςκευάηουν
 δθμιουργοφν μια θχοιςτορία, δθλαδι ζνα
παραμφκι που περιλαμβάνει
ιχουσ από τα μουςικά
όργανα που καταςκεφαςαν
 πειραματίηονται με το να
καλφπτουν το αυτί τουσ με
ζνα κομμάτι υφάςματοσ ι
άλλο κατάλλθλο υλικό, για να
διαπιςτϊςουν ότι
δυςκολεφονται να ακοφςουν
διαφορετικοφσ, ςιγανοφσ
κυρίωσ ιχουσ ςτθν αίκουςά
τουσ. Με αυτόν τον τρόπο
διαπιςτϊνουν τον ρόλο του
οργάνου του αυτιοφ ςτθν
ακοι
 διερευνοφν με δεδομζνα
που τουσ δίνονται τα όργανα
του ανκρϊπου με τα οποία
παράγεται θ φωνι του
 αναφζρουν φωτεινζσ πθγζσ
με βάςθ τισ εμπειρίεσ τθσ
κακθμερινισ τουσ ηωισ. Τουσ
δίνονται εικόνεσ φωτεινϊν
πθγϊν ι παρουςιάηεται
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Θ. Εργαλεία

Φωσ και όραςθ
 Τα αντικείμενα τα
βλζπουμε μόνον
όταν φωτίηονται.

 ερευνοφν τι
χρειάηεται ο
άνκρωποσ για να
βλζπει
 ςυμπεραίνουν ότι ο
άνκρωποσ για να
βλζπει χρειάηεται: α)
τα μάτια του και β) τα
αντικείμενα να
φωτίηονται

Οι ανκρϊπινεσ
αιςκιςεισ (ακοι,
όραςθ, αφι, γεφςθ,
όςφρθςθ)

 αναγνωρίηουν τον
ρόλο των αιςκιςεων
ςτθ ηωι του
ανκρϊπου
 αντιςτοιχίηουν τθν
κάκε αίςκθςθ με το
αντίςτοιχο όργανο
 αναγνωρίηουν τθν
αναγκαιότθτα
προςταςίασ και
φροντίδασ των
παραπάνω οργάνων
του ανκρϊπου για
τθν καλι λειτουργία
τουσ

Εργαλεία και
ςυςκευζσ
επικοινωνίασ και
ενθμζρωςθσ
παλιότερα και
ςιμερα

 διακρίνουν κοινά
και μοναδικά
χαρακτθριςτικά
ςυςκευϊν
επικοινωνίασ
 εντοπίηουν
πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα
επικοινωνιακϊν
εργαλείων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εκπαιδευτικό υλικό με
φωτεινζσ πθγζσ ςε βίντεο. Στθ
ςυνζχεια αξιοποιοφν πθγζσ
φυςικζσ και τεχνθτζσ, όπωσ ο
Ιλιοσ και θ Σελινθ, οικιακζσ
θλεκτρικζσ λάμπεσ, φακόσ,
θλεκτρικζσ λάμπεσ από τον
φωτιςμό ςτθν κοινότθτα ι
ςτον διμο κ.λπ. και
περιγράφουν τα
χαρακτθριςτικά τουσ
 ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ ζνα
κουτί που διακζτει ζνα
«παράκυρο» ςτθν επάνω
πλευρά και ζνα άνοιγμα ςε
μια πλάγια πλευρά του.
Ελζγχουν ςε ποιεσ
περιπτϊςεισ βλζπουν το
αντικείμενο μζςα ςτο κουτί
όταν είναι: α) ανοιχτό το
«παράκυρο» και ανοιχτά τα
μάτια τουσ, β) ανοιχτό το
«παράκυρο» και κλειςτά τα
μάτια τουσ και γ) κλειςτό το
«παράκυρο» και ανοιχτά τα
μάτια τουσ
 διεξάγουν μια ζρευνα, με
δεδομζνα που τουσ δίνονται,
για παράδειγμα
εικονογραφθμζνο υλικό,
βίντεο κ.λπ., αλλά και με όςα
ζχουν διαπιςτϊςει ςε
προθγοφμενα μακιματα για
τισ αιςκιςεισ ϊςτε να
αναγνωρίηουν τον ρόλο των
αιςκιςεων ςτθ ηωι του
ανκρϊπου και τα όργανα του
ανκρϊπινου ςϊματοσ που
ςυνδζονται με κάκε αίςκθςθ
 καταγράφουν τουσ τρόπουσ
περιποίθςθσ και φροντίδασ
των αιςκθτιριων οργάνων
του ανκρϊπινου ςϊματοσ
 καταςκευάηουν μια αφίςα
με κζμα: «Οι ανκρϊπινεσ
αιςκιςεισ»
 ςυγκεντρϊνουν εργαλεία
(περιφερόμενοι/-εσ ςτον
χϊρο του ςχολείου, του
ςπιτιοφ τουσ ι ςε άλλουσ
επαγγελματικοφσ χϊρουσ) και
δθμιουργοφν απλοφσ
εννοιολογικοφσ χάρτεσ
αναδεικνφοντασ
χαρακτθριςτικά,
πλεονεκτιματα και
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 αναςτοχάηονται
πάνω ςε κζματα που
αφοροφν τθ χριςθ
τουσ

Καταςκευζσ
 Σχεδιάηουμε ζναν
κϊδικα
επικοινωνίασ για να
λφςουμε ζνα
πρόβλθμα
επικοινωνίασ από
μακριά.

 ςυγκεντρϊςουν
πλθροφορίεσ για
τρόπουσ επικοινωνίασ
από απόςταςθ
παλιότερα και
ςιμερα
 ςχεδιάηουν ι/και
να δθμιουργοφν
καταςκευζσ που κα
μποροφςαν να
μεταδίδουν φωσ, ζτςι
ϊςτε να
διευκολφνουν τθν
επικοινωνία από
απόςταςθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μειονεκτιματα ςυςκευϊν
επικοινωνίασ
 αυτοςχεδιάηουν ςε ομάδεσ
με μια υποτικζμενθ ςυςκευι
επικοινωνίασ. Θ ολομζλεια
παρεμβάλλει παράγοντεσ που
διαμορφϊνουν διαφορετικά
τθ δράςθ. Για παράδειγμα,
κόβεται το ρεφμα, οπότε
ςταματά θ λειτουργία του
φορθτοφ τθλεφϊνου,
τελειϊνει θ μπαταρία του
κινθτοφ ι του υπολογιςτι,
πζφτει θ ςυςκευι και ςπάει…
Ρϊσ αντιδροφν οι
εμπλεκόμενοι; Θ δράςθ
παγϊνει και οι
πρωταγωνιςτζσ εκφράηουν με
το άγγιγμα του/τθσ
εκπαιδευτικοφ τισ ςκζψεισ και
τα ςυναιςκιματά τουσ
 πειραματίηονται με
ςυςκευζσ ιχου και φωτόσ
 αναηθτοφν πλθροφορίεσ
και υλικά για τρόπουσ
επικοινωνίασ από απόςταςθ
παλιότερα και ςιμερα
 ςχεδιάηουν και
καταςκευάηουν
επικοινωνιακοφσ διαφλουσ
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Κεματικά
Πεδία

Α. Πολιτειότθτα

ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ – Γϋ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ
Κεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ
είναι ςε κζςθ να:

Οι μακθτζσ/-τριεσ:

Δθμότθσ / πολίτθσ
 Τα δικαιϊματα και
οι υποχρεϊςεισ
του δθμότθ.

 εντοπίηουν
χαρακτθριςτικά του
ρόλου ενόσ δθμότθ
 ςυγκεντρϊνουν, να
καταγράφουν, να
ςυηθτοφν και να
ερμθνεφουν ανάγκεσ
και δικαιϊματα του
δθμότθ
 καταγράφουν τισ
υποχρεϊςεισ και τα
δικαιϊματα του
ατόμου/πολίτθ
 επιχειρθματολογοφν για τα
δικαιϊματα του
παιδιοφ
 επιχειρθματολογοφ
ν για τθν ανάγκθ
φροντίδασ τθσ πόλθσ
τουσ
 περιγράφουν τθν
οργάνωςθ του Διμου
τουσ (διμαρχοσ/
δθμοτικό ςυμβοφλιο
κ.λπ.)
 γνωρίηουν τθ
διαδικαςία και τον
τρόπο εκλογισ των
δθμοτικϊν αρχϊν
 καταγράφουν
υπθρεςίεσ του Διμου
(δθμοτολόγιο /
λθξιαρχείο /
υπθρεςία πραςίνου /
υπθρεςία
κακαριότθτασ)

Μια πόλθ (ζνασ
Διμοσ) για όλουσ:
διαφορετικότθτα /

 Επιχειρθματολογοφν για τθ
διαφορετικότθτα του

 βγαίνουν μια βόλτα ςτθν
πόλθ τουσ, παρατθροφν και
καταγράφουν ανάγκεσ
(κακαριότθτα, κάδουσ
απορριμμάτων, παιδικζσ
χαρζσ, ελεφκερουσ χϊρουσ
πεηοδρόμια,
ποδθλατόδρομουσ).
Συναντοφν δθμοτικοφσ
υπαλλιλουσ και τουσ κζτουν
ερωτιςεισ ςε ςχζςθ με το
αντικείμενο τθσ εργαςίασ
τουσ, τισ απαιτιςεισ και τισ
δυςκολίεσ του επαγγζλματόσ
τουσ
 μελετοφν πθγζσ που
προτείνει ο/θ εκπαιδευτικόσ
ςτο διαδίκτυο ι ςε ζντυπο
υλικό, ςυγκεντρϊνουν
δεδομζνα, τα οργανϊνουν
και τα ερμθνεφουν,
καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα που αφοροφν
δικαιϊματα των πολιτϊν,
ςυνεργάηονται και
δθμιουργοφν ψθφιακζσ
αφθγιςεισ όπου
παρουςιάηονται υποχρεϊςεισ
και δικαιϊματα του δθμότθ
 επιςκζπτονται και να
διαπιςτϊςουν υπθρεςίεσ του
διμου
 επιςκζπτονται το
δθμαρχείο / ςυηιτθςθ με τον
διμαρχο για κζματα του
διμου
 ζρχονται ςε επαφι με
φορείσ εκελοντιςμοφ για να
διερευνιςουν το ζργο τουσ
και οργανϊνουν δράςεισ
κακαριότθτα, προςταςίασ
αδζςποτων, ανάδειξθσ
ιςτορικϊν χϊρων…
 διεξάγουν εκλογζσ ςτθν
τάξθ για τθν ανάδειξθ
μακθτικοφ ςυμβουλίου
 παρακολουκοφν ζνα βίντεο
για τθ διαφορετικότθτα που
μπορεί να λειτουργιςει ωσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ςυμπερίλθψθ
 Νοιάηομαι και
φροντίηω τθν πόλθ
(τον Διμο) μου.
 Αναλαμβάνω
δράςθ για τθν
πόλθ μου.

κάκε ατόμου/πολίτθ
 καταγράφουν
παρεμβάςεισ του
διμου για τα άτομα
ΑΜΕΑ (ράμπεσ,
ειδικζσ διαβάςεισ,
πεηοδρόμια)
 εντοπίηουν και να
αναγνωρίηουν τθν
αναγκαιότθτα των
παρεμβάςεων για τα
άτομα ΑΜΕΑ (ράμπεσ,
ειδικζσ διαβάςεισ,
πεηοδρόμια)
 καταγράφουν
όργανα και φορείσ
του Διμου / φορείσ
εκελοντιςμοφ
(κακαριότθτα,
αδζςποτα)
 οργανϊνουν
δράςεισ, για
παράδειγμα, για τθν
κακαριότθτα του
ςχολείου και του
περιβάλλοντα χϊρου,
για τθ φροντίδα
αδζςποτων, για
άτομα τθσ τρίτθσ
θλικίασ

Αξίεσ: ςυνεργαςία,
ςεβαςμόσ,
αλλθλεγγφθ

 ςυνδζουν τθ
ςυνεργαςία με
ςυμπεριφορζσ και
ςυναιςκιματα
 αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία του
ςεβαςμοφ του
ανκρϊπου προσ τον
εαυτό του και προσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αφόρμθςθ για τθν ανάδειξθ
του ηθτιματοσ. Με
καταιγιςμό ιδεϊν τίκενται οι
μορφζσ διαφορετικότθτασ
που εμφανίηονται ςτο βίντεο
και αναηθτοφνται κι άλλεσ
 παρακολουκοφν ζνα άλλο
βίντεο για τθ
διαφορετικότθτα, αναηθτοφν
και ςυλλζγουν πλθροφορίεσ
για δράςεισ φορζων ι
ατόμων με εκελοντικι δράςθ,
ςχεδιάηουν και υλοποιοφν
δικζσ τουσ ομαδικζσ
εκελοντικζσ δράςεισ.
Εμπλζκουν ςτθ δράςθ τουσ τθ
ςχολικι και τθν ευρφτερθ
τοπικι κοινότθτα
 ςυηθτοφν ςε ομάδεσ για τθ
ηωι τουσ ςτθ ςυνοικία και
ςτο ςχολείο
 διεξάγουν επιτόπια ζρευνα
ςτον Διμο τουσ και
καταγράφουν τισ ανάγκεσ
των δθμοτϊν
 καταγράφουν δθμόςιουσ
χϊρουσ, πλατείεσ, πάρκα,
κτίρια με ςκοπό τθ βελτίωςθ
τθσ προςβαςιμότθτάσ τουσ
από όλουσ, τθ φροντίδα, τθν
προςταςία και τθν ανάδειξι
τουσ
 ετοιμάηουν ζνα
φωτογραφικό λεφκωμα, που
το εμπλουτίηουν με
πλθροφορίεσ (π.χ. για τισ
πλατείεσ, για κτίρια, για
ράμπεσ πρόςβαςθσ) ςτθ
ςυνοικία/ςτθ γειτονιά τουσ
 διαμορφϊνουν προτάςεισ
τόςο για δικζσ τουσ δράςεισ
ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ
ευρφτερθσ κοινότθτασ, όςο
και για τον Διμο και τισ
αποςτζλλουν μαηί με το
καταγεγραμμζνο υλικό ςτον
διμαρχο
 κλείνουν τα μάτια τουσ με
μαντίλια και οι ςυμμακθτζσ/τριζσ τουσ προςπακοφν να
τουσ/τισ κακοδθγιςουν,
ςυνεργάηονται για να
διαςχίςουν διαδρομζσ με
εμπόδια
 εντοπίηουν παραδείγματα
ςυνεργαςίασ ςε ζντυπο υλικό,
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τουσ άλλουσ, προσ το
περιβάλλον και προσ
κακετί ςε αυτό
 αντιλαμβάνονται
τον ρόλο τθσ
διαφορετικότθτασ
 καλλιεργοφν
ενςυναίςκθςθ για
ανκρϊπουσ που
αντιμετωπίηουν
δυςκολίεσ

Κυκλοφοριακι
αγωγι /
Ο μακθτισ ωσ
επιβάτθσ ςε μζςα
μαηικισ μεταφοράσ

Β. Κοινωνικζσ
ςχζςεισ

Ευρφτερεσ ομάδεσ
μασ

 ταξινομοφν
διάφορα μζςα
ςυγκοινωνίασ (ξθράσ,
κάλαςςασ, αζρα/
δίκυκλα, τετράτροχα/
παλαιότερα,
ςφγχρονα)
 διερευνοφν
ςυςτάςεισ αςφαλείασ
ςε διάφορα μζςα
μαηικισ μεταφοράσ
(λεωφορεία,
αεροπλάνα, πλοία,
τρζνα)
 παρατθροφν τισ
ςυμπεριφορζσ και τισ
ςυνκικεσ που
επικρατοφν τόςο
μζςα ςτα μζςα
μαηικισ μεταφοράσ
όςο και ςτισ ςτάςεισ
των λεωφορείων, των
τρόλεϊ και του τρζνου
ι του μετρό
 προτείνουν μζτρα
βελτίωςθσ των
ςυνκθκϊν κατά τθ
μεταφορά των
ανκρϊπων ςτα μζςα
μαηικισ μεταφοράσ
όςο και ςτισ ςτάςεισ
 αναγνωρίηουν
ομάδεσ που
δθμιουργοφν οι
άνκρωποι (ακλθτικζσ,
πολιτιςτικζσ,
εκελοντιςμοφ κ.λπ.)
 καταγράφουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

όπωσ για παράδειγμα ςτον
Τρωικό Ρόλεμο
 προςπακοφν να
κακοδθγιςουν άλλουσ χωρίσ
να μιλοφν, μόνο με
χειρονομίεσ, εκφράςεισ
προςϊπου και παντομίμα
 ςχεδιάηουν και
οργανϊνουν καμπάνιεσ και
εκδθλϊςεισ υποςτιριξθσ
ανκρϊπων που ανικουν ςε
ευάλωτεσ ομάδεσ
 διαβάηουν παραμφκια ςε
μακθτζσ/-τριεσ μικρότερων
τάξεων ι μοιράηονται
ανζκδοτα ι παίηουν ομαδικά
παιχνίδια με μακθτζσ/-τριεσ
μεγαλφτερων τάξεων
 καταςκευάηουν με
χαρτόκουτεσ τθ μακζτα μιασ
γειτονιάσ ςε μια πόλθ με
δρόμουσ και ςιμανςθ, με
μζςα ςυγκοινωνίασ, όλα με
διάφορα κουτιά
ςυςκευαςιϊν που
ςυγκεντρϊνουν ςτθν τάξθ
τουσ και τα μεταποιοφν
 ςυηθτοφν πϊσ κα ιταν θ
ηωι μασ χωρίσ κάποιο μζςο
ςυγκοινωνίασ
 επιςκζπτονται πάρκο
κυκλοφοριακισ αγωγισ
 διερευνοφν μελζτεσ
περίπτωςθσ ςυμπεριφορϊν
ςε μζςα μαηικισ μεταφοράσ
 εμπλζκονται ςε παιχνίδια
ρόλων με επιβάτεσ ςτθ ςτάςθ
ι ςτα μζςα μαηικισ
μεταφοράσ

 παίηουν ομαδικά παιχνίδια
 ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ,
αναςτοχάηονται και
αξιολογοφν τον τρόπο
λειτουργίασ με ςτόχο τθ
βελτίωςθ ζργου τουσ ςτθν
ομάδα και τθν αυτοβελτίωςι
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Β. Κοινωνικζσ
ςχζςεισ

χολεία ςτθν
Ελλάδα
(νθπιαγωγεία,
δθμοτικά, γυμνάςια
/ λφκεια,
πανεπιςτιμια)

Διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ
 Συνεργαςία,
διαχείριςθ
εντάςεων,
διαμεςολάβθςθ,
επίλυςθ
διαφωνιϊν,
ςυναιςκιματα.

ομάδεσ ςτισ οποίεσ
ςυμμετζχουν (ομάδα
ρομποτικισ,
ποδοςφαίρου,
μπάςκετ, μπαλζτου,
παραδοςιακϊν
χορϊν, κεάτρου,
ηωγραφικισ κ.λπ.)
 ςυγκρίνουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ των
διαφορετικϊν
ομάδων
 καταγράφουν τα
μζλθ και τουσ ρόλουσ
μελϊν τθσ ομάδασ
 αναγνωρίηουν τθν
εκπαίδευςθ ωσ αξία
και δικαίωμα κάκε
παιδιοφ
 επιχειρθματολογοφν για τθν φπαρξθ
υποχρεωτικισ
εκπαίδευςθσ
 ςυγκρίνουν τισ
βακμίδεσ
εκπαίδευςθσ και τα
ςχολεία ςε αυτζσ

 διερευνοφν με
βαςικό εργαλείο τον
διάλογο γεγονότα και
αιςκιματα
 προτείνουν
τρόπουσ επίλυςθσ
διαφορϊν, τι κα
ικελαν να γίνει, τι
κεωροφν ότι πρζπει
να γίνει, τι μπορεί
ρεαλιςτικά να γίνει ςε
περίπτωςθ μιασ
διαφωνίασ και κρίςθσ
 εντοπίηουν
ανκρϊπουσ που
μποροφν να
βοθκιςουν ςτθ
διαχείριςθ μιασ
κρίςθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τουσ
 με παιχνίδια ρόλων
αναδεικνφουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ομάδων ορίηοντασ
κριτιρια, για παράδειγμα,
αντικείμενο εναςχόλθςθσ,
θλικία, πλικοσ μελϊν

 ζρχονται ςε επαφι είτε διά
αλλθλογραφίασ είτε μζςω
τθλεδιαςκζψεων με
ςυνομιλικουσ μακθτζσ/-τριεσ
ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ
είτε ςτθν ίδια πόλθ είτε ςε
άλλο μζροσ τθσ Ελλάδασ.
Ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ
για τον τόπο τουσ, για το
ςχολείο και τθν τάξθ τουσ.
Μποροφν ακόμα να
ανταλλάξουν ηωγραφιζσ και
μθνφματα
 μελετοφν πθγζσ ςχετικά με
παραδείγματα παιδιϊν
άλλων χωρϊν, άλλων εποχϊν
που δεν πθγαίνουν ι δεν
πιγαιναν ςχολείο
 «τοποκετοφν» δφο
εκελοντζσ/εκελόντριεσ
μακθτζσ/-τριεσ ςε ακίνθτθ
εικόνα, που είναι ζτοιμοι/-εσ
να αρπαχτοφν ςτα χζρια.
Τοποκετοφνται γφρω τουσ κι
άλλα παιδιά. Άλλα
αδιαφοροφν, άλλα
παρακολουκοφν, άλλα είναι
με το μζροσ του ενόσ ι του
άλλου. Διερευνϊνται ςκζψεισ
και ςυναιςκιματα. Σε ομάδεσ
κάνουν ςφντομουσ
αυτοςχεδιαςμοφσ δείχνοντασ
τθ ςυνζχεια του
περιςτατικοφ. Ανάλογα,
αναηθτοφν τθν πιο
λειτουργικι για όλουσ
επιλογι και
επιχειρθματολογοφν ςχετικά
με το γιατί αυτι ιταν θ
καλφτερθ.
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Β. Κοινωνικζσ
ςχζςεισ

Λαϊκόσ πολιτιςμόσ
 Ζκιμα ςε όλθ τθν
Ελλάδα /
λαογραφικό
μουςείο /
παραδοςιακζσ
φορεςιζσ.

 εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςε ικθ και
ζκιμα διαφορετικϊν
τόπων ςτθν Ελλάδα
και ςε χϊρεσ από τισ
οποίεσ μπορεί να
κατάγονται μακθτζσ
τθσ τάξθσ
 παρουςιάηουν
λαϊκά παραμφκια,
μφκουσ και κρφλουσ
 καταγράφουν
κάλαντα,
παραδοςιακά
τραγοφδια και χοροφσ
από όλθ τθν Ελλάδα
 περιγράφουν
παραδοςιακζσ
φορεςιζσ από
διαφορετικά μζρθ

Γ. Επιχειρθματικότθτα

Επιχειριςεισ
 Mε αγροτικά ι/και
βιολογικά
προϊόντα /
οικοτεχνίεσ /
χειροποίθτεσ
καταςκευζσ.
 Mια διαδικτυακι
επιχείρθςθ.

 ςυγκεντρϊνουν, να
αναλφουν δεδομζνα
και να ερμθνεφουν
δεδομζνα για
διαφορετικοφ τφπου
μικρζσ/εναλλακτικζσ
επιχειριςεισ
 επιχειρθματολογοφν για τθ ςθμαςία
φπαρξθσ αυτϊν των
επιχειριςεων
 ςχεδιάηουν μια
μικρι (ακόμα και
διαδικτυακι)
επιχείρθςθ
 προςδιορίηουν τισ
δεξιότθτεσ ενόσ
καλοφ επιχειρθματία

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 επιςκζπτονται κάποιο
λαογραφικό μουςείο ι
κάποιο μουςείο με
παραδοςιακζσ φορεςιζσ
 ςυγκεντρϊνουν υλικό, το
οργανϊνουν και δθμιουργοφν
ζνα λεφκωμα ι ζνα ψθφιακό
βιβλίο με παραδοςιακά
τραγοφδια, χοροφσ,
ενδυμαςίεσ, παραδόςεισ,
κρφλουσ από διαφορετικζσ
περιοχζσ ςτθν Ελλάδα
 φζρνουν φωτογραφίεσ με
παραδοςιακζσ ενδυμαςίεσ ι
και πρωτότυπεσ φορεςιζσ
ςτθν τάξθ
 μαγειρεφουν και γεφονται
διαφορετικζσ παραδοςιακζσ
ςυνταγζσ από όλθ τθν
Ελλάδα. Συγκεντρϊνουν τισ
ςυνταγζσ και ανάλογο
φωτογραφικό υλικό
προκειμζνου να
δθμιουργιςουν το δικό τουσ
βιβλίο παραδοςιακϊν
ςυνταγϊν
 ςτινουν μια μικρι
επιχείρθςθ μθ
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα
ςτο ςχολείο. Δθμιουργοφν
ζνα επιχειρθματικό πλάνο,
κζτουν ςτόχουσ, μοιράηουν
ρόλουσ, λαμβάνουν
αποφάςεισ για τα προϊόντα
που κα διακζτουν,
προβλζπουν τον χρόνο και
τον χϊρο λειτουργίασ τθσ
επιχείρθςισ τουσ
 οργανϊνουν και
ςυντονίηουν μια γιορτι
προϊκθςθσ των προϊόντων
τθσ μικρισ τουσ επιχείρθςθσ
 ςτινουν ζναν πάγκο όπου
διακζτουν καταςκευζσ τουσ
που ζχουν δθμιουργθκεί από
επαναχρθςιμοποιοφμενα
υλικά ι βότανα από τον
ςχολικό κιπο ι αλμυρζσ και
γλυκζσ γαςτρονομικζσ
δθμιουργίεσ ςε μια εκδιλωςθ
του ςχολείου
 δθμιουργοφν μια εικονικι
επιχείρθςθ ςε μια
εκπαιδευτικι διαδικτυακι
πλατφόρμα, όπωσ θ e-class ι
θ e-me
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Ζςοδα – Ζξοδα
 Τιμι κόςτουσ –
τιμι πϊλθςθσ –
ζλλειψθ /
υπερπλθκϊρα
προϊόντων /
κζρδοσ / δωρεά.

Επαγγζλματα
 Επαγγζλματα
παλιά, ςιμερα και
αφριο.
 Αγακά και
υπθρεςίεσ.

 διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά των
εςόδων, εξόδων και
του κζρδουσ
 αναφζρουν
παραδείγματα για
κζματα που αφοροφν
τθν ζλλειψθ –
υπερπλθκϊρα
προϊόντων
 ςυηθτοφν
κερδοφόρεσ επιλογζσ
από τθν πλευρά των
επιχειριςεων
 ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα
κοινωνικισ
προςφοράσ

 ταξινομοφν
επαγγζλματα με βάςθ
τθν παραγωγι και
διακίνθςθ αγακϊν ι
τθν παροχι
υπθρεςιϊν
 διερευνοφν
παράγοντεσ που
ςυμβάλλουν ςτθν
εγκατάλειψθ και τθν
ανάπτυξθ νζων
επαγγελμάτων
 εντοπίηουν τθν
εξζλιξθ και τθν
αναγκαιότθτα
φπαρξθσ κάποιων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 επιςκζπτονται φορείσ και
εκελοντικά δωρίηουν τα
κζρδθ τθσ μικρισ τουσ
επιχείρθςθσ για καλό ςκοπό
 ςθμειϊνουν ςε χαρτάκια
που κολλοφν ςε ζνα χαρτόνι
τα χαρακτθριςτικά ενόσ
καλοφ επιχειρθματία
 διερευνοφν τθν ανάγκθ
προςφοράσ των προϊόντων
που κα πουλοφν ςτθ μικρι
τουσ επιχείρθςθ.
 αναςτοχάηονται με αφορμι
δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ
γραφισ του τφπου «Αν ιμουν
ζνα παιχνίδι ανάμεςα ςε
χιλιάδεσ άλλα ολόιδια…» ι
«Αν ιμουν θ μια και μόνθ
ςταγόνα φάρμακο για
χιλιάδεσ άρρωςτα παιδιά…»
 διενεργοφν ζρευνα αγοράσ
για τθν φπαρξθ
ανταγωνιςτϊν, τιμζσ, τρόπουσ
προϊκθςθσ των προϊόντων
 ςυηθτοφν για το κζρδοσ
(λαμβάνουν υπόψθ τα ζςοδα
και τα ζξοδα τθσ επιχείρθςισ
τουσ) που κα προζλκει από
τον πάγκο με τισ καταςκευζσ
και τισ δθμιουργίεσ που κα
ςτθκεί και αποφαςίηουν ότι
κα το διακζςουν για τθν
ενίςχυςθ κάποιου φορζα
υποςτιριξθσ παιδιϊν
Ρεριοριςμόσ:
Θ ζννοια του κζρδουσ μιασ
επιχείρθςθσ είναι θ διαφορά
εςόδων και εξόδων τθσ
επιχείρθςθσ
 επιςκζπτονται τθ γειτονιά
για να καταγράψουν
επαγγζλματα. Συναντοφν
επαγγελματίεσ και τουσ
κζτουν ερωτιςεισ ςε ςχζςθ
με το επάγγελμά τουσ
(λόγουσ επιλογισ, δυςκολίεσ)
 δθμιουργοφν ταξινομιςεισ
επαγγελμάτων, τισ οποίεσ
τεκμθριϊνουν με βάςθ
διάφορα κριτιρια
 αναδεικνφουν τθν εξζλιξθ
των επαγγελμάτων με
δεδομζνα και πλθροφορίεσ
που λαμβάνουν ςτθν τάξθ και
δθμιουργοφν χρονογραμμζσ,
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Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που ηω

επαγγελμάτων

Θ χϊρα που ηω

 εντοπίηουν τον
τόπο τουσ και ςτθ
ςυνζχεια τθ χϊρα
τουσ ςε ζναν
(ψθφιακό) χάρτθ
 εντοπίηουν ςε ζναν
χάρτθ τθσ χϊρασ τουσ
τθ κζςθ του τόπου
τουσ (χωριό ι πόλθ)
 ερευνοφν το
υπόμνθμα από δφο
τουλάχιςτον χάρτεσ
τθσ πατρίδασ τουσ
(γεωμορφολογικό και
πολιτικό) και να
εντοπίηουν τισ
πλθροφορίεσ που
παρζχουν
 αντιςτοιχίηουν
βαςικοφσ
γεωγραφικοφσ όρουσ
(οροςειρά, όροσ,
λόφοσ πεδιάδα,
λίμνθ, ποτάμι, κοίτθ
ποταμοφ, ακρωτιριο,
κόλποσ, χερςόνθςοσ,
πορκμόσ, ιςκμόσ,
κάλαςςα, νθςιά) ςε
μια αναπαράςταςθ
τοπίου ςτθν οποία
αποτυπϊνονται τα
ςυγκεκριμζνα
γεωγραφικά ςτοιχεία
 εντοπίηουν αυτοφσ
τουσ γεωγραφικοφσ
όρουσ με τθ χριςθ
ενόσ (ψθφιακοφ)
χάρτθ
 διακρίνουν και να
εντοπίηουν τουσ
παραπάνω
γεωγραφικοφσ όρουσ
ςε ζναν
γεωμορφολογικό
χάρτθ
 εντοπίηουν τα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

με τισ οποίεσ δείχνουν, για
παράδειγμα, τθ γεωργία
παλιότερα και ςιμερα
 αναδεικνφουν τθν εξζλιξθ
επαγγελμάτων, τθν
εγκατάλειψθ άλλων και τθν
εμφάνιςθ νζων
επαγγελμάτων που δεν
υπιρχαν παλιότερα ωσ νζα
αναγκαιότθτα
 εντοπίηουν τον τόπο τουσ
και τθ χϊρα τουσ ςε ψθφιακό
χάρτθ και ςτθ ςυνζχεια τον
τόπο τουσ και τθ χϊρα τουσ
ςε ζναν ζντυπο χάρτθ, κακϊσ
και διαφορετικζσ χϊρεσ από
τισ οποίεσ προζρχονται
μακθτζσ/-τριεσ τθσ τάξθσ,
όπωσ Βουλγαρία, Λταλία,
Ρακιςτάν κ.λπ. με τθ χριςθ
του ψθφιακοφ εργαλείου. Ο
χάρτθσ, ζνα μοντζλο τθσ
χϊρασ τουσ, περιλαμβάνει
ζνα υπόμνθμα με ςτοιχεία
που δίνουν πλθροφορίεσ για
τθν αναπαράςταςθ τθσ
χϊρασ. Οι μακθτζσ/-τριεσ
ερευνοφν το υπόμνθμα ςε
δφο διαφορετικοφσ χάρτεσ.
 τοποκετοφν ςτθν
αναπαράςταςθ τοπίου ζνα
καρτελάκι με τον αντίςτοιχο
γεωγραφικό όρο. Οι
γεωγραφικοί όροι
παρουςιάηονται ςε ζναν
πίνακα ο οποίοσ ςτθ μια
ςτιλθ του αναγράφει τθν
ορολογία και ςτθν αντίςτοιχθ
κζςθ τθσ δεφτερθσ ςτιλθσ
περιγράφεται αναλυτικά ο
κάκε όροσ
 εντοπίηουν, μετά τθν
αντιςτοίχιςθ, τουσ εν λόγω
γεωγραφικοφσ όρουσ με τθ
χριςθ ψθφιακοφ εργαλείου
ςε περιοχζσ τθσ Ελλάδασ
 καταςκευάηουν ζνα
μοντζλο γεωμορφολογικοφ
και ζνα μοντζλο πολιτικοφ
χάρτθ τθσ Ελλάδασ. Μπορεί
να τουσ δοκεί ζνα
περίγραμμα χάρτθ ι
αξιοποιοφν για παράδειγμα
ζναν ψθφιακό χάρτθ και
απεικονίηουν τα
γεωμορφολογικά ςτοιχεία τθσ
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γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά τθσ
χϊρασ τουσ ςε
γεωμορφολογικό
χάρτθ και να τα
καταγράφουν με τθν
ονομαςία τουσ
 εντοπίηουν τα
ςφνορα τθσ Ελλάδασ
και τισ χϊρεσ με τισ
οποίεσ ςυνορεφει
 καταςκευάηουν ζνα
μοντζλο
γεωμορφολογικοφ
χάρτθ τθσ Ελλάδασ
 εντοπίηουν τα
γεωγραφικά
διαμερίςματα ςε ζναν
πολιτικό χάρτθ τθσ
Ελλάδασ
 καταςκευάηουν ζνα
μοντζλο πολιτικοφ
χάρτθ
αποτυπϊνοντασ τθν
πόλθ ι το χωριό τουσ
και τισ μεγαλφτερεσ
πόλεισ τθσ Ελλάδασ

Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που ηω

Αλλαγζσ ςτον
ουρανό και ςτθ γθ
τθσ χϊρασ μου

 εντοπίηουν τα
ςθμεία του ορίηοντα
με τθ χριςθ τθσ
πυξίδασ ςτθν αυλι
του ςχολείου και ςτθν
τάξθ τουσ
 διαπιςτϊνουν ότι θ
ανατολι και θ δφςθ
ταυτίηονται με τθν
ανατολι και τθ δφςθ
του ιλιου και ότι θ
κατεφκυνςθ τθσ
πυξίδασ δείχνει πάντα
τον βορρά
 διακρίνουν
ςτοιχεία του φυςικοφ
και του
ανκρωπογενοφσ
περιβάλλοντοσ ςτθ
χϊρα τουσ
 εντοπίηουν φυςικζσ
αλλαγζσ που ζγιναν
ςτθ χϊρα τουσ είτε
πρόςφατα είτε ςτο
πζραςμα του χρόνου
 εντοπίηουν μεγάλα
τεχνθτά ζργα, κακϊσ
και άλλεσ επεμβάςεισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κάκε περιοχισ ςε ζντυπο
γεωμορφολογικό χάρτθ, και
τα γεωγραφικά διαμερίςματα
και μεγάλεσ πόλεισ ςε ζντυπο
πολιτικό χάρτθ
Ρεριοριςμόσ:
Δεν εξετάηεται θ κλίμακα του
χάρτθ
Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Σχεδίαςθ χάρτθ
ςχολικισ εκδρομισ και
ςφνκεςθ ταξιδιωτικοφ
οδθγοφ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ ενδεικτικά
μπορεί να διερωτϊνται: Ροια
κα είναι θ διαδρομι τθσ
ςχολικισ εκδρομισ; Ροιεσ
πόλεισ, ποια γεωγραφικά
διαμερίςματα, ποια
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά κα
περιλαμβάνει ο χάρτθσ; Ροια
ςτοιχεία κα περιζχει το
υπόμνθμά του; Ροιεσ
πλθροφορίεσ κα αναφζρονται
ςτον ταξιδιωτικό οδθγό;
 εντοπίηουν με βάςθ τθν
πυξίδα τα ςθμεία του
ορίηοντα και ςτθ ςυνζχεια με
τθν πυξίδα
προςανατολίηονται ςτθν τάξθ
τουσ
 εντοπίηουν δθμιουργιματα
τθσ φφςθσ, όπωσ τα ςπιλαια,
οι βράχοι των Μετεϊρων,
φαράγγια, το Δζλτα του
Ζβρου ςτθν Ελλάδα, με
εικονογραφθμζνο
εκπαιδευτικό υλικό ι βίντεο
 εντοπίηουν και διακρίνουν
τα δθμιουργιματα των
ανκρϊπων από τα
δθμιουργιματα τθσ φφςθσ
ςτθ χϊρα τουσ, όπωσ θ
Ακρόπολθ, τα μοναςτιρια
του Αγίου Προυσ, θ γζφυρα
του ίου Αντιρρίου, με βάςθ
εικονογραφθμζνο
εκπαιδευτικό υλικό ι βίντεο
 εντοπίηουν, με
φωτογραφικό υλικό από
διάφορεσ περιοχζσ τθσ
χϊρασ, πρόςφατεσ φυςικζσ
αλλαγζσ από καταςτροφικζσ
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των ανκρϊπων ςτθ
χϊρα τουσ και να
επιχειρθματολογοφν
για τισ κετικζσ και
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ
των ζργων
 καταγράφουν
ςοβαρά
περιβαλλοντικά
προβλιματα ςτθ
χϊρα τουσ
 περιγράφουν
τρόπουσ για τθν
αντιμετϊπιςι τουσ

Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που ηω

Ο καιρόσ και οι
εποχζσ ςτθ χϊρα
που ηω

Θ πρόγνωςθ του
καιροφ ςτθ χϊρα
μου

 παρατθροφν τον
καιρό που επικρατεί
ςτον τόπο τουσ από
το πρωί ζωσ το
βράδυ, από μζρα ςε
μζρα για μία
εβδομάδα ςτθν εποχι
του φκινοπϊρου, του
χειμϊνα και τθσ
άνοιξθσ.
 περιγράφουν τον
καιρό με όρουσ:
κερμοκραςία, βροχι,
ςυννεφιά, λιακάδα,
άνεμοσ κ.λπ.
 καταγράφουν τον
καιρό με βάςθ τισ
παραπάνω
παρατθριςεισ τουσ
 ςυγκρίνουν τισ
καταγραφζσ για τα
χαρακτθριςτικά του
καιροφ ςτον τόπο
τουσ ςε διαφορετικζσ
εποχζσ
 ςυλλζγουν
πλθροφορίεσ από το
διαδίκτυο για τθν
πρόγνωςθ του καιροφ
μερικϊν θμερϊν που
ανακοινϊνει θ
Ελλθνικι
Μετεωρολογικι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πλθμμφρεσ και δυςμενείσ
καιρικζσ ςυνκικεσ, όπωσ θ
κακοκαιρία Λανόσ. Ομοίωσ με
φωτογραφικό υλικό
εντοπίηουν αλλαγζσ που
ζγιναν ςτο πζραςμα του
χρόνου ςε περιοχζσ τθσ
χϊρασ, όπωσ αποψίλωςθ
δαςϊν που οδθγεί ςε
καταςτροφι τθσ ποιότθτασ
του εδάφουσ, πρόςχωςθ
εδάφουσ ςε κοίτθ ποταμοφ
κ.λπ.
 εντοπίηουν ςοβαρά
περιβαλλοντικά προβλιματα
ςτθ χϊρα τουσ είτε με ζρευνα
ςτο διαδίκτυο είτε με
δεδομζνα που τουσ δίνονται,
όπωσ θ ρφπανςθ ποταμϊν,
λιμνϊν, λιμανιϊν, θ
ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςτθν
Ακινα ι ςε άλλεσ
μεγαλουπόλεισ
 παρατθροφν τον καιρό ςτον
τόπο τουσ ςε διαφορετικζσ
εποχζσ για μία εβδομάδα και
ςυγκρίνουν τα
χαρακτθριςτικά του καιροφ
ςε διαφορετικζσ εποχζσ.
Συγκρίνουν τον καιρό ςτον
τόπο τουσ με εκείνο άλλων
περιοχϊν (πεδινισ, ορεινισ,
παρακαλάςςιασ, νθςιωτικισ)
τθσ χϊρα για το ίδιο χρονικό
διάςτθμα και ςε
διαφορετικζσ εποχζσ και
εντοπίηουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςε ειδικό πλαίςιο
που αναρτοφν ςτθν τάξθ τουσ
με ςφμβολα που
χρθςιμοποιοφν οι
μετεωρολόγοι για τον καιρό
 αναηθτοφν τρόπουσ
προφφλαξθσ για περιπτϊςεισ
που γίνεται πρόγνωςθ για
άςχθμο καιρό με ζρευνα ςτο
διαδίκτυο ι με δεδομζνα που
τουσ δίνονται
 παρατθροφν και
καταγράφουν τον καιρό
παράλλθλα με τισ
πλθροφορίεσ τθσ πρόγνωςθσ
καιροφ από τθν ΕΜΥ για μια
οριςμζνθ περιοχι, κατά
προτίμθςθ τον τόπο τουσ
 καταγράφουν τισ
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Υπθρεςία (ΕΜΥ) για
μια οριςμζνθ περιοχι
 αναλφουν τουσ
όρουσ και τα
ςφμβολα που
αξιοποιεί θ ΕΜΥ για
τθν περιγραφι του
καιροφ
 ςυγκρίνουν τθν
πρόβλεψθ του καιροφ
τθσ ΕΜΥ για μερικζσ
θμζρεσ με τον καιρό
που κατζγραψαν οι
ίδιοι/-εσ για αυτζσ τισ
μζρεσ
 ςυμπεραίνουν
ςχετικά με τθν
πρόγνωςθ και τον
καιρό που
παρατιρθςαν
 ςυγκρίνουν τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ
που επικρατοφν ςτον
τόπο τουσ για μία
εβδομάδα με εκείνεσ
που επικρατοφν ςε
δφο ακόμα
διαφορετικζσ
περιοχζσ τθσ χϊρασ
τουσ (πεδινι, ορεινι,
παρακαλάςςια,
νθςιωτικι) για μια
ςυγκεκριμζνθ χρονικι
περίοδο
 εντοπίηουν
διαφορζσ και
ομοιότθτεσ του
καιροφ ςε αυτζσ τισ
περιοχζσ
 ςυλλζγουν
δεδομζνα από το
διαδίκτυο ι με βάςθ
δεδομζνα που τουσ
δίνονται για
χαρακτθριςτικά που
εμφανίηονται ςε
άςχθμο καιρό
(χιονοκφελλεσ,
ιςχυρζσ καταιγίδεσ
κ.λπ.) και να
παράγουν ζνα
κείμενο με τα
χαρακτθριςτικά του
άςχθμου καιροφ
 καταγράφουν
τρόπουσ προφφλαξθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

παρατθριςεισ του καιροφ για
τρεισ διαφορετικζσ
εβδομάδεσ, που αντιςτοιχοφν
ςε τρεισ διαφορετικζσ εποχζσ,
και εντοπίηουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ μόλισ
ολοκλθρωκοφν οι
καταγραφζσ τουσ, δθλαδι τον
Μάιο. (Θ καταγραφι των
καιρικϊν ςυνκθκϊν γίνεται
με βάςθ τθν πρόγνωςθ του
καιροφ για τισ εν λόγω
περιοχζσ.)
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Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που ηω

Ο καιρόσ και το
κλίμα ςτθ χϊρα μου

Ε. Ηωι και
οικοςυςτιματα

Ηϊα και φυτά

από τον άςχθμο
καιρό ϊςτε να τισ
λάβουν υπόψθ ςε
πικανζσ προγνϊςεισ
τθσ ΕΜΥ
 ςχεδιάηουν μια
ζρευνα ςτο διαδίκτυο
για να αναηθτιςουν
δεδομζνα για το
κλίμα ςε ζναν ορεινό,
παρακαλάςςιο,
πεδινό και νθςιωτικό
τόπο τθσ χϊρασ που
ηουν και για χϊρεσ
από τισ οποίεσ
προζρχονται
μακθτζσ/-τριεσ που
φοιτοφν ςτθν τάξθ ι
με βάςθ δεδομζνα
που τουσ δίνονται για
να εντοπίςουν τα
χαρακτθριςτικά του
κλίματοσ ςε κακζναν
από τουσ παραπάνω
τόπουσ
 εντοπίηουν
ομοιότθτεσ ι
διαφορζσ ςτο κλίμα
των χωρϊν που
διερευνοφν
 ςυγκρίνουν το
κλίμα του τόπου που
ηουν με βάςθ τθν
παραπάνω ζρευνα
 διαπιςτϊςουν τθ
ςχζςθ κλίματοσ και
καιροφ
 περιγράφουν τα
ςτάδια του κφκλου
ηωισ των ηϊων
 ςυγκρίνουν τουσ
κφκλουσ ηωισ ηϊων
και φυτϊν (γζννθςθ /
βλάςτθςθ, ανάπτυξθ,
ενθλικίωςθ,
αναπαραγωγι,
κάνατοσ)
 ταξινομοφν τα ηϊα
ςε βαςικζσ
κατθγορίεσ (ψάρια,
αμφίβια, ερπετά,
πτθνά, ζντομα και
κθλαςτικά)
 ταξινομοφν τα ηϊα
ςε κατθγορίεσ
ανάλογα με τθ
διατροφι τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 ςχεδιάηουν μια ζρευνα για
το κλίμα ςε διάφορεσ
περιοχζσ (πεδινισ, ορεινισ,
παρακαλάςςιασ, νθςιωτικισ)
τθσ χϊρα τουσ και εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτο
κλίμα αυτϊν των περιοχϊν.
Διαπιςτϊνουν τθ διαφορά
κλίματοσ και καιροφ. Στισ
δραςτθριότθτεσ
περιλαμβάνεται και θ
αναηιτθςθ δεδομζνων για το
κλίμα που αφορά τισ
διαφορετικζσ χϊρεσ από τισ
οποίεσ προζρχονται
μακθτζσ/-τριεσ που φοιτοφν
ςτθν τάξθ

 αναηθτοφν ςε ομάδεσ
πλθροφορίεσ και εικόνεσ /
ηωγραφιζσ και αποτυπϊνουν
τα ςτάδια του κφκλου ηωισ
ηϊων
 παρατθροφν ςε βίντεο τον
κφκλο ηωισ ηϊων και φυτϊν
(π.χ. αυγό, κάμπια και
πεταλοφδα)
 ςυνκζτουν (ψθφιακζσ)
ιςτορίεσ με βάςθ τον κφκλο
ηωισ ενόσ οργανιςμοφ, όπου,
για παράδειγμα, ηϊα και
φυτά αφθγοφνται ιςτορίεσ
τθσ ηωισ τουσ
 παρατθροφν ηϊα ςε
πραγματικζσ φωτογραφίεσ
και τα ταξινομοφν ςε ταμπλό
ςε ομάδεσ, τα παρουςιάηουν
και τα αναρτοφν ςτθν τάξθ
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Ε. Ηωι και
οικοςυςτιματα

Σ. Σα υλικά ςτθ
ηωι μασ

(ςαρκοφάγα,
φυτοφάγα και
παμφάγα)
 διακρίνουν τα ηϊα
ςε ςπονδυλωτά και
αςπόνδυλα
 περιγράφουν ηϊα
τθσ Ελλάδασ
 ευαιςκθτοποιοφνται ςχετικά με τθν
κακοποίθςθ ηϊων

Σα υλικά και οι
ιδιότθτζσ τουσ
 Στερεά, υγρά και
αζρια.

 διεξάγουν μια
ζρευνα για τα ςτερεά,
υγρά και αζρια ϊςτε
να ταξινομιςουν τα
υλικά με βάςθ τθν
κατάςταςι τουσ ςε
δεδομζνεσ ςυνκικεσ.
 εντοπίηουν βαςικζσ
ιδιότθτεσ των
ςτερεϊν, υγρϊν και
αερίων υλικϊν

 διεξάγουν μια
ζρευνα για τθν
αλλαγι ςτισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 δθμιουργοφν ζντυπα ι
ψθφιακά αρχεία με υλικό για
διάφορα ηϊα
 ςυνκζτουν εννοιολογικό
χάρτθ με τισ κατθγορίεσ ηϊων
 παίηουν το παιχνίδι των 10
ερωτιςεων με τα
χαρακτθριςτικά ενόσ ηϊου για
τθν εφρεςθ του ονόματόσ του
 αναλαμβάνουν δράςθ για
τισ περιπτϊςεισ κακοποίθςθσ
ηϊων (καταγράφουν
περιπτϊςεισ κακοποίθςθσ
ηϊων ςτθν περιοχι τουσ,
ενθμερϊνονται από τθν
Ρανελλαδικι Φιλοηωικι και
Ρεριβαλλοντικι Ομοςπονδία
και αποφαςίηουν ποιεσ
δράςεισ κα αναλάβουν)
Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Καταςκευι φωλιάσ
πουλιϊν.
Οι μακθτζσ/-τριεσ πικανόν να
διερωτϊνται: Ροιοσ χϊροσ
τθσ αυλισ είναι κατάλλθλοσ
για να ςτθκεί μια φωλιά (ςε
ςχζςθ με ζνα ςυγκεκριμζνο
ηϊο που κα επιλζξουν); Από
ποια υλικά μπορεί να
καταςκευαςτεί θ φωλιά; Ροιο
είναι το πιο κατάλλθλο
μζγεκοσ;
 αναφζρουν κυρίωσ με βάςθ
τθν εμπειρία τουσ ςτερεά και
υγρά υλικά. Στο πλαίςιο μιασ
κακοδθγοφμενθσ
δραςτθριότθτασ μποροφν να
ταξινομιςουν
προςφερόμενα υλικά ςε
ςτερεά, υγρά και αζρια
εντοπίηοντασ τισ βαςικζσ
ιδιότθτεσ για τα ςτερεά, υγρά
και αζρια ςϊματα που
αφοροφν τον:
α) ςτακερό όγκο και ςχιμα
ςτα ςτερεά,
β) τον ςτακερό όγκο αλλά και
τθν αλλαγι του ςχιματοσ
ανάλογα με το δοχείο που
τοποκετοφνται για τα υγρά
και
γ) τον όγκο που
καταλαμβάνουν τα αζρια
 διαπιςτϊνουν τθν αλλαγι
τθσ κατάςταςθσ του νεροφ με
πείραμα (διεξάγεται από
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καταςτάςεισ του
νεροφ (ςτερεό, υγρό,
υδρατμό-αζριο) με τθ
κερμότθτα
 διαπιςτϊνουν τθν
αλλαγι του υδρατμοφ
ςε υγρό νερό με ψφξθ
 ςυλλζγουν
δεδομζνα για το
κφκλο του νεροφ
 περιγράφουν τον
κφκλο του νεροφ ςτθ
φφςθ με βάςθ
δεδομζνα από τθν
ζρευνά τουσ ι από
δεδομζνα που τουσ
δίνονται
 ερμθνεφουν τισ
αλλαγζσ των
καταςτάςεων του
νεροφ ςτον κφκλο του
νεροφ ςτθ φφςθ
 διαπιςτϊςουν ωσ
αιτία του κφκλου του
νεροφ ςτθ φφςθ τθ
κερμότθτα του ιλιου
 καταςκευάςουν ζνα
μοντζλο τθσ βροχισ
 ερμθνεφουν με
βάςθ το μοντζλο τθσ
βροχισ πϊσ
ςχθματίηεται θ βροχι
 ςχεδιάηουν μοντζλα
για τον κφκλο του
νεροφ ςτθ φφςθ

τον/τθ δάςκαλο/-α με μορφι
επίδειξθσ), ςτο οποίο
κερμαίνονται παγάκια νεροφ
ςε ζνα δοχείο (νερό ςε
ςτερεά κατάςταςθ) και το
νερό αλλάηει κατάςταςθ και
γίνεται υγρό και ςτθ ςυνζχεια
το νερό βράηει και παράγει
υδρατμοφσ (νερό ςε υγρι
κατάςταςθ). Τοποκετείται
ζνα κρφο καπάκι από
κατςαρόλα πάνω από το
δοχείο που βράηει το νερό και
ςχθματίηονται ςταγόνεσ
νεροφ, δθλαδι νερό ςε υγρι
κατάςταςθ
 περιγράφουν τον κφκλο του
νεροφ ςτθ φφςθ αναηθτϊντασ
δεδομζνα από το διαδίκτυο ι
με δεδομζνα που τουσ
δίνονται ϊςτε να
ερμθνεφςουν το φαινόμενο
με βάςθ το προθγοφμενο
πείραμα και το παρακάτω
μοντζλο τθσ βροχισ που
καταςκευάηουν.
Το μοντζλο τθσ βροχισ
καταςκευάηεται από δφο
διαφανι πλαςτικά μπουκάλια
(1,5 λίτρου το κακζνα).
Από το κάκε πλαςτικό
μπουκάλι κόβουμε το ςτόμιο
μζχρι τθ μζςθ ςχεδόν του
μπουκαλιοφ. Στο ζνα
μπουκάλι βάηουμε νερό με
0
κερμοκραςία περίπου 60 C
και ςτο άλλο μπουκάλι
παγάκια και το τοποκετοφμε
πάνω από το μπουκάλι με το
ηεςτό νερό.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
παρατθροφν να
ςχθματίηονται ςταγόνεσ
νεροφ. Αντιςτοιχίηουν τον
ςχθματιςμό των ςταγόνων
του νεροφ ςτο μοντζλο τουσ
με το τι ςυμβαίνει ςτο κφκλο
του νεροφ ςτθ φφςθ.
Αναγνωρίηουν ωσ αιτία του
κφκλου του νεροφ ςτθ φφςθ
τθ κερμότθτα του ιλιου.
Ρεριοριςμόσ:
 Ο ςχεδιαςμόσ του μοντζλου
του κφκλου του νεροφ
προχποκζτει κατανόθςθ του
φαινομζνου και αποτελεί μια
ςθμαντικι πρακτικι των

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Αλλαγζσ ςτα υλικά
γφρω μασ
 Θ κερμότθτα και
τα υλικά.

 διεξάγουν μια
ζρευνα με
διαφορετικά ςτερεά
υλικά ςε ό,τι αφορά
τθ διάδοςθ τθσ
κερμότθτασ ςτα
ςτερεά
 πειραματίηονται με
ςτερεά υλικά ϊςτε να
ταξινομοφν τα υλικά
με βάςθ εάν θ
κερμότθτα διαδίδεται
με «ευκολία» ι όχι ςε
αυτά.
 εντοπίηουν τουσ
κινδφνουσ για τθ
χριςθ των ςτερεϊν
υλικϊν όταν
διαδίδεται θ
κερμότθτα ςε αυτά
 ταξινομοφν υλικά
τθσ κακθμερινισ ηωισ
ςτο ςπίτι τουσ με
βάςθ τθν
επικινδυνότθτα ι όχι
ςτθ χριςθ τουσ όταν
τουσ παρζχεται
κερμότθτα
 εντοπίηουν
αντικείμενα τθσ
κακθμερινισ ηωισ
που καταςκευάηονται
με τα κατάλλθλα
υλικά για να
αποφεφγονται οι
κίνδυνοι από τθ
χριςθ τουσ

επιςτθμόνων.
 πραγματοποιοφν μια
ερευνθτικι δραςτθριότθτα
ςε ςυνεργαςία με τον/τθν
εκπαιδευτικό τουσ που να
αφορά το πϊσ διαδίδεται θ
κερμότθτα ςε ςτερεά υλικά,
όπωσ ζνα ςφρμα από χαλκό,
ζνα ςιδερζνιο ςφρμα, ζνα
καλαμάκι για ςουβλάκι και
μια πλαςτικι βζργα, όλα
ίδιου μικουσ και διατομισ.
Τοποκετοφμε ςτθν άκρθ
κάκε υλικοφ μια καρφίτςα
ςτερεωμζνθ με κερί. Σε ζνα
δοχείο με νερό ηεςτό,
ο
τουλάχιςτον 60 C,
τοποκετοφνται τα παραπάνω
υλικά. Μετά από ςφντομο
χρονικό διάςτθμα οι
καρφίτςεσ που είναι
ςτερεωμζνεσ με το κερί
πζφτουν πρϊτα από το
ςφρμα του χαλκοφ και ςτθ
ςυνζχεια από το ςφρμα του
ςιδιρου, ενϊ δε ςυμβαίνει το
ίδιο με τα άλλα δφο υλικά.
 διατυπϊνουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και με τθ
ςυηιτθςθ που ακολουκεί
ςυμπεραίνουν ότι θ
κερμότθτα διαδίδεται ςτθ
ράβδο του χαλκοφ και του
ςιδιρου με ευκολία και
λιϊνει το κερί. Στο πλαςτικό
και ςτο ξφλο θ κερμότθτα δε
διαδίδεται εφκολα. Συνεπϊσ
θ κερμότθτα ςε οριςμζνα
υλικά διαδίδεται πιο εφκολα
από κάποια άλλα
 αναφζρονται ςε
αντικείμενα τθσ κακθμερινισ
ηωισ τουσ και ερμθνεφουν
γιατί επιλζχτθκαν τα
ςυγκεκριμζνα υλικά για τθ
ςυγκεκριμζνθ χριςθ. Για
παράδειγμα θ κατςαρόλα
καταςκευάςτθκε από
μζταλλο και οι λαβζσ τθσ από
επεξεργαςμζνο πλαςτικό
Ρεριοριςμόσ:
Δε δίνονται οριςμοί και
επιςτθμονικζσ ορολογίεσ
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Σ. Σα υλικά ςτθ
ηωι μασ

Η. Ιχοσ και φωσ

Πϊσ παράγουμε
ιχουσ;

 διεξάγουν μια
ζρευνα με
αντικείμενα και υλικά
που παράγουν ιχουσ
για να διαπιςτϊνουν
τον τρόπο που
παράγονται οι ιχοι
 παρατθροφν ότι τα
αντικείμενα και τα
υλικά που παράγουν
ιχουσ πάλλονται
 προβλζπουν τι κα
ςυμβεί ςτα υλικά
όταν ςταματιςουν
τθν κίνθςι τουσ
κακϊσ παράγουν
ιχουσ

 διεξάγουν μια
ζρευνα για να
ςυμπεράνουν ότι τα
υλικά που παράγουν
ιχουσ είναι θ αιτία να
πάλλονται και άλλα
ςϊματα γφρω τουσ

 διαπιςτϊνουν ότι οι
δυνατοί ιχοι είναι
ενοχλθτικοί, κακϊσ
και οι κόρυβοι ςτισ
μεγαλουπόλεισ
 διεξάγουν μια
ζρευνα ςτο διαδίκτυο
ι ςε δεδομζνα που
τουσ δίνονται για να
παράγουν ζνα
κείμενο για τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Καταςκευι
αντιπυρικϊν βάςεων για τθν
κουηίνα.
Οι μακθτζσ/-τριεσ πικανόν να
διερωτϊνται: Τι υλικά κα
επιλζξουμε για τθν
καταςκευι μιασ αντιπυρικισ
βάςθσ;
 πειραματίηονται με
αντικείμενα και υλικά που
παράγουν ιχουσ. Ενδεικτικά
αναφζρουμε ζνα λαςτιχάκι
και ζναν χάρακα. Κρατάνε
τεντωμζνο το λαςτιχάκι και το
τραβάνε ι κρατάνε ςτακερι
τθ μια άκρθ του χάρακα και
τεντϊνουν τθν άλλθ. Το κάκε
υλικό πάλλεται όταν παράγει
ιχο, ενϊ, όταν ςταματιςει
τθν κίνθςι του. δεν παράγει
ιχο. Ζνασ/Μία μακθτισ/-τρια
χτυπάει με ζνα αντικείμενο
το κρανίο δυνατά και ο/θ
ςυμμακθτισ/-τριά του
τοποκετεί το χζρι του/τθσ
πάνω ςτο κρανίο και
αιςκάνεται ότι το κρανίο
πάλλεται ενϊ δεν κινείται
 πειραματίηονται με ζνα
μεταλλικό κουτί από
μπιςκότα. Αφαιροφν το
καπάκι από το κουτί και
τοποκετοφν μια διαφανι
μεμβράνθ τθν οποία
ςτερεϊνουν με ζνα λαςτιχάκι
και τοποκετοφν πάνω τθσ
ψίχουλα φρυγανιάσ. Με το
μεταλλικό καπάκι του
κουτιοφ παράγουν ιχο με μια
ξφλινθ κουτάλα. Ραρατθροφν
ότι τα ψίχουλα φρυγανιάσ
πάλλονται. Συμπεραίνουν ότι
ο ιχοσ μπορεί να κάνει άλλα
ςϊματα γφρω τουσ να
πάλλονται
 ακοφνε μουςικι και
κορφβουσ μιασ
μεγαλοφπολθσ από ζνα
μαγνθτόφωνο ι μζςω του
διαδικτφου. Αυξομειϊνουν
τθν ζνταςθ του
μαγνθτοφϊνου και
εκφράηουν τισ παρατθριςεισ
και τα ςυναιςκιματά τουσ με
τθν αλλαγι τθσ ζνταςθσ
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θχορφπανςθ
 επιχειρθματολογοφ
ν με αποδείξεισ για
τθν ανάγκθ μείωςθσ
τθσ θχορφπανςθσ ςτθ
ηωι των ανκρϊπων

Σο φωσ «ταξιδεφει»

 διαπιςτϊνουν ότι
το φωσ «ταξιδεφει»
ςε όλεσ τισ
κατευκφνςεισ

 Τι ςυμβαίνει ςτο
φωσ όταν
ςυναντάει ςτο
«ταξίδι» του
διάφορα υλικά ι
αντικείμενα;

 διεξάγουν μια
ζρευνα για να
ςυμπεράνουν ότι το
φωσ «περνάει» ςε
μερικά υλικά και
αντικείμενα, ςε
κάποια άλλα
«περνάει» ζνα μζροσ
του και ςε κάποια
άλλα δεν «περνάει»
 ταξινομοφν τα
υλικά και τα
αντικείμενα ανάλογα
με το εάν «περνάει» ι
δεν «περνάει» το φωσ
και εάν «περνάει»
ζνα μζροσ του από τα
υλικά ι τα
αντικείμενα
 διαπιςτϊνουν
χριςεισ αυτϊν των
υλικϊν με βάςθ τθ
διζλευςθ του φωτόσ
ςε αυτά ςτθν
κακθμερινι τουσ ηωι

Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Καταςκευι ςυςκευισ
μετάδοςθσ ιχου.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ πικανόν
να διερωτϊνται: Ρϊσ
μποροφμε να λφςουμε ζνα
πρόβλθμα επικοινωνίασ από
μακριά με μια ςυςκευι
μετάδοςθσ ιχου; Ρϊσ
μποροφμε να
καταςκευάςουμε ζνα
αυτοςχζδιο «τθλζφωνο»;
Ροια υλικά προςφζρονται για
να μεταδϊςουν τον ιχο ςε
μακρινι απόςταςθ;
 καταςκευάηουν ζνα φανάρι
διάτρθτο και το τοποκετοφν
ςε ζνα κουτί χάρτινο που
λειτουργεί ωσ ςκοτεινόσ
κάλαμοσ Με μια τρφπα ςτο
χάρτινο κουτί παρατθροφν ότι
το φωσ ταξιδεφει προσ όλεσ
τισ κατευκφνςεισ
 αξιοποιοφν μια λίςτα από
υλικά και αντικείμενα για να
κάνουν τθν ζρευνά τουσ,
όπωσ, ζνα φφλλο χαρτιοφ
φωτοτυπικοφ, εφτά φφλλα
φωτοτυπικοφ, κομμάτι
υφάςματοσ από διαφορετικό
υλικό, τοφλι, ποτιρι διαφανζσ
με νερό, ποτιρι διαφανζσ με
πορτοκαλάδα, ζνα ποτιρι με
γάλα, ζνα ποτιρι διαφανζσ με
γάλα κλπ. για να
διαπιςτϊςουν από τι υλικά
‘’περνάει’’ ι δεν περνάει το
φωσ
Ρεριοριςμόσ:
Στθν όλθ προςζγγιςθ και ςτθν
ταξινόμθςθ δε
χρθςιμοποιοφνται οι
επιςτθμονικοί όροι διαφανι,
αδιαφανι, θμιδιαφανι.
Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Συςκότιςθ ςχολικισ
αίκουςασ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ πικανόν να
διερωτϊνται: Ρϊσ κα
ςυςκοτίςουμε τθν αίκουςά
μασ καλφτερα, ϊςτε να
μποροφμε να
παρακολουκιςουμε μία
κινθματογραφικι ταινία;
Ροια υλικά επιλζγουμε για τα
παράκυρα τθσ τάξθσ; Κα είναι
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

66 |
Η. Ιχοσ και φωσ
Θ. Εργαλεία

Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικού

Εργαλεία τθσ
τεχνολογίασ και τθσ
επιςτιμθσ

Καταςκευζσ
 Σχεδιάηω και
καταςκευάηω
εφχρθςτα όργανα
μζτρθςθσ.

 ςυγκεντρϊνουν
δεδομζνα και να
κάνουν παρουςιάςεισ
τεχνολογικϊν /
επιςτθμονικϊν
εργαλείων και
εφευρζςεων
 εξθγοφν πϊσ
ςυντελείται θ
ςταδιακι εξζλιξθ τθσ
τεχνολογίασ και τθσ
επιςτιμθσ
 αναςτοχάηονται
πάνω ςε κζματα που
αφοροφν τθ ςχζςθ
επιςτιμθσ και
τεχνολογίασ
 ςυγκεντρϊνουν και
να οργανϊνουν
πλθροφορίεσ για
εργαλεία / όργανα
(ποιοτικισ και
ποςοτικισ) μζτρθςθσ
 ςχεδιάηουν και
υλοποιοφν μια
ςφντομθ
δθμοςκόπθςθ
 οπτικοποιοφν και
ερμθνεφουν τα
αποτελζςματα τθσ
δθμοςκόπθςθσ
 αναςτοχάηονται ςε
κζματα που αφοροφν
μετριςεισ (φφςθ τθσ
μζτρθςθσ)

μόνιμθ θ ςυςκότιςθ;
 ετοιμάηουν παρουςιάςεισ
που αφοροφν εφευρζτεσ και
εφευρζςεισ που επθρζαςαν
τθν ποιότθτα ηωισ των
ανκρϊπων, τισ οποίεσ
παρουςιάηουν ςε άλλεσ
τάξεισ, εκδθλϊςεισ ι ςτθν
ιςτοςελίδα του ςχολείου.
 ςχεδιάηουν
αναπαραςτάςεισ και ςχιματα
ϊςτε να αναδείξουν πϊσ θ
εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ
γίνεται βιμα βιμα, πϊσ
παλιότερεσ τεχνολογίεσ
αποτελοφν αφόρμθςθ και
βάςθ ανάπτυξθσ νζων
τεχνολογιϊν
 πραγματοποιοφν μετριςεισ
με διαφορετικά αυτοςχζδια
όργανα μζτρθςθσ (π.χ. ζνα
κουτί, ζνα χαρτί, μια κορδζλα,
τουσ χτφπουσ τθσ καρδιάσ
τουσ)
 ςυγκρίνουν μετριςεισ του
ίδιου μεγζκουσ, όπωσ του
μικουσ του κρανίου τουσ, τισ
οποίεσ πραγματοποίθςαν με
διαφορετικζσ μονάδεσ και
αναηθτοφν τθν παράμετρο
που κάκε φορά μπορεί να
διαφοροποιεί τισ τιμζσ
μζτρθςθσ
 μεταφζρουν τισ μετριςεισ
τουσ ςε άλλουσ ανκρϊπουσ
εκτόσ τάξθσ και διαπιςτϊνουν
τι καταλαβαίνουν από αυτά
που τουσ μεταφζρουν
Ρεριοριςμόσ:
Εδϊ παρωκοφνται οι
μακθτζσ/-τριεσ να
χρθςιμοποιιςουν μονάδεσ
μζτρθςθσ πζρα από το μζτρο,
το τετραγωνικό μζτρο, το
δευτερόλεπτο.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Κεματικά
Πεδία

Α. Πολιτειότθτα

ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ – Δϋ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ
Κεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα

Ζλλθνασ πολίτθσ /
Ευρωπαίοσ πολίτθσ
/ πολίτθσ του
κόςμου
 Δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ των
πολιτϊν ενόσ
κράτουσ.
 Μορφζσ
διακυβζρνθςθσ –
πολιτεφματα.
 Οργάνωςθ του
κράτουσ (οι
υπθρεςίεσ του
κράτουσ).
 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

Ζνα κράτοσ για
όλουσ:
διαφορετικότθτα /
ςυμπερίλθψθ
 Οργάνωςθ του
κράτουσ / κανόνεσ
και νόμοι του
κράτουσ .
 Μ.Κ.Ο. / Φορείσ
που προςτατεφουν
τα δικαιϊματα των

Οι μακθτζσ/-τριεσ
είναι ςε κζςθ να:

Οι μακθτζσ/-τριεσ:

 προςδιορίηουν τθν
ταυτότθτα του
Ζλλθνα πολίτθ/ του
Ευρωπαίου πολίτθ /
του πολίτθ του
κόςμου
 ςυγκρίνουν μορφζσ
διακυβζρνθςθσ
κρατϊν/
πολιτευμάτων
 αναγνωρίηουν τθν
οργάνωςθ τθσ
ελλθνικισ πολιτείασ
 ςυγκεντρϊνουν, να
αναλφουν και να
ερμθνεφουν
δεδομζνα ςε ςχζςθ
με τα δικαιϊματα και
τισ υποχρεϊςεισ του
πολίτθ
 ςυηθτοφν για τουσ
νόμουσ του κράτουσ
και τθν αναγκαιότθτά
τουσ
 εντοπίηουν τα
ανκρϊπινα
δικαιϊματα
 γνωρίηουν διεκνείσ
οργανιςμοφσ
(Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,
UNICEF, UNESCO) και
τρόπουσ με τουσ
οποίουσ αναφζρονται
και υποςτθρίηουν τα
ανκρϊπινα
δικαιϊματα

 καταγράφουν ςε
ομόκεντρουσ κφκλουσ
χαρακτθριςτικά του Ζλλθνα,
Ευρωπαίου και παγκόςμιου
πολίτθ
 διακρίνουν τισ διάφορεσ
μορφζσ εξουςίασ, οπότε
αντιςτοιχίηουν εξουςίεσ και
αξιϊματα (Ρρόεδροσ τθσ
Δθμοκρατίασ,
Ρρωκυπουργόσ, Αξιωματικι
Αντιπολίτευςθ, Ρρόεδροσ τθσ
Βουλισ, Δικαςτικό ςϊμα)
 καταγράφουν κοινά και
διαφορετικά ςτοιχεία ςτα
κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ με αφορμι
πλθροφορίεσ από ιςτοςελίδεσ
και ζντυπο υλικό
 διαβάηουν για τον φμνο τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ («Ωδι
ςτθ Χαρά» του Μπετόβεν) και
τον ακοφν
 καταγράφουν ςε πίνακα τισ
μορφζσ διακυβζρνθςθσ /
πολιτεφματα και κάνουν
ςυγκρίςεισ
 αναςτοχάηονται και
ςυνεργάηονται με ςτόχο τθ
δθμιουργία δικϊν τουσ
‘’νόμων’’ που να αφοροφν
διαςτάςεισ τθσ
κακθμερινότθτάσ τουσ

 ςυγκεντρϊνουν
δεδομζνα για φορείσ
που προςτατεφουν τα
δικαιϊματα των
πολιτϊν
 εντοπίηουν
δικαιϊματα πολιτϊν
με ειδικζσ ανάγκεσ
 διερευνοφν
ιςτορίεσ ανκρϊπων
που προζρχονται από

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Σχόλιο:
Τα πολιτεφματα μποροφν να
ςυνδεκοφν με το ΡΣ τθσ
Λςτορίασ τθσ Δϋ δθμοτικοφ
 επιςκζπτονται
Μ.Κ.Ο./Φορείσ και ςυηθτοφν
για το ζργο τουσ
 δθμιουργοφν φωτογραφικό
λεφκωμα με το ζμβλθμα των
φορζων / Μ.Κ.Ο.
 διερευνοφν τισ ιςτορίεσ
ανκρϊπων με ειδικζσ ανάγκεσ
που ζχουν διακρικεί ςτον
χϊρο τθσ πολιτικισ, των
επιςτθμϊν, ςτον
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πολιτϊν.
 Διεκνείσ
οργανιςμοί.

ευάλωτεσ κοινωνικζσ
ομάδεσ που ζχουν
διακρικεί ςτον χϊρο
τθσ πολιτικισ, των
επιςτθμϊν ι ςτον
καλλιτεχνικό χϊρο

Αξίεσ: δθμοκρατία,
ιςότθτα, δικαιοςφνθ

 εντοπίηουν
χαρακτθριςτικά τθσ
δθμοκρατίασ, τθσ
ιςότθτασ, τθσ
δικαιοςφνθσ, τθσ
ελευκερίασ
 διακρίνουν τισ
ςχζςεισ των αξιϊν
αυτϊν (π.χ.
δικαιοςφνθ ςθμαίνει
πάντα ιςότθτα;)
 εντοπίηουν πράξεισ
ιςότθτασ –
ανιςότθτασ,
δικαιοςφνθσ – αδικίασ
και ελευκερίασ –
υποδοφλωςθσ
 αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία που ζδιναν
ςε αξίεσ διαχρονικά οι
Ζλλθνεσ και ο
πολιτιςμόσ τουσ
 εντοπίηουν
αναφορζσ ςε αξίεσ ςε
κείμενα και
διακθρφξεισ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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καλλιτεχνικό χϊρο ι ςτον
ακλθτιςμό (π.χ.
Ραραολυμπιακοί αγϊνεσ)
 διερευνοφν ιςτορίεσ
προςφφγων και μεταναςτϊν
 διερευνοφν ιςτορίεσ
γυναικϊν οι οποίεσ ζχουν
διακρικεί ςε διάφορουσ
τομείσ ςε παλαιότερεσ εποχζσ
ι ςτθ ςφγχρονθ εποχι
 αναπαριςτοφν μζςα από
τεχνικζσ εκπαιδευτικοφ
δράματοσ ςτο πλαίςιο
αναδυόμενων ιςτοριϊν
ςκθνζσ ζλλειψθσ ιςότθτασ και
δικαιοςφνθσ, διατυπϊνουν τισ
ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα
των εμπλεκόμενων,
αναγνωρίηουν αιτίεσ και
αποδίδουν
διαφοροποιθμζνεσ εκδοχζσ
των ιςτοριϊν
 δθμιουργοφν ομάδεσ,
ανοίγουν φακζλουσ με
χρωματιςτά χαρτόνια και
προςπακοφν να αντιγράψουν
το ςχζδιο ςε κολάη που
βλζπουν όςο το δυνατόν πιο
γριγορα. Πμωσ μια ομάδα
ανακαλφπτει ότι δεν
υπάρχουν μζςα ςτον φάκελο
όλα τα ςωςτά χρϊματα
χαρτονιϊν… Και ξεκινά θ
ςυηιτθςθ περί δικαιοςφνθσ
και ιςότθτασ
 «αποχωροφν» κάποιοι/-εσ
μακθτζσ/-τριεσ από τθν τάξθ
ςτο πλαίςιο παιχνιδιοφ και με
μια αφορμι. Οι υπόλοιποι
ςυνεννοοφνται και όταν
επιςτρζψουν οι πρϊτοι ςτθν
τάξθ, δεν τουσ αφινουν να
μιλιςουν, αφοφ
«πετάγονται» διαρκϊσ και
δεν ζρχεται ποτζ θ ςειρά
τουσ. Πταν αρχίςουν οι
λογικζσ διαμαρτυρίεσ,
αποκαλφπτεται θ ςυνεννόθςθ
και ξεκινά θ ςυηιτθςθ για
κζματα ελευκερίασ λόγου…
 καταγράφουν ςε πίνακα τα
κφρια αιτιματα/τισ αξίεσ
μεγάλων εξεγζρςεων
επαναςτάςεων/Επανάςταςθ
1821/ εξζγερςθ του
Ρολυτεχνείου…
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Κυκλοφοριακι
αγωγι / Ο μακθτισ
ωσ ποδθλάτθσ /
Κϊδικασ Οδικισ
Κυκλοφορίασ

 καταγράφουν τον
εξοπλιςμό και τθν
επικυμθτι
ςυμπεριφορά ενόσ
ποδθλάτθ για αςφαλι
κυκλοφορία
 ερευνοφν τι γίνεται
ςε άλλεσ χϊρεσ και να
καταγράφουν
παρεμβάςεισ ςτουσ
δρόμουσ προκειμζνου
να δθμιουργθκοφν
ποδθλατόδρομοι ι
δρόμοι ιπιασ
κυκλοφορίασ ι ςωςτι
ςιμανςθ ςτουσ
δρόμουσ ςτον Διμο
τουσ
 επιχειρθματολογοφ
ν για τα
πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματα τθσ
χριςθσ ποδθλάτου ςε
ςχζςθ με το
αυτοκίνθτο ι τα μζςα
μαηικισ μεταφοράσ
 περιγράφουν
κανόνεσ ςτο πλαίςιο
του Κϊδικα Οδικισ
Κυκλοφορίασ (ΚΟΚ)

Β. Κοινωνικζσ
ςχζςεισ

Ευρφτερεσ ομάδεσ
μασ

 ςυγκεντρϊνουν
πλθροφορίεσ για
παιδιά που ζχουν
διακρικεί για τθν
ανκρωπιςτικι τουσ
δράςθ ι παιδιά που
κατά τθν παιδικι τουσ
θλικία αντιμετϊπιςαν
δυςκολίεσ, αλλά
κατάφεραν να τισ
ξεπεράςουν και να
διακρικοφν
 αναγνωρίηουν
άλλεσ ευρφτερεσ
ομάδεσ (φορείσ
εκελοντικισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 ςυμμετζχουν ςε debate
τριϊν ομάδων. Οι
εκπρόςωποι των ομάδων
υποςτθρίηουν ο ζνασ τθ
χριςθ του ποδθλάτου, ο
άλλοσ τθ χριςθ ιδιωτικοφ
αυτοκινιτου και ο τρίτοσ τθ
χριςθ μζςων μαηικισ
μεταφοράσ. Οι ομάδεσ
προετοιμάηουν τουσ
εκπροςϊπουσ τουσ και τουσ
υποςτθρίηουν κατά τθ
διάρκεια τθσ ομιλίασ τουσ.
Κάκε ομιλθτισ ζχει ςτθ
διάκεςι του 1 λεπτό και το
debate κα ολοκλθρωκεί ςε 3
γφρουσ
 διοργανϊνουν ποδθλατάδα
με τθ φροντίδα δαςκάλων και
γονζων και κυκλοφορία ςτθ
γειτονιά με ποδιλατο
 επιςκζπτονται πάρκο
κυκλοφοριακισ αγωγισ
 φτιάχνουν ταμπλό με
παράγοντεσ που πρζπει να
ελζγχονται πριν βγει κάποιοσ
με το ποδιλατό του ςτον
δρόμο (π.χ. εξοπλιςμόσ,
χρϊμα ροφχων, θ κατάςταςθ
του ποδθλάτου, μουςικι ι
κινθτό απαγορεφονται κτλ.)
 οργανϊνουν καμπάνιεσ
ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα
αςφαλοφσ κυκλοφορίασ για
όλθ τθ ςχολικι και τθν
ευρφτερθ κοινότθτα
 δθμιουργοφν animation και
ςφντομα βίντεο με κζματα
κυκλοφοριακισ αγωγισ
 ςυγκεντρϊνουν
πλθροφορίεσ για παιδιά με
ξεχωριςτι δράςθ εςτιάηοντασ
ςτα χαρακτθριςτικά εκείνα
που τα βοικθςαν να
ξεπεράςουν δυςκολίεσ, να
πρωτοςτατιςουν και να
πρωτοποριςουν
 αναηθτοφν πλθροφορίεσ
(ςτο διαδίκτυο) για
ανκρϊπουσ που ξεχϊριςαν
για τθ ςυνειςφορά τουσ ςτον
τόπο τουσ, ςτθ χϊρα τουσ και
ςτον κόςμο, όπωσ θ Greta
Thunberg, θ μθτζρα Τερζηα, ο
Ν. Μαντζλα, ο Μ. Γκάντι και ο
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Β. Κοινωνικζσ
ςχζςεισ

χολεία του κόςμου

προςφοράσ, όπωσ οι
γιατροί χωρίσ ςφνορα,
ςφλλογοι προςταςίασ
ηϊων, πολιτιςτικοί
ςφλλογοι)
 αναςτοχάηονται και
να καταγράφουν τισ
δραςτθριότθτεσ των
ομάδων
εκελοντιςμοφ
 ςυγκρίνουν
ομοιότθτεσ /
διαφορζσ των
διαφορετικϊν
ομάδων
εκελοντιςμοφ
 αναγνωρίηουν τθν
εκπαίδευςθ ωσ αξία
και δικαίωμα κάκε
ανκρϊπου
 εντοπίηουν
διαφορετικζσ
ςυνκικεσ ςτθν
εκπαίδευςθ ςε
διάφορεσ χϊρεσ

Διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ:
ςυνεργαςία,
διαχείριςθ
εντάςεων,
διαμεςολάβθςθ,
επίλυςθ διαφωνιϊν,
ςυναιςκιματα

 διακρίνουν
διαφορετικζσ οπτικζσ
με τισ οποίεσ
αντιμετωπίηουν οι
άνκρωποι διάφορεσ
καταςτάςεισ
 διακρίνουν ότι
υπάρχει λόγοσ που
κάποιοσ βρίςκεται ςε
ζνταςθ
 ακολουκοφν ζνα
πρωτόκολλο
διαχείριςθσ μιασ
ζνταςθσ ι κρίςθσ
 αλλάηουν τθ
ςυμπεριφορά τουσ
παρατθρϊντασ τον
εαυτό τουσ και τουσ
άλλουσ

Λαϊκόσ πολιτιςμόσ
 Ικθ και ζκιμα,
κρφλοι και
παραδόςεισ,

 εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςυνθκειϊν
διαφορετικϊν τόπων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Γ. Ραπανικολάου

 επεξεργάηονται και
ςυηθτοφν τουσ 17 Στόχουσ για
τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ των
Θνωμζνων Εκνϊν. Ο τζταρτοσ
ςτόχοσ αναφζρεται ςτθν
ποιοτικι εκπαίδευςθ για
όλουσ και μπορεί να δϊςεισ
τθν αφορμι για περαιτζρω
διερευνιςεισ ςε ςχετικζσ
δράςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν,
όπωσ θ UNICEF
 μελετοφν με βάςθ πθγζσ
ςχολεία ςτθν Αφρικι, ςτθ
βόρεια Ευρϊπθ και αλλοφ
 δθμιουργοφν εικόνεσ
ςυνεργαςίασ και ομαλισ
ςυμβίωςθσ ανκρϊπων με
αξιοποίθςθ τθσ κεατρικισ
φόρμασ, ενϊ κάποιοσ
παράγοντασ ανατρζπει τθν
κατάςταςθ, οπότε
δθμιουργείται ζνταςθ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ διερευνοφν
ςκζψεισ, επικυμίεσ και
ςυναιςκιματα των
εμπλεκόμενων και καλοφνται
να διατυπϊςουν ομαδικά
εναλλακτικζσ προτάςεισ για
να εκτονωκεί θ ζνταςθ.
 εξαςκοφνται ςε διαδικαςίεσ
ενεργθτικισ ακρόαςθσ, όπου
προςπακοφν να ακοφςουν
και να ερμθνεφςουν ζνα
γεγονόσ (μια μελζτθ
περίπτωςθσ) με βάςθ
διαφορετικζσ οπτικζσ
 αναηθτοφν πλθροφορίεσ για
διαφορετικζσ γλϊςςεσ, ικθ
και ζκιμα, κρθςκείεσ παιδιϊν
 ςυγκεντρϊνουν υλικό, το
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παραδοςιακά
φαγθτά και γιορτζσ
ςτθν Ευρϊπθ και
ςτον κόςμο.

Επιχειριςεισ
 Βιοτεχνία /
βιομθχανία.
 Ρροςφοράηιτθςθ-τιμζσ
(ζρευνα αγοράσ).
 Ρροϊκθςθ
προϊόντων.

 μελετοφν τθν
πολιτιςτικι ανάπτυξθ
και πορεία του
ανκρϊπινου είδουσ
ςε όλα τα πλάτθ και
μικθ τθσ Γθσ

 ςυλλζγουν, να
αναλφουν δεδομζνα
και να ερμθνεφουν
δεδομζνα για
διαφορετικοφ τφπου
μεγάλεσ επιχειριςεισ
 επιχειρθματολογοφν για τθ ςθμαςία
φπαρξθσ ι μθ αυτϊν
των επιχειριςεων
 εντοπίηουν τα
χαρακτθριςτικά μιασ
επιτυχθμζνθσ
επιχείρθςθσ (π.χ.
όραμα,
επιχειρθματικό
πλάνο, ζρευνα
αγοράσ, καινοτομία)
 διαπιςτϊνουν τον
ρόλο τθσ θγεςίασ, των
εργαηομζνων και τθσ
ομαδικισ εργαςίασ
 ςυλλζγουν, να
αναλφουν δεδομζνα
και να ςχεδιάηουν μια
καμπάνια προϊκθςθσ
προϊόντων (π.χ.
προγραμματιςμόσ,
αρμοδιότθτεσ, ρόλοι,
προςφορά – ηιτθςθ
προϊόντων, τιμζσ,
ςχεδιαςμόσ,
αςφάλεια)
 επιςθμαίνουν τον
ρόλο ενόσ εμπορικοφ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

οργανϊνουν και δθμιουργοφν
ζνα λεφκωμα ι ζνα ψθφιακό
βιβλίο με παραδοςιακά
τραγοφδια, χοροφσ,
ενδυμαςίεσ, παραδόςεισ,
κρφλουσ από διαφορετικζσ
περιοχζσ του κόςμου
 αναηθτοφν και ςυγκρίνουν
παραλλαγζσ μφκων και
εκίμων ςε διαφορετικζσ
χϊρεσ και περιοχζσ του
κόςμου
 μαγειρεφουν και γεφονται
διαφορετικζσ παραδοςιακζσ
ςυνταγζσ από όλο τον κόςμο.
Συγκεντρϊνουν τισ ςυνταγζσ
και ανάλογο φωτογραφικό
υλικό προκειμζνου να
δθμιουργιςουν το δικό τουσ
βιβλίο παραδοςιακϊν
ςυνταγϊν του κόςμου
 αναλαμβάνουν να ςτιςουν
καμπάνιεσ προϊκθςθσ
προϊόντων μιασ βιομθχανικισ
μονάδασ ςε ρόλο
διαφθμιςτϊν (εκπαιδευτικό
δράμα). Ο/θ εκπαιδευτικόσ
παίρνει τον ρόλο του
ςυντονιςτι τθσ ομάδασ των
διαφθμιςτϊν ι του ιδιοκτιτθ
τθσ διαφθμιςτικισ εταιρείασ
 χωρίηονται ςε ομάδεσ και
ο/θ εκπαιδευτικόσ
επικεφαλισ τοφσ ανακοινϊνει
ότι κα πρζπει να
διαμορφϊςουν προτάςεισ
καμπάνιασ προϊκθςθσ
προϊόντων και οι υπεφκυνοι
τθσ βιομθχανίασ κα
αποφαςίςουν ποια καμπάνια
κεωροφν πωσ είναι καλφτερο
να υιοκετθκεί
 παίρνουν τον ρόλο
διαφθμιςτϊν και
ςυγκεντρϊνουν δεδομζνα, τα
αναλφουν, καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα ςε ό,τι αφορά
τα πιο αποτελεςματικά μζςα
για τθν προϊκθςθ προϊόντων,
τα χαρακτθριςτικά μιασ καλισ
καμπάνιασ προϊκθςθσ
προϊόντων, πϊσ να
προβλθκοφν τα
πλεονεκτιματα των
προϊόντων ςε ςχζςθ με τα
μειονεκτιματα, προχωροφν
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ςιματοσ, μιασ
πατζντασ,
πνευματικϊν
δικαιωμάτων

Ζςοδα – Ζξοδα
 Ζςοδα – ζξοδα –
κζρδοσ –
φορολογία μιασ
επιχείρθςθσ.
 Συνζπειεσ ςε
κοινωνικό,
οικονομικό,
περιβαλλοντικό
επίπεδο.

Επαγγζλματα
 Θ ςυμβολι τθσ
εργαςίασ ςτθν
ποιότθτα ηωισ των
ανκρϊπων.
 Δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ των
εργαηομζνων.

 διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά των
εςόδων, εξόδων και
του κζρδουσ μιασ
επιχείρθςθσ
 ςυηθτοφν με
επιχειριματα και
παραδείγματα για τισ
κετικζσ και αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ τθσ
λειτουργίασ των
μεγάλων
επιχειριςεων
 αναηθτοφν
παράγοντεσ και
πρακτικζσ ανάπτυξθσ
επιχειριςεων
 διακρίνουν
διαφορετικζσ οπτικζσ
ςε ό,τι αφορά
ςυμφζροντα και
ςυνζπειεσ
οικονομικϊν
επιλογϊν

 ερευνοφν κζματα
που αφοροφν τον
ρόλο τθσ εργαςίασ
ςτθν ποιότθτα ηωισ
των ανκρϊπων
 ςυλλζγουν, να
αναλφουν δεδομζνα
και να
επιχειρθματολογοφν
ςε κζματα που
αφοροφν δικαιϊματα
και υποχρεϊςεισ των
εργαηομζνων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςε ςχεδιαςμό ανά μζςο,
ςχεδιάηουν επί χάρτου ι
ακόμα καλφτερα ςτον
υπολογιςτι τουσ ι
βιντεοςκοποφν διαφθμίςεισ,
αφίςεσ, προςκλιςεισ ςε
εκδθλϊςεισ
 ςυηθτοφν ςτο παραπάνω
πλαίςιο δθμιουργίασ
καμπάνιασ προϊκθςθσ για το
κόςτοσ τθσ καμπάνιασ ςε
ςχζςθ με τα ζςοδα και τα
ζξοδα μιασ επιχείρθςθσ,
κζτοντασ και κζματα
φορολογίασ και φορολογικισ
ςυνείδθςθσ
 ζρχονται ςε επαφι με
κάποιον λογιςτι από τον
οποίο κα αντλιςουν
πλθροφορίεσ για τθ
φορολογία, αλλά και για
τρόπουσ φοροαπαλλαγισ των
επιχειριςεων
 εμπλζκονται ςε ζνα debate
τθσ διαφθμιςτικισ εταιρείασ
ανάμεςα ςε εκπροςϊπουσ
του Συνθγόρου του
Καταναλωτι και
εκπροςϊπουσ τθσ
διαφθμιςτικισ εταιρείασ με
αφορμι μια υποτικζμενθ
καταγγελία από τον Συνιγορο
του Καταναλωτι προσ τθ
διαφθμιςτικι
Ρεριοριςμόσ:
Οι ζννοιεσ φορολογία και
φοροαπαλλαγι
προςεγγίηονται ποιοτικά και
όχι με μακθματικοφσ
υπολογιςμοφσ.
 διαμαρτφρονται, ςτο
πλαίςιο αυτοςχεδιαςμϊν, για
τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και τισ
αμοιβζσ τουσ ωσ εργαηόμενοι
ςε μια εταιρεία, ςε ζνα
εργοςτάςιο κ.α.
 διερευνοφν τα δικαιϊματα
και τισ εργαςιακζσ τουσ
υποχρεϊςεισ μζςα από
κείμενα και μελζτεσ
περίπτωςθσ ςτθν ιςτορία των
δικαιωμάτων των
εργαηομζνων και
διαμορφϊνουν ζνα ςχζδιο
δράςθσ με ςτόχο τθ
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Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που ηω

Ο πλανιτθσ που ηω

 εντοπίηουν τθ χϊρα
τουσ, τθν Ευρϊπθ και
άλλεσ χϊρεσ, κυρίωσ
εκείνεσ από τισ οποίεσ
προζρχονται
μακθτζσ/-τριεσ που
φοιτοφν τθν τάξθ με
τθ χριςθ ενόσ
ψθφιακοφ εργαλείου
 περιγράφουν και ςε
τριςδιάςταςθ
προβολι τθ χϊρα
τουσ και άλλεσ χϊρεσ
με το ψθφιακό
εργαλείο
 εντοπίηουν τον
Βόρειο και τον Νότιο
Ρόλο τθσ Γθσ
 εντοπίηουν ότι το
νερό ςτθ Γθ υπάρχει
ςε υγρι και ςτερεά
μορφι και ςε
υδρατμοφσ ςτα
ςφννεφα
 διαπιςτϊνουν ότι
το μεγαλφτερο μζροσ
τθσ επιφάνειασ τθσ
Γθσ καλφπτεται από
νερό
 περιγράφουν τα
ςχιματα και τα είδθ
τθσ ξθράσ ςτθ Γθ
 εντοπίηουν τθ χϊρα
τουσ και τθν Ευρϊπθ,
κακϊσ και τισ χϊρεσ
από τισ οποίεσ
κατάγονται μακθτζσ/τριεσ που φοιτοφν
ςτθν τάξθ ςε ζναν
παγκόςμιο πολιτικό
και γεωμορφολογικό
χάρτθ
 ερευνοφν και να
εντοπίηουν τα
γεωμορφολογικά
χαρακτθριςτικά τθσ
Ευρϊπθσ ςε
γεωμορφολογικό
χάρτθ (μεγάλεσ
οροςειρζσ, ποτάμια,
πεδιάδεσ και λίμνεσ
τθσ Ευρϊπθσ)
 ερευνοφν και να
εντοπίηουν άλλεσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

βελτίωςθ των εργαςιακϊν
ςυνκθκϊν ςτον χϊρο τθσ
δουλειάσ τουσ
 εντοπίηουν τθ χϊρα τουσ με
βάςθ ψθφιακά εργαλεία και
ςτθ ςυνζχεια τθν Ευρϊπθ
ςτθν οποία ανικει θ χϊρα
τουσ ωσ μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ
και άλλεσ χϊρεσ και κυρίωσ
εκείνεσ από τισ οποίεσ
κατάγονται μακθτζσ/-τριεσ
που φοιτοφν ςτθν τάξθ
 παρατθροφν ότι το
μεγαλφτερο μζροσ τθσ Γθσ
καλφπτεται από νερό και
εντοπίηουν τισ τρεισ
καταςτάςεισ του νεροφ ςτθ
Γθ: υδρατμόσ ςτα ςφννεφα,
νερό ςε υγρι κατάςταςθ
ςτουσ ωκεανοφσ, ςτισ λίμνεσ
ςτα ποτάμια, και ςε ςτερεά
κατάςταςθ ςτουσ παγετϊνεσ
 αξιοποιοφν ζναν
γεωμορφολογικό και ζναν
πολιτικό χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ
και εντοπίηουν αντίςτοιχα
οριςμζνα γεωμορφολογικά
ςτοιχεία τθσ Ευρϊπθσ, κακϊσ
και χϊρεσ και πρωτεφουςεσ
χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ
 καταςκευάηουν ζνα
μοντζλο με τα
γεωμορφολογικά ςτοιχεία και
ζνα με τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ
ςε δοςμζνο περίγραμμα τθσ
θπείρου
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Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που ηω

Αλλαγζσ ςτον
ουρανό και ςτον
πλανιτθ Γθ που ηω

χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ
ςε ζναν πολιτικό
χάρτθ
 καταςκευάηουν ζνα
μοντζλο
γεωμορφολογικοφ
χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ
αποτυπϊνοντασ τισ
μεγάλεσ οροςειρζσ,
πεδιάδεσ, λίμνεσ και
ποτάμια τθσ Ευρϊπθσ
 καταςκευάηουν ζνα
μοντζλο πολιτικοφ
χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ,
αποτυπϊνοντασ με
ζνα χρϊμα τισ χϊρεσ
τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και τισ
πρωτεφουςζσ τουσ
 διαπιςτϊνουν ότι θ
Γθ είναι ζνασ
πλανιτθσ που
περιφζρεται γφρω
από τον Ιλιο μαηί με
άλλουσ πλανιτεσ και
ςυγχρόνωσ
περιςτρζφεται γφρω
από τον άξονά τθσ
 μοντελοποιοφν τα
ςχετικά μεγζκθ και τισ
κινιςεισ του Ιλιου,
τθσ Γθσ και τθσ
Σελινθσ
 αναγνωρίηουν τον
Ιλιο ωσ πθγι φωτόσ
 διαπιςτϊςουν ότι
τα μζρθ τθσ Γθσ που
φωτίηονται από τον
Ιλιο ζχουν μζρα, ενϊ
εκείνα που δε
φωτίηονται ζχουν
νφχτα
 διαπιςτϊνουν ότι θ
εναλλαγι των εποχϊν
ςε ζναν τόπο
ςχετίηεται με τθν
περιφορά τθσ Γθσ
γφρω από τον Ιλιο.
 διαπιςτϊςουν ότι
διαφορετικά μζρθ τθσ
Γθσ ζχουν
διαφορετικζσ εποχζσ

 παρακολουκοφν ζνα βίντεο
που παρουςιάηει το
πλανθτικό μασ ςφςτθμα, τον
Ιλιο και τουσ πλανιτεσ που
περιφζρονται γφρω από τον
αυτόν. Ρεριγράφεται θ
κίνθςθ τθσ Γθσ γφρω από τον
Ιλιο και θ περιςτροφι τθσ
γφρω από τον άξονά τθσ,
κακϊσ και θ κίνθςθ τθσ
Σελινθσ γφρω από τθ Γθ. Σε
φφλλο εργαςίασ που τουσ
δίνεται πριν δουν το βίντεο
καταγράφουν μερικά
απαραίτθτα ςτοιχεία από τθν
παρακολοφκθςθ για να
ςυηθτιςουν ςτθ ςυνζχεια για
τον πλανιτθ Γθ
 ςυμμετζχουν ςε
δραματοποίθςθ με κζμα τισ
κινιςεισ τθσ Γθσ ςε ςχζςθ με
τον Ιλιο. Ζνασ/Μία
μακθτισ/-τρια με φακό ςτον
ρόλο του Ιλιου φωτίηει
άλλον/-θ μακθτι/-τρια ςτον
ρόλο τθσ Γθσ, ο/θ οποίοσ/-α
κινείται γφρω από τον Ιλιο
και γφρω από τον εαυτό του
 διαπιςτϊνουν με δεδομζνα
που τουσ δίνονται ότι θ
εναλλαγι των εποχϊν ζχει
ςχζςθ με τθν περιφορά τθσ
Γθσ, ενϊ θ μζρα και θ νφχτα
με τθν περιςτροφι τθσ Γθσ
γφρω από τον άξονά τθσ
Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Καταςκευι
ςκιαςμζνου χϊρου (κιόςκι).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που ηω

Ο καιρόσ, οι εποχζσ
και το κλίμα ςτον
πλανιτθ που ηω

Φυςικοί κίνδυνοι
ςτον πλανιτθ που
ηω

 ςυλλζγουν
δεδομζνα για τθν
πρόγνωςθ του
καιροφ μιασ
εβδομάδασ από μια
παρακαλάςςια και
από μια ορεινι
περιοχι τθσ Ελλάδασ,
από μια περιοχι τθσ
Ευρϊπθσ κοντά ςτον
Βόρειο Ρόλο τθσ Γθσ
και από μια περιοχι
τθσ κεντρικισ
Ευρϊπθσ
 εντοπίηουν τισ
διαφορζσ ςε όςα
παρατθροφν
 ςυμπεραίνουν
ςχετικά με τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ ςε
αυτζσ τισ περιοχζσ
 διαπιςτϊνουν τισ
κλιματολογικζσ
ςυνκικεσ ςτισ
παραπάνω χϊρεσ, με
δεδομζνα που τουσ
δίνονται
 παράγουν ζνα
κείμενο ςτο οποίο
περιγράφουν τισ
κλιματολογικζσ
διαφορζσ
 περιγράφουν τθν
προετοιμαςία ενόσ
ταξιδιοφ ςε μια χϊρα
τθσ Ευρϊπθσ
 αναφζρουν όλουσ
τουσ παράγοντεσ που
κα λάβουν υπόψθ γι’
αυτό το ταξίδι
 διεξάγουν ομαδικά
μια ζρευνα ςτο
διαδίκτυο για
δεδομζνα που
αφοροφν φυςικοφσ
κινδφνουσ, όπωσ
ςειςμοφσ, θφαίςτεια,
ιςχυροφσ ανζμουσ,
ιςχυρζσ καταιγίδεσ,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Οι μακθτζσ/-τριεσ
διερωτϊνται: Ρϊσ μποροφμε
με ανακυκλϊςιμα υλικά να
καταςκευάςουμε ζνα κιόςκι
ςτθν αυλι του ςχολείου για
να προςτατευόμαςτε από τον
ιλιο τουσ μινεσ Μάιο, Λοφνιο
και Σεπτζμβριο;
 εντοπίηουν τισ διαφορζσ
ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ με τθ
ςυλλογι δεδομζνων για τον
διαφορετικό καιρό ςε μια
παρακαλάςςια περιοχι τθσ
Ελλάδασ και ςε μια ορεινι, ςε
μια περιοχι κοντά ςτον
Βόρειο Ρόλο, ςε μια τθσ
κεντρικισ Ευρϊπθσ (μποροφν
να αναηθτιςουν τθν
πρόγνωςθ του καιροφ και για
τισ χϊρεσ από τισ οποίεσ
κατάγονται μακθτζσ/-τριεσ
που φοιτοφν ςτθν τάξθ)
 παράγουν ζνα κείμενο για
τισ κλιματολογικζσ διαφορζσ
ςε διάφορεσ περιοχζσ με
δεδομζνα που τουσ δίνονται.
Ρροετοιμάηουν ζνα ταξίδι
ςτθν Ευρϊπθ διερευνϊντασ τι
καιρό κα κάνει ςτθ χϊρα
προοριςμοφ τουσ τισ θμζρεσ
διαμονισ τουσ και
μεριμνϊντασ για τθν
ενδυμαςία τουσ

 παρουςιάηουν εργαςία για
τουσ φυςικοφσ κινδφνουσ
δουλεφοντασ ςε ομάδεσ. Θ
κάκε ομάδα αναλαμβάνει τθν
ζρευνα ενόσ κζματοσ, για
παράδειγμα ι τον κυκλϊνα ι
τον τυφϊνα κ.λπ. και
παρουςιάηει το ζργο τθσ ςτισ
υπόλοιπεσ ομάδεσ τθσ τάξθσ
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Δ. Ο τόποσ, θ
χϊρα, ο
πλανιτθσ που ηω

Περιβαλλοντικά
προβλιματα ςτον
πλανιτθ που ηω

Ε. Ηωι και
οικοςυςτιματα

Οικοςυςτιματα

τυφϊνεσ και
κυκλϊνεσ και να
παράγουν ζνα
κείμενο με τα κφρια
χαρακτθριςτικά
 παρουςιάηουν τθν
εργαςία τουσ ςτθν
τάξθ
 ερευνοφν τισ
ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ οι
οποίεσ ζχουν κετικζσ
και αρνθτικζσ
επιδράςεισ ςτον
πλανιτθ
 ερευνοφν ςε
ομάδεσ ςυγκεκριμζνα
προβλιματα που
προκφπτουν από τισ
αρνθτικζσ επιδράςεισ
των ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων ςτον
πλανιτθ Γθ (ρφπανςθ
τθσ ατμόςφαιρασ,
μόλυνςθ των
καλαςςϊν, κλιματικι
αλλαγι) και να
παρουςιάηουν τα
αποτελζςματα των
ερευνϊν τουσ ςτθν
τάξθ (περιγραφι των
χαρακτθριςτικϊν,
αίτια, επιπτϊςεισ
ςτον πλανιτθ, κακϊσ
και τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ του
κάκε προβλιματοσ)
 ορίηουν το
οικοςφςτθμα ωσ ζνα
ςφςτθμα βιοτικϊν και
αβιοτικϊν
παραγόντων
 διακρίνουν βιοτικά
και αβιοτικά ςτοιχεία
ενόσ βιότοπου
(ςχολικόσ κιποσ,
λιμνοφλα, δάςοσ)
 αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία τθσ
αποικοδόμθςθσ ςε
ζναν βιότοπο
 ανακαλφπτουν
τρόπουσ
προςαρμογισ των
οργανιςμϊν ςτο
περιβάλλον
 εντοπίηουν τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 παρουςιάηουν εργαςία για
τα περιβαλλοντικά
προβλιματα δουλεφοντασ ςε
ομάδεσ. Θ κάκε ομάδα κα
αναλάβει τθν ζρευνα ενόσ
κζματοσ, για παράδειγμα ι
τθν κλιματικι αλλαγι ι τθ
μόλυνςθ τθσ κάλαςςασ κ.λπ.

 ςυνκζτουν εννοιολογικό
χάρτθ ενόσ οικοςυςτιματοσ
 ςχεδιάηουν τροφικζσ
αλυςίδεσ για διάφορουσ
βιότοπουσ
 επιςθμαίνουν τρόπουσ
προςαρμογισ των ηωντανϊν
οργανιςμϊν ςτο περιβάλλον
(π.χ. ςαλιγκάρια ςε ξθραςία,
ςφςταςθ ομάδων ηϊων για
επιβίωςθ)
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ςχζςεισ των
οργανιςμϊν ςε
τροφικζσ αλυςίδεσ
ενόσ βιότοπου
 αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία διατροφισ,
φπνου, υγιεινισ,
άςκθςθσ και
κοινωνικϊν ςχζςεων
ςτθν καλι υγεία του
ανκρϊπου

 περιγράφουν ηϊα
και φυτά του πλανιτθ
 διαπιςτϊνουν ότι οι
οργανιςμοί από
κάποιο είδοσ φυτοφ ι
ηϊου αναγνωρίηονται
ωσ παρόμοια, αλλά
μποροφν και να
διαφοροποιοφνται με
πολλοφσ τρόπουσ
(βιοποικιλότθτα)

 αναφζρουν
αρνθτικζσ επιδράςεισ
του ανκρϊπου ςτο
περιβάλλον (π.χ.
αποψίλωςθ δαςϊν
για παραγωγι
χαρτιοφ)
 προςδιορίηουν
αιτίεσ για τα
απειλοφμενα φυτά
και ηϊα και τθ μείωςθ
τθσ βιοποικιλότθτασ

 καταςκευάηουν ςε κολάη
τθν πυραμίδα υγιεινισ
διατροφισ
 απεικονίηουν πυραμίδα
δραςτθριοτιτων του
ανκρϊπου (φπνου,
ςωματικισ άςκθςθσ,
κακιςτικισ ηωισ…)
 καταρτίηουν μια λίςτα
αγοράσ τροφίμων με βάςθ
τθν πυραμίδα τθσ διατροφισ
 προτείνουν δραςτθριότθτεσ
ελεφκερου χρόνου που
ςυμβάλλουν ςτθν καλι υγεία
τουσ
 ςυλλζγουν ι αξιοποιοφν
εικόνεσ φυτϊν ι ηϊων που
τουσ δίνονται και διακρίνουν
τα χαρακτθριςτικά τουσ
 παρακολουκοφν βίντεο με
ηϊα από άλλεσ χϊρεσ
 ςυνκζτουν ζνα ομαδικό
κολάη με φωτογραφίεσ ηϊων
και φυτϊν ςε ζναν παγκόςμιο
χάρτθ
 διακρίνουν κοινά και
διαφορετικά χαρακτθριςτικά
ςε ίδια είδθ ηϊων (π.χ.
αρκοφδα καφζ, πολικι)
 ςυμμετζχουν ςε δθμόςια
ςυηιτθςθ δφο ομάδων υπζρ
και κατά τθσ αποψίλωςθσ
ενόσ δάςουσ
 ςυμμετζχουν ςε παιχνίδι
ρόλων για τθν προςταςία των
ηϊων
 προτείνουν ωφζλιμεσ
ενζργειεσ (φυςικά
καταφφγια, οικολογικά
πάρκα, λίμνεσ κιπων και
πάρκων, μείωςθ
υπερκατανάλωςθσ κρζατοσ
κ.λπ.) και μθ ωφζλιμεσ
ενζργειεσ του ανκρϊπου ςτο
περιβάλλον (απορρίμματα,
αποψίλωςθ δαςϊν κ.λπ.)
Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Καταςκευι κομπόςτ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
διερωτϊνται: Ρϊσ κα
καταςκευάςουμε ζνα
περιβάλλον κομπόςτ (φυςικό

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ηωι μασ

Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικού

Αλλαγζσ ςτα υλικά
γφρω μασ
 Μείγματα,
διαλφματα.

Διαχωριςμόσ των
υλικϊν ςτα
μείγματα

 ςυλλζγουν υλικά
(ςτερεά και υγρά)
που χρθςιμοποιοφν
ςτθν κακθμερινι τουσ
ηωι
 αναμειγνφουν
ςτερεά υλικά και να
παραςκευάηουν
μείγματα
 αναμειγνφουν
ςτερεά με υγρά υλικά
και να
παραςκευάηουν
μείγματα
 αναμειγνφουν υγρά
υλικά και να
παραςκευάηουν
μείγματα –
διαλφματα
 διεξάγουν ζρευνεσ
ϊςτε να διαχωρίηουν
τα ςυςτατικά των
μειγμάτων
 διαχωρίηουν τα
ςυςτατικά των
μειγμάτων με
α) διαλογι
β) μαγνιτθ
γ) φιλτράριςμα
 διαχωρίηουν τα
διαλφματα με
απόςταξθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

λίπαςμα) για τα ςκουλικια;
 παραςκευάηουν μείγματα
με υλικά από τθν κακθμερινι
ηωι τουσ, όπωσ αλάτι,
ηάχαρθ, νερό, οινόπνευμα,
φαςόλια, φακζσ, ρινίςματα
ςιδιρου, τςάι κ.λπ.
Ενδεικτικά οριςμζνα
μείγματα:
ο
1 μείγμα όταν αναμειγνφουν
φακζσ με φαςόλια
ο
2 μείγμα όταν αναμειγνφουν
φαςόλια με ρινίςματα
ςιδιρου
ο
3 μείγμα όταν αναμειγνφουν
φακζσ με νερό
ο
4 μείγμα όταν αναμειγνφουν
νερό με αλάτι

 διαχωρίηουν τα ςυςτατικά
τθσ προθγοφμενθσ
δραςτθριότθτασ
ο
Α) με διαλογι για το 1
μείγμα
ο
Β) με μαγνιτθ για το 2
μείγμα
ο
Γ) με διικθςθ για το 3
μείγμα
Δ) με απόςταξθ
 διαχωρίηουν με
εναλλακτικό τρόπο τα
ςυςτατικά ενόσ διαλφματοσ,
όπωσ για παράδειγμα νεροφ
και αλατιοφ, αξιοποιϊντασ
ανακυκλϊςιμα υλικά ςτθν
περίπτωςθ κατά τθν οποία το
ςχολείο δε διακζτει ςυςκευι
απόςταξθσ. Για τθν
καταςκευι τθσ ςυςκευισ
απαιτοφνται: 1 πλαςτικό
διαφανζσ μπουκάλι 1,5 λίτρο,
1 πλαςτικό διαφανζσ
μπουκάλι 0,5 λίτρου και
διάλυμα αλατόνερου.
Οδθγίεσ υλοποίθςθσ του
πειράματοσ: Κόβουμε το
μπουκάλι του 1,5 λίτρου ςτθ
μζςθ. Το ίδιο κάνουμε και για
το μπουκάλι του 0,5 λίτρου.
Στο μικρό μπουκάλι ρίχνουμε
το μείγμα του αλατόνερου.
Τοποκετοφμε το μικρό
μπουκάλι μζςα ςτον πυκμζνα
του μεγάλου μπουκαλιοφ. Στθ
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Σ. Σα υλικά ςτθ
ηωι μασ

ςυνζχεια ςκεπάηουμε το
μικρό μπουκάλι με το άλλο
μιςό του μεγάλου
μπουκαλιοφ με τρόπο ϊςτε θ
περίμετρόσ του να εφαρμόηει
εντόσ του μεγάλου
μπουκαλιοφ. Τοποκετοφμε τθ
ςυςκευι ςτον ιλιο. Το
αλατόνερο με τθ κερμότθτα
του ιλιου εξατμίηεται και
ςχθματίηει νζφοσ υδρατμϊν
ςτθν εςωτερικι επιφάνεια
του μεγάλου μπουκαλιοφ, οι
οποίοι υγροποιοφνται. Θ
εξάτμιςθ του αλατόνερου
ςυνεχίηεται ζωσ ότου
εξατμιςκεί όλο το νερό από
το διάλυμα του αλατόνερου
με αποτζλεςμα να
παραμείνει ςτον πυκμζνα του
μικροφ μπουκαλιοφ το αλάτι
και το νερό του διαλφματοσ
του αλατόνερου να καλφψει
τον πυκμζνα του μεγάλου
μπουκαλιοφ.
Ρεριοριςμόσ
Για τθν υλοποίθςθ τθσ εν
λόγω δραςτθριότθτασ
απαιτείται θλιοφάνεια και
προτείνεται ο πειραματιςμόσ
να πραγματοποιθκεί προσ το
τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ, για
να υπάρχει θλιοφάνεια και
υψθλζσ κερμοκραςίεσ.

Η. Δυνάμεισ –
Κινιςεισ

Δυνάμεισ με επαφι
και από απόςταςθ

 διακρίνουν τισ
δυνάμεισ που
αςκοφνται ςε ζνα
ςϊμα ςε δυνάμεισ
από απόςταςθ
(θλεκτρικι,
μαγνθτικι) και ςε
επαφι
 ςυγκρίνουν
(ποιοτικά) τθν τριβι
που αςκείται ςε ζνα
ςϊμα από διάφορεσ
επιφάνειεσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Καταςκευι διάταξθσ
φιλτραρίςματοσ νεροφ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
διερωτϊνται: Ρϊσ κα
καταςκευάςουμε ςυςκευζσ
που φιλτράρουν το νερό;
 προτείνουν λφςεισ ςτο
πρόβλθμα μετακίνθςθσ ενόσ
μεταλλικοφ ςυνδετιρα χωρίσ
να τον αγγίξουν, κακϊσ και
τθσ μετακίνθςθσ μικρϊν
κομματιϊν χαρτιοφ χωρίσ να
τα αγγίηουν
 διερευνοφν με τι υλικό
είναι καλφτερα να επενδφουν
το κεκλιμζνο επίπεδο ϊςτε τα
ςϊματα να μθ γλιςτροφν
 διερευνοφν αν μποροφν να
αλλάηουν το ςχιμα ενόσ
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 διαπιςτϊνουν
αλλαγζσ ςτο ςχιμα
των αντικειμζνων τθσ
κακθμερινισ ηωισ
όταν τα λυγίηουμε, τα
τεντϊνουμε ι τα
πιζηουμε

Η. Δυνάμεισ –
Κινιςεισ

ςϊματοσ και να ςυςχετίηουν
τθν αλλαγι του ςχιματοσ με
τθν αιτία τθσ (π.χ. τθ δφναμθ
που αςκοφν με τα χζρια τουσ)
 προτείνουν και υλοποιοφν
καταςκευζσ παιχνιδιϊν με
μαγνιτεσ
Ρεριοριςμοί:
Θ θλεκτρικι δφναμθ
εξετάηεται μόνο ςε
περιπτϊςεισ ςτατικοφ
θλεκτριςμοφ.

Θ. Εργαλεία

φγχρονα
τεχνολογικά
εργαλεία

 διερευνοφν και να
αναςτοχάηονται ςε
κζματα που
αφοροφν:
 πνευματικά
δικαιϊματα
 προςωπικά
δεδομζνα
 ςυμπεριφορά ςτο
διαδίκτυο
 αςφάλεια ςτο
διαδίκτυο
 ζγκυρθ ενθμζρωςθ
 αξίεσ (ςτα μζςα
μαηικισ
ενθμζρωςθσ)
 ςτάςεισ απζναντι
ςτθν τεχνολογία

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικι πρόταςθ STEM:
Κζμα: Καταςκευι μπάρασ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
διερωτϊνται: Ρϊσ κα
καταςκευάςουμε μια μπάρα
για αναπθρικά καροτςάκια
ςτθν είςοδο του ςχολείου;
 ςτζκονται ςε δφο ςειρζσ
αξιοποιϊντασ βιωματικζσ
τεχνικζσ εκπαιδευτικοφ
δράματοσ. Ρερνϊντασ
κακζνασ/-μία μζςα από τον
διάδρομο που ςχθματίηεται
ακοφει τουσ άλλουσ να
ψικυρίηουν ςχόλια που
υποτίκεται ότι γράφονται ςτο
διαδίκτυο, κυρίωσ αρνθτικά
για τον χαρακτιρα που
υποδφονται. Θ
δραςτθριότθτα ςτοχεφει ςτθν
ανάπτυξθ τθσ ενςυναίςκθςθσ
για τα ςυναιςκιματα του
άλλου, που μπορεί να
βάλλεται κατά τθν ζκκεςι
του ςτο διαδίκτυο. Ακολουκεί
ςυηιτθςθ όπου αναδφονται
τα ςυναιςκιματα και οι
ςκζψεισ που βίωςαν και
ανάλογα μποροφν να
αξιοποιθκοφν άλλεσ τεχνικζσ
 αναλαμβάνουν ςε ομάδεσ
να καταγράψουν ζνα
περιςτατικό που ςυνζβθ, για
παράδειγμα, εν μζςω
πανδθμίασ ι ζνα περιςτατικό
που ςυνζβθ κατά τθν άφιξθ
προςφφγων ςτθ χϊρα. Κάκε
ομάδα λειτουργεί με βάςθ
διαφορετικι οπτικι, για
παράδειγμα ςε μία ομάδα
καταγράφουν το περιςτατικό
ωσ δθμοςιογράφοι, ςε άλλθ
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Θ. Εργαλεία

Καταςκευζσ
 Σχεδιάηουμε και
καταςκευάηουμε
ζνα e-portfolio
ςτον υπολογιςτι
τθσ τάξθσ όπου
τοποκετοφνται
εργαςίεσ, ψθφιακά
δεδομζνα και
υλικό τθσ ομάδασ.

 οργανϊνουν και να
ταξινομοφν ψθφιακά
δεδομζνα με βάςθ
κριτιρια που
ςυμφωνοφνται
 αναςτοχάηονται και
να βελτιϊνουν τθ
δουλειά τουσ με βάςθ
δεδομζνα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ωσ επιδθμιολόγοι, ωσ
ιςτορικοί, ωσ φωτογράφοι ι
φωτορεπόρτερ, ωσ εικαςτικοί
ι ςκιτςογράφοι, ωσ ςατυρικοί
θκοποιοί ι χορογράφοι, ωσ
πολιτικοί. Ακολουκεί
ςυηιτθςθ και αναςτοχαςμόσ
με αφορμι τισ διαφορετικζσ
οπτικζσ
 ςχεδιάηουν, οργανϊνουν,
υλοποιοφν και αξιολογοφν
καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ
(βίντεο, αφίςεσ,
παρουςιάςεισ) για κζματα
ςυμπεριφοράσ και αςφάλειασ
ςτο διαδίκτυο
 ςυηθτοφν, ςχεδιάηουν και
οργανϊνουν ςτον υπολογιςτι
τθσ τάξθσ ζνα e-protfolio με
φακζλουσ ανά μάκθμα και
ανά κεματικι που
επεξεργάηονται με
πολυμεςικό υλικό, ατομικό
και κυρίωσ ομαδικό. Θ τάξθ
διαμορφϊνει τα κριτιρια με
βάςθ τα οποία κα
αξιολογοφνται και τα
δεδομζνα τοποκετοφνται ςτο
e-portfolio. Χρειάηεται να
ςυμφωνθκοφν τρόποι
διαχείριςθσ του εργαλείου
και αξιοποίθςθσ των
δεδομζνων, για παράδειγμα
για τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν,
για παρουςιάςεισ, για
αναςτοχαςμό και για
βελτίωςθ
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