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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 –
2017
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ)
σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄, Β΄, Γ΄
τάξεις Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016-2017:
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μαθηματικά Α΄ Τάξης Γυμνασίου
Ι. Διδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά,
Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου.
ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1ο: Οι φυσικοί αριθμοί
1.4
1.5

Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα
Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.Δ. – Ε.Κ.Π. – Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων
παραγόντων

Κεφ. 2ο: Τα κλάσματα
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Η έννοια του κλάσματος
Ισοδύναμα κλάσματα
Σύγκριση κλασμάτων
Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων
Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
Διαίρεση κλασμάτων
1

Κεφ. 3ο: Δεκαδικοί αριθμοί
3.1
3.3

Δεκαδικά κλάσματα, Δεκαδικοί αριθμοί, Διάταξη δεκαδικών αριθμών, Στρογγυλοποίηση
Υπολογισμοί με τη βοήθεια υπολογιστή τσέπης
ο

Κεφ. 4 : Εξισώσεις και προβλήματα
4.1
Η έννοια της εξίσωσης – Οι εξισώσεις: α

α:x

β

και

x:α

β

x

β, x α

β, α x

β, α x

β,

(χωρίς τις έννοιες της ταυτότητας και της αδύνατης εξίσωσης ).

ο

Κεφ. 5 : Ποσοστά
5.1
Ποσοστά
5.2
Προβλήματα με ποσοστά
ο

Κεφ. 7 : Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί
7.1
Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) – Η ευθεία των ρητών – Τετμημένη σημείου
7.2
Απόλυτη τιμή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών
7.3
Πρόσθεση ρητών αριθμών
7.4
Αφαίρεση ρητών αριθμών
7.5
Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών
7.6
Διαίρεση ρητών αριθμών
7.7
Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών
7.8
Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό
ΜΕΡΟΣ Β΄
ο

Κεφ. 1 :Βασικές γεωμετρικές έννοιες
1.1
Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία – Επίπεδο – Ημιεπίπεδο
1.2
Γωνία – Γραμμή – Επίπεδα σχήματα – Ευθύγραμμα σχήματα – Ίσα σχήματα
1.3
Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων – Απόσταση σημείων – Μέσο
ευθυγράμμου τμήματος
1.4
Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων
1.5
Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – Διχοτόμος γωνίας
1.6
Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες
1.7
Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών
1.8
Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες
1.9
Θέσεις ευθειών στο επίπεδο
1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων
1.11 Κύκλος και στοιχεία του κύκλου
1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου
ο

Κεφ. 2 : Συμμετρία
2.1
Συμμετρία ως προς άξονα
2.2
Άξονας συμμετρίας
2.3
Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος
2.4
Συμμετρία ως προς σημείο
2.5
Κέντρο συμμετρίας
2.6
Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία
ο

Κεφ. 3 : Τρίγωνα – Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια
3.1
Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων
3.2
Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου
3.3
Παραλληλόγραμμο – Ορθογώνιο – Ρόμβος – Τετράγωνο – Τραπέζιο – Ισοσκελές τραπέζιο
3.4
Ιδιότητες Παραλληλογράμμου – Ορθογωνίου – Ρόμβου – Τετραγώνου – Τραπεζίου –
Ισοσκελούς τραπεζίου
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ΙΙ. Διαχείριση Διδακτέας ύλης
Οι παρακάτω οδηγίες έχουν στόχο να παρουσιάσουν κάποιες σημαντικές πλευρές για κάθε ενότητα
και έτσι να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό ώστε να σχεδιάσει τη διδασκαλία του και να επιλέξει
υλικό. Η κατανομή των διδακτικών ωρών που προτείνεται είναι ενδεικτική. Μέσα σε αυτές τις ώρες
περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα χρειαστεί για ανακεφαλαιώσεις, γραπτές δοκιμασίες, εργασίες κλπ.
Οι δραστηριότητες που περιέχονται είναι ενδεικτικές και προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών
για το γυμνάσιο και τον οδηγό του εκπαιδευτικού τα οποία είναι συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα
και
μπορούν
να
ανακτηθούν
από
τον
ιστότοπο
του
ψηφιακού
σχολείου
(http://ebooks.edu.gr/new/ps.php).
ΜΕΡΟΣ Α΄
Κεφάλαια 1ο, 2ο, 3ο (Φυσικοί αριθμοί, Κλάσματα, Δεκαδικοί)
Στο Δημοτικό έχουν διδαχθεί τόσο οι έννοιες όσο και οι διαδικασίες που αναφέρονται στα κεφάλαια
αυτά. Έτσι, η διδασκαλία στην Α΄ Γυμνασίου πρέπει να έχει δύο στόχους:
1.
Tην επανάληψη – υπενθύμιση εννοιών και διαδικασιών και
2.
Tην εμβάθυνση σε κάποιες πλευρές που κρίνονται σημαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη
των μαθηματικών εννοιών.
Πιο συγκεκριμένα πρέπει να έχει ως στόχους:
 Την αντιμετώπιση εμποδίων και δυσκολιών που συναντούν οι μαθητές (π.χ. το γινόμενο δύο
αριθμών είναι πάντα μεγαλύτερο από τους παράγοντές του, οι δεκαδικοί αριθμοί είναι άλλο
είδος αριθμών απ’ ό,τι τα κλάσματα).
 Την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών να χρησιμοποιούν αναπαραστάσεις και να
μεταβαίνουν από το ένα είδος στο άλλο (π.χ. αναπαράσταση στην ευθεία των αριθμών, οι
γεωμετρικές αναπαραστάσεις των κλασμάτων, οι δεκαδικοί και τα δεκαδικά κλάσματα ως
διαφορετικές αναπαραστάσεις των ίδιων αριθμών).
 Την εμβάθυνση σε ιδιότητες των πράξεων και αλγοριθμικών διαδικασιών που υποστηρίζουν τη
μετάβαση από την αριθμητική στην Άλγεβρα (π.χ. επιμεριστική και αντιμεταθετική ιδιότητα, η
αφαίρεση ως αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης κτλ.).
 Την εισαγωγή αλγεβρικών συμβόλων και τη νοηματοδότησή τους μέσα από την ανάγκη
διατύπωσης σχέσεων και ιδιοτήτων (π.χ. ιδιότητες πράξεων), από την ανάγκη περιγραφής
προβλημάτων ή ποσοτήτων που είναι λεκτικά διατυπωμένες (π.χ. άσκηση 1 της §4.1), από την
παραγωγή αλγεβρικών εκφράσεων που περιγράφουν γεωμετρικά ή αριθμητικά μοτίβα (π.χ.
άσκηση 15 της §4.1.
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να αφιερωθούν 20 ώρες για τα τρία πρώτα κεφάλαια. Εξάλλου,
οι μαθητές θα έχουν και στο 7ο κεφάλαιο την ευκαιρία να ασχοληθούν με τις πράξεις και να
βελτιώσουν την ευχέρειά τους σε αυτές. Η ενασχόληση με τα τρία πρώτα κεφάλαια για μεγάλο
διάστημα δεν εξασφαλίζει την αντιμετώπιση των δυσκολιών.
ο

Κεφάλαιο 1 (Να διατεθούν 7 ώρες)
Θα διδαχθούν οι §1.4 και §1.5. Να δοθεί έμφαση στα παρακάτω:
 Ταυτότητα της Ευκλείδειας Διαίρεσης και χρήση των εννοιών «διαιρεί», «πολλαπλάσιο».
 Κριτήρια διαιρετότητας, ανάλυση ενός αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και εύρεση
Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ.
 Λεκτικά προβλήματα που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Ο Αντρέας παίζει ποδόσφαιρο κάθε 4 ημέρες, ο Μιχάλης κάθε 5 ημέρες και ο Μαρίνος κάθε 8
ημέρες. Αν σήμερα παίζουν ποδόσφαιρο και οι τρεις μαζί, τότε να υπολογίσετε μετά από
πόσες ημέρες θα συμβεί το ίδιο για δεύτερη φορά.
[Σχόλιο: Ο στόχος είναι η χρήση του ΕΚΠ σε ένα ρεαλιστικό πρόβλημα. Η επίλυση του
προβλήματος από τους μαθητές μπορεί να στηρίζεται σε διαισθητικές προσεγγίσεις (πχ
κάποιο σχήμα) ή σε εύρεση των πολλαπλασίων του 4, του 5 και το 8. Αυτές οι προσεγγίσεις
μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάδειξη της έννοιας του ΕΚΠ]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:

3

Η δραστηριότητα στην §1.4 του σχολικού βιβλίου,
μπορεί να γίνει με πιο διερευνητικό τρόπο με τη χρήση
ψηφιακών εργαλείων, όπως με το δόμημα «Πειράματα
με τη διάταξη μαθητών», στο Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/14342
Αναλυτικότερες πληροφορίες για την εφαρμογή και τις
δραστηριότητες που μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές
ο εκπαιδευτικός, υπάρχουν σε σύνδεσμο στο κάτω μέρος της εφαρμογής.
ο

Κεφάλαιο 2 (Να διατεθούν 9 ώρες)
Να δοθεί έμφαση στα παρακάτω:
 Έννοια κλάσματος και οι διαφορετικές πτυχές της όπως μέρος του όλου, πηλίκο και λόγος (οι
εισαγωγικές δραστηριότητες της §2.1, ασκήσεις 1, 2, 3, σελ. 36, δραστηριότητα 2, σελ. 37 και
προβλήματα αναγωγής στη μονάδα).
 Ισοδύναμα κλάσματα και μετατροπές τους
 Σύγκριση κλασμάτων μέσα από διαφορετικούς τρόπους (μετατροπή σε ομώνυμα, χρήση
γεωμετρικών αναπαραστάσεων, χρήση προσεγγιστικών μεθόδων π.χ. σύγκριση με τη μονάδα ή
με ένα τρίτο αριθμό)
 Διαδικασίες που συνδέονται εμμέσως με την έννοια της πυκνότητας των ρητών (να επεκταθεί
το παράδειγμα 4 στην §2.3 στην περίπτωση παρεμβολής περισσότερων του ενός κλασμάτων).
 Ανάγκη μετατροπής ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα στην περίπτωση της πρόσθεσης και
αφαίρεσης, χρησιμοποιώντας ασκήσεις πράξεων απλών κλασμάτων με παρονομαστές μέχρι το
10.
 Έννοια των πράξεων στα κλάσματα και η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων (π.χ. ότι η
έκφραση «τα




2
3
2 3
του » αποδίδεται αριθμητικά με τον πολλαπλασιασμό
, ότι οι
5
8
5 8

αντίστροφοι αριθμοί είναι αυτοί που έχουν γινόμενο τη μονάδα, ότι το άθροισμα και η
διαφορά κλασμάτων αναφέρεται στο ίδιο όλο, ότι τα σύνθετα κλάσματα εκφράζουν τη
διαίρεση κλασμάτων)
Παραστάσεις και προτεραιότητα πράξεων
Διαφορετικές αναπαραστάσεις κλασμάτων (ευθεία, γεωμετρικά σχήματα)
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
1 2
5
2 1 3 , το σωστό αποτέλεσμα είναι:
2
2
α) 9,5
β) 10,5
γ) 12
δ) 15
ε) άλλο.
[Σχόλιο: Κάθε άλλη απάντηση από τη σωστή (β) προκύπτει από λανθασμένη χρήση της
προτεραιότητας των πράξεων. Έτσι, αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών και την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας, με
αναλυτική συζήτηση στην τάξη.]

Υπολογίζοντας την αριθμητική παράσταση

Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Η κατανόηση της έννοιας των ισοδύναμων κλασμάτων
μπορεί να διευκολυνθεί με τη χρήση ψηφιακών
εργαλείων, όπως με το δόμημα «Ισοδύναμα κλάσματα»
του Φωτόδεντρου:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/14353
Αναλυτικότερες πληροφορίες για την εφαρμογή και τις
δραστηριότητες που μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές ο εκπαιδευτικός, υπάρχουν σε
σύνδεσμο στο κάτω μέρος της εφαρμογής.
ο

Κεφάλαιο 3 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Θα διδαχθούν οι §3.1 και §3.3. Να δοθεί έμφαση στα παρακάτω:
 Ότι οι δεκαδικοί και τα δεκαδικά κλάσματα είναι διαφορετικές αναπαραστάσεις των ίδιων
αριθμών
 Στη διαδικασία σύγκρισης δεκαδικών αριθμών και την τοποθέτησή τους στην ευθεία των
πραγματικών αριθμών.
4



Στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η προτεραιότητα των πράξεων στον υπολογισμό μιας
παράστασης με τον υπολογιστή τσέπης. Ο κύριος στόχος της διδασκαλίας της παραγράφου 3.3
είναι ακριβώς η ανάδειξη της προτεραιότητας των πράξεων.
Σχετικά με τις δυνάμεις, να συζητηθεί το γεγονός ότι μεταξύ δύο δυνάμεων με ίδια βάση,
μεγαλύτερη του 1, μεγαλύτερη είναι η δύναμη που έχει το μεγαλύτερο εκθέτη (π.χ.

2,52 (2,52) 2

(2,52)3 ), ενώ συμβαίνει το αντίθετο, αν η βάση είναι μικρότερη του 1 (π.χ.

0, 22 (0, 22) 2

(0, 22)3 ). Να γίνει χρήση του υπολογιστή τσέπης.

ο

Κεφάλαιο 4 (Να διατεθούν 4 ώρες)
§4.1 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Η έννοια της εξίσωσης και η εύρεση της λύσης με την αντίθετη – αντίστροφη πράξη έχει συζητηθεί
στην ΣΤ΄ Δημοτικού. Επιπλέον, η επίλυση των εξισώσεων πρώτου βαθμού θα αντιμετωπισθεί
αναλυτικά στη Β΄ Γυμνασίου. Ο ρόλος του κεφαλαίου αυτού στην Α΄ Γυμνασίου είναι επαναληπτικός,
καθόσον οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν απλές εξισώσεις στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε
επόμενα κεφάλαια.
Πρέπει να δοθεί έμφαση στην παραγωγή αλγεβρικών παραστάσεων που εκφράζουν ένα πρόβλημα ή
μια κατάσταση και οδηγούν σε εξισώσεις (όπως η 1η δραστηριότητα και οι ασκήσεις 1, 14 και 15).
Τέτοιες απλές διαδικασίες μοντελοποίησης δίνουν νόημα στην εισαγωγή της άλγεβρας και
υποστηρίζουν την ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλήματος.
Η επίλυση εξίσωσης εδώ γίνεται με χρήση του ορισμού των πράξεων και οι εξισώσεις περιορίζονται
σε αυτές που έχουν τον άγνωστο μόνο στο ένα μέλος. Χρειάζεται να συζητηθεί η επίλυση με δοκιμή,
γιατί αυτό βοηθά στην κατανόηση της έννοιας της εξίσωσης και της έννοιας της λύσης της (4η
δραστηριότητα και ασκήσεις 7, 8). Από την άλλη, δεν προτείνεται να χρησιμοποιηθούν διαδικασίες
που θα διδαχτεί ο μαθητής στη Β Γυμνασίου (επίλυση με τις ιδιότητες της ισότητας) και πολύ
περισσότερο η απομνημόνευση κανόνων χωρίς νόημα. Για τον ίδιο λόγο δεν προτείνεται η
απομνημόνευση των λύσεων (τελευταία παράγραφος του «μαθαίνουμε»). Τέλος, προτείνεται να μην
διδαχτούν οι έννοιες της ταυτότητας και της αδύνατης εξίσωσης.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Έχουμε μια "αλυσίδα" αριθμών: 2, 5, 8, 11, 14, …
α) Βρείτε τον επόμενο όρο. β) Βρείτε τον τρόπο που προκύπτει κάθε όρος από τον
προηγούμενό του. Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να βρείτε τον 10ο και τον 100ο όρο; γ) Ποιος
όρος είναι ίσος με 332;
[Σχόλιο: Ο στόχος της δραστηριότητας είναι η αναγνώριση από τους μαθητές της αξίας της
αλγεβρικής παράστασης (για να βρεθεί ο 100ος όρος), ακόμα κι αν με αναδρομικούς τρόπους
μπορούν να βρεθούν κάποιοι όροι. Επίσης, στόχος είναι η δημιουργία εξίσωσης για τη λύση
του προβλήματος του (γ) ερωτήματος. Αν ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι χρειάζεται, μπορεί να
επιλέξει πιο εύκολη ακολουθία, πχ την 2, 4, 6, … ή την 3, 5, 7, …]
ο

Κεφάλαιο 5 (Να διατεθούν 6 ώρες)
Η έννοια του ποσοστού και προβλήματα με ποσοστά έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό. Το καινούριο που
υπάρχει είναι το πλαίσιο των προβλημάτων (π.χ. προβλήματα με τόκους, Φ.Π.Α.).
§5.1 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Να δοθεί έμφαση στα ποσοστά ως διαφορετική αναπαράσταση των δεκαδικών και των κλασμάτων,
αλλά και να επισημανθεί το γεγονός ότι δεν γράφονται όλα τα κλάσματα με ακρίβεια στη μορφή
ποσοστού (π.χ. ενώ

3
4

0, 75 75% , είναι

1
3

0,33... 33,33...% ). Να δοθεί προτεραιότητα

σε ασκήσεις μετατροπής ποσοστών σε κλάσματα και δεκαδικούς και αντίστροφα και σε απλά
προβλήματα.
§5.2 (Να διατεθούν 3)
Επειδή πολλά από τα προβλήματα που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο είναι δύσκολα, για να
εμπλακούν με τη λύση τους όλοι οι μαθητές, ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει μια προσεκτική
επιλογή απλών μόνο προβλημάτων τόκου, Φ.Π.Α. και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο
καταναλωτής.
5
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Κεφάλαιο 7 (Να διατεθούν 29 ώρες)
Το περιεχόμενο του κεφαλαίου είναι εξολοκλήρου νέο για τους μαθητές, αν και υπάρχει άτυπη
γνώση των αρνητικών αριθμών (θερμοκρασία κτλ.) που μπορεί να αξιοποιηθεί.
§7.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Η αξιοποίηση της άτυπης γνώσης των μαθητών από τους αρνητικούς ακεραίους (θερμοκρασία,
υπόγεια κοκ) μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση των σχετικών μαθηματικών εννοιών.
§7.2 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Το γεγονός ότι ο αντίθετος του 2 είναι ο 2 ίσως είναι προφανές για τους μαθητές, αλλά δεν
συμβαίνει το ίδιο για τον αντίθετο ενός αριθμού α . Στην κατεύθυνση αυτή ίσως είναι
αποτελεσματική η χρήση της ευθείας των αριθμών, όπου ο α μπορεί να τοποθετηθεί τόσο δεξιά
από το 0 (αν α θετικός), όσο και αριστερά του (αν α αρνητικός). Έτσι, μπορεί να αναδειχθεί το
γεγονός ότι στην έκφραση α το « » δηλώνει τον αντίθετο του α , αλλά όχι το πρόσημο.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.
x
3,2
-x
–3
5
-(-x)
2/3
|x|
6
|-x|
0,45
[Σχόλιο: Στόχος της δραστηριότητας είναι η διερεύνηση του ρόλου του "–" ως πρόσημο και ως
σύμβολο αντιθέτου. Οι συζητήσεις που θα γίνουν μέσα στην τάξη χρειάζεται να αναδείξουν
ότι το "–" στο –x δεν δηλώνει το πρόσημο. Για τη συζήτηση αυτή θα πρέπει να αφιερωθεί
αρκετός χρόνος.]
§7.3 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Για την εισαγωγή της πρόσθεσης θετικών και αρνητικών αριθμών, παράλληλα με τη δραστηριότητα
του βιβλίου του μαθητή μπορεί να γίνει χρήση και της μετατόπισης πάνω στον άξονα: στο άθροισμα
δύο αριθμών, ο πρώτος προσθετέος δείχνει το σημείο εκκίνησης πάνω στο άξονα, ενώ ο δεύτερος
δείχνει τη μετακίνηση (το πρόσημό του την κατεύθυνση και η απόλυτη τιμή του την απόσταση).
Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα μοντέλα, όπως οι θετικοί και αρνητικοί μετρητές (ή
κάρτες). Οι θετικοί-αρνητικοί μετρητές όπως και η κίνηση στην αριθμογραμμή μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και στις τέσσερις πράξεις των ακεραίων. Προτείνεται με τη χρήση των μοντέλων
και με συλλογική διαπραγμάτευση μέσα στην τάξη, να διατυπώσουν και να οικειοποιηθούν οι
μαθητές τους κανόνες της πρόσθεσης ακεραίων και στη συνέχεια να εξασκηθούν σε πράξεις με
δεκαδικούς αριθμούς.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1η:
Ένα ρομποτάκι κινείται πάνω στην αριθμογραμμή μέσω ενός τηλεχειριστηρίου–
αριθμομηχανής. Το +5 ερμηνεύεται ως "5 βήματα δεξιά", ενώ το –5 ερμηνεύεται ως "5
βήματα αριστερά".
Αν υποθέσουμε ότι το ρομποτάκι ξεκινάει πάντα από τη θέση που δείχνει ο πρώτος αριθμός,
ποια θα είναι η καινούρια του θέση, όταν πληκτρολογήσουμε:
α) (+3)+(+5)
β) (–5)+(+3)
γ) (+5)+(–3)
ε) (–4)+(–7)
η) (–4)+(+7)+(–3) θ) (–4)+(–2)+(+6)+(–1)
Πώς μπορούμε να οδηγήσουμε το ρομποτάκι από τη θέση 5 στη θέση –2 με δύο κινήσεις; Με
τρεις κινήσεις;
[Σχόλιο: Στόχος της δραστηριότητας είναι η δημιουργία της "εικόνας" της κίνησης στην
αριθμογραμμή για την αναπαράσταση της πρόσθεσης. Τέτοιου είδους αναπαραστάσεις
βοηθούν στην κατανόηση της πράξης και στη χρήση τους από τους μαθητές και θεωρείται
χρήσιμο να αξιοποιούνται πριν από τη χρήση των κανόνων.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2η:
Σε ένα παιχνίδι, δύο ομάδες παιδιών απαντούν σε ερωτήσεις. Για κάθε σωστή απάντηση η
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ομάδα παίρνει μια θετική κάρτα και για κάθε λάθος παίρνει μια αρνητική. Για παράδειγμα, αν
η ομάδα Α έχει 5 θετικές κάρτες (+5) και πάρει άλλες δύο θετικές (+2), θα έχει 7 θετικές,
δηλαδή σύνολο +7 πόντους. Αυτό μπορούμε να το εκφράσουμε με την πρόσθεση:
(+5)+(+2)=+7.
α) Το σχήμα 1 περιγράφει την κατάσταση μιας ομάδας που είχε 3 αρνητικές και πήρε δύο
ακόμη αρνητικές. Μπορείτε να εκφράσετε αυτή την κατάσταση με μια πράξη;
β) Περιγράψτε με λόγια και με μια πράξη την κατάσταση που περιγράφει το σχήμα 2. Ποιο
είναι το σύνολο πόντων της ομάδας;

σχήμα 1

σχήμα 2

γ) Χρησιμοποιήστε αυτό το παιχνίδι για να πείτε τι μπορεί να σημαίνουν οι επόμενες πράξεις
και υπολογίστε τα αποτελέσματά τους: (+3)+(+4), (–2)+(–5) , (–8)+(–3) , (–7)+(–5) .
Μπορείτε να σκεφτείτε έναν κανόνα για να κάνετε αυτές τις προσθέσεις, χωρίς κάθε φορά να
σκέφτεστε τις κάρτες;
δ) Χρησιμοποιήστε αυτό το παιχνίδι για να πείτε τι μπορεί να σημαίνουν οι επόμενες πράξεις
και υπολογίστε τα αποτελέσματά τους: (+3)+(–5) (–2)+(+3) (–5)+(+3) (+7)+(–4)
Μπορείτε να σκεφτείτε έναν κανόνα για να κάνετε αυτές τις προσθέσεις, χωρίς κάθε φορά να
σκέφτεστε τις κάρτες;
[Σχόλιο: Η δραστηριότητα αποτελεί μια εισαγωγή στην πρόσθεση ακεραίων και έχει ως στόχο
την "ανακάλυψη" του ορισμού της πρόσθεσης και των αντίθετων ως αριθμών με άθροισμα
μηδέν. Χρησιμοποιείται το μοντέλο των θετικών και αρνητικών καρτών, το οποίο μπορεί να
στηριχτεί σε χειραπτικό υλικό (πχ. κόκκινα και μαύρα πούλια) ή σε εικονικές αναπαραστάσεις
(πχ το +5 μπορεί να παρασταθεί με +++++). Πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου είναι η
άμεση σχέση του με τη συμβολική γραφή του αθροίσματος (η ύπαρξη 5 θετικών καρτών και 2
αρνητικών συμβολίζεται με (+5)+(–2)) και η πρόσβαση στην ιδέα των αλληλοαναιρούμενων
ποσοτήτων που οδηγεί στους αντίθετους αριθμούς. Τα δύο πρώτα ερωτήματα της
δραστηριότητας έχουν ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με το πλαίσιο του προβλήματος
και τη χρήση του μοντέλου σε προσθέσεις. Το τρίτο και το τέταρτο ερώτημα, καλούν τους
μαθητές να κάνουν προσθέσεις με χρήση των καρτών και κατόπιν να επιχειρήσουν
γενικεύσεις για τους πιθανούς κανόνες της πρόσθεσης. Είναι πιθανό να απαιτηθεί αρκετή
συζήτηση μεταξύ των μαθητών για να φτάσουν στη γενίκευση (ιδιαίτερα στο τέταρτο
ερώτημα) και ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει με κατάλληλες ερωτήσεις.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 3η:
Η εισαγωγή στην πρόσθεση ακεραίων αριθμών μπορεί ναγίνει
με πιο διερευνητικό τρόπο με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων,
όπως με το «Πειράματα με την πρόσθεση ακεραίων αριθμών»,
στο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/14348
Αναλυτικότερες πληροφορίες για την εφαρμογή και τις
δραστηριότητες που μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές ο
εκπαιδευτικός, υπάρχουν σε σύνδεσμο στο κάτω μέρος της
εφαρμογής.
§7.4 (Να διατεθούν 6 ώρες)
Μια πηγή δυσκολιών για τους μαθητές είναι η τριπλή σημασία του συμβόλου «–»: ως πρόσημο (π.χ.

3
2 ), ως δηλωτικό του αντίθετου (π.χ. στο
ή στο α ) και ως σύμβολο της
αφαίρεσης (π.χ. στο 3 8 ). Είναι λοιπόν χρήσιμο να γίνει συζήτηση στην τάξη με στόχο την
στον αριθμό

ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης όλων αυτών των σημασιών και την ευχέρεια στην μετάβαση από τη
μία σημασία στην άλλη. Επιπλέον, ίσως χρειάζεται να ξαναγίνει συζήτηση για την έννοια του
αντίθετου (βλ. την §7.2). Επειδή στην απαλοιφή των παρενθέσεων εμφανίζονται δυσκολίες, καλό
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είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος για την κατανόησή της από τους μαθητές. Ένας τρόπος να
αποδοθεί νόημα στους κανόνες απαλοιφής παρενθέσεων είναι ο υπολογισμός με δύο τρόπους των
αποτελεσμάτων (άσκηση 8). Ένας ακόμη τρόπος (ο οποίος είναι ίσως περισσότερο αποδοτικός) είναι
η χρήση της επιμεριστικής ιδιότητας. Αυτό σημαίνει ότι η απαλοιφή παρενθέσεων δεν θα διδαχθεί
σε αυτή την παράγραφο αλλά στην επόμενη (βλ. παρακάτω)
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Σε μια παραλλαγή του παιχνιδιού με τις κάρτες, μπορούν από μια ομάδα να αφαιρούνται
κάρτες, θετικές ή αρνητικές. Έτσι, για παράδειγμα, όταν αφαιρούνται 5 θετικές κάρτες από 10,
μένουν 5, δηλαδή (+10)–(+5)=+5.
α) Πως μπορούμε να εκφράσουμε (με πράξη) την κατάσταση μιας ομάδας που είχε 5
αρνητικές κάρτες και της αφαιρέθηκαν 3 αρνητικές; Ποιο είναι τώρα το σκορ της ομάδας;
β) Μια ομάδα έχει σκορ +25. Με ποιους τρόπους μπορεί να αυξήσει το σκορ της σε +28; Με
ποιους τρόπους μπορεί να μειωθεί το σκορ της σε +20;
γ) Πώς θα μπορούσαν από μια ομάδα που δεν έχει ούτε θετικές ούτε αρνητικές κάρτες να
αφαιρεθούν 5 θετικές κάρτες; 3 αρνητικές;
δ) Χρησιμοποιήστε το παιχνίδι με τις κάρτες για να πείτε τι μπορεί να σημαίνουν οι παρακάτω
πράξεις και υπολογίστε τα αποτελέσματά τους:
(+3)–(–5) (–2)–(+3) (–5)–(+3) (+7)–(–4) (–7)–(–5)
ε) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρόσθεση για να κάνετε τις αφαιρέσεις, χωρίς κάθε
φορά να σκέφτεστε τις κάρτες;
[Σχόλιο: Η δραστηριότητα αυτή επεκτείνει το μοντέλο των καρτών στην αφαίρεση, όπου
μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο για να προκύψει η ιδέα ότι η αφαίρεση ενός αριθμού
είναι ισοδύναμη με την πρόσθεση του αντιθέτου του. Για παράδειγμα, για την αφαίρεση (+3)–
(–5), δηλαδή για να αφαιρεθούν 5 αρνητικές κάρτες ενώ έχουμε μόνο 3 θετικές, θα πρέπει
πρώτα να προστεθούν 5 "ζεύγη του μηδενός" δηλαδή 5 θετικές και 5 αρνητικές κάρτες, ώστε
να μπορούν μετά να αφαιρεθούν οι 5 αρνητικές. Έτσι όμως, το αποτέλεσμα είναι (+3)+(+5),
αφού έμειναν οι 5 θετικές κάρτες. Αυτή η ιδέα υπάρχει στο (γ) ερώτημα, το οποίο χρειάζεται
χρόνο για να συζητηθεί στην τάξη. Δυσκολία έχει και η διερεύνηση πολλαπλών τρόπων
αντιμετώπισής του (β) ερωτήματος που θα πρέπει και αυτό να συζητηθεί αρκετά στην τάξη.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Η εισαγωγή στην αφαίρεση ακεραίων αριθμών μπορεί να γίνει με πιο
διερευνητικό τρόπο με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως με το
«Αφαίρεση ακεραίων αριθμών-Το μοντέλο των καρτών», από τα
εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1917
§7.5 (Να διατεθούν 5 ώρες)
Για την κατανόηση του πρόσημου του γινομένου δύο ρητών είναι καλό να χρησιμοποιηθεί η
εισαγωγική δραστηριότητα του βιβλίου.
Εδώ προτείνεται να διδαχθεί και η απαλοιφή παρενθέσεων, με τη χρήση της επιμεριστικής
ιδιότητας. Αυτό θα επιτρέψει την κατανόηση και αιτιολόγηση των κανόνων. Για παράδειγμα, η
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μπορεί να σημαίνει

1

2

5

1

2

1

5

( 2) ( 5)

και αυτό μπορεί να γενικευθεί και σε παραστάσεις με μεταβλητές, (π.χ.
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πρέπει να προηγηθεί μια συζήτηση για να εξηγηθεί ότι ο αντίθετος ενός αριθμού είναι το γινόμενό
του με το
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1 , πράγμα που μπορεί να γίνει μέσω παραδειγμάτων, όπως
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Ενδεικτική δραστηριότητα:
Υπολογίστε την τιμή της αριθμητικής παράστασης
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2
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καταγράφοντας σε κάθε κίνηση που κάνετε τον ορισμό ή την ιδιότητα που χρησιμοποιείτε.
[Σχόλιο: Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη μιας συζήτησης στην τάξη που θα αναδεικνύει
μαθηματικές έννοιες, ιδιότητες και συμβάσεις, και θα βοηθά τους μαθητές να
συνειδητοποιούν το "γιατί" και όχι μόνο το "πως" σε αυτό που κάνουν. Παρόμοιοι στόχοι
μπορούν να υπηρετούνται και από δραστηριότητες όπου δίνονται κάποια πιθανά
αποτελέσματα μιας αριθμητικής παράστασης και ζητείται η ερμηνεία του πως μπορεί να
προέκυψαν αυτά και η αναγνώριση των λαθών.]
§7.6 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Η διαίρεση ως πολλαπλασιασμός με τον αντίστροφο του διαιρέτη ανάγεται άμεσα στον
πολλαπλασιασμό και έτσι οι κανόνες των προσήμων του πολλαπλασιασμού επεκτείνονται και στη
διαίρεση.
§7.7 (Να διατεθεί 2 ώρα)
Σε συνδυασμό με την μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό ή περιοδικό δεκαδικό (που εντοπίζεται
στην § 3.1) η αντίστροφη διαδικασία είναι σημαντική για τη συγκρότηση της έννοιας του ρητού
αριθμού.
§ 7.8 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Είναι σημαντικό να αφιερωθεί χρόνος στην εξήγηση των ιδιοτήτων των δυνάμεων μέσα από
παραδείγματα. Η απομνημόνευση των κανόνων είναι προτιμότερο να έρθει μέσα από τη χρήση τους
και όχι από την αρχή της διδασκαλίας.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
4 5
9
Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί το γινόμενο 3 ·3 είναι ίσο με τη δύναμη 3 ; Μπορείτε να
3 5
γράψετε με μορφή μιας δύναμης το γινόμενο 2 ·2 ;
κ
λ
Μπορείτε να γράψετε με μορφή μιας δύναμης το γινόμενο α · α ;
8
Πως θα γράφατε το 5 ως γινόμενο δυνάμεων;
[Σχόλιο: Ο στόχος της δραστηριότητας είναι η διερεύνηση και η αιτιολόγηση (από τους
μαθητές) της ιδιότητας
. Αντίστοιχες
χρησιμοποιηθούν και για τις υπόλοιπες ιδιότητες.]

δραστηριότητες

μπορούν

να

ΜΕΡΟΣ Β΄
ο

Κεφάλαιο 1 (Να διατεθούν 19 διδακτικές ώρες)
Στην εισαγωγή γεωμετρικών εννοιών χρειάζεται να δοθεί έμφαση στο να μπορούν οι μαθητές να τις
αναγνωρίζουν, να τις περιγράφουν (άτυπα ή τυπικά) και να τις αναπαριστάνουν. Για το πρώτο
κεφάλαιο προτείνεται να δοθεί αρκετός χρόνος στην τάξη, για σχεδιασμό σχημάτων από τους
μαθητές και με χρήση χειραπτικών μέσων για συγκρίσεις και κατασκευές (π.χ. διαφανές χαρτί). Στις
παραγράφους 1.1-1.4 προτείνεται οι ορισμοί να προσεγγίζονται διαισθητικά από τους μαθητές,
χωρίς να ζητείται τυπική διατύπωσή τους. Στις επόμενες παραγράφους, αν διατυπώνονται ορισμοί,
αυτό να γίνεται διερευνητικά και ‘κατασκευαστικά’ από τους μαθητές, αφού πρώτα έχουν
αναγνωρίσει τις ιδιότητες των αντίστοιχων γεωμετρικών αντικειμένων-εννοιών. Ενδεικτικά βλέπε την
παρακάτω ενδεικτική δραστηριότητα και την ενδεικτική δραστηριότητα 2 της §1.8.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Ο διδάσκων απευθύνει το ερώτημα “τι είναι τετράπλευρο” και χρησιμοποιεί τις απαντήσεις
των μαθητών για να τους καθοδηγήσει στη διατύπωση του ορισμού. Στην πολύ πιθανή
απάντηση “ένα σχήμα με τέσσερις πλευρές”, παρουσιάζει διαδοχικά τα παρακάτω σχήματα
και ζητά κάθε φορά από τους μαθητές να εντοπίσουν εκείνο το χαρακτηριστικό που δε
συνδέεται με την εικόνα που έχουν για την έννοια “τετράπλευρο”.

§1.1 - §1.4

(Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
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Οι έννοιες που εισάγονται σε αυτές τις παραγράφους, αν και είναι διαισθητικά γνώριμες στους
μαθητές (κάποιες γνωστές κι από το δημοτικό) έχουν δυσκολία στην τυπική περιγραφή τους. Στις
επόμενες παραγράφους οι μαθητές θα συναντούν ξανά και ξανά αυτές τις έννοιες. Θα έχουν την
ευκαιρία να περάσουν σιγά-σιγά και σε βάθος χρόνου, από την διαισθητική, αντίληψη στην πιο
τυπική.
Για αυτούς τους λόγους, σε αυτή τη φάση προτείνεται να γίνει εποπτική προσέγγιση των εννοιών,
ώστε οι μαθητές να αρχίζουν να αναγνωρίζουν ευθύγραμμα τμήματα, ευθείες, ημιευθείες,
αντικείμενες ημιευθείες και γωνίες. Η ισότητα σχημάτων
μπορεί να εισαχθεί με τη χρήση χειραπτικών μέσω (π.χ.
διαφανούς χαρτιού), όπως στο παράδειγμα-εφαρμογή της
σελίδας 155. Ένα εποπτικό εμπόδιο, που μπορεί να
αντιμετωπιστεί σε αυτή τη φάση είναι η δυσκολία των
μαθητών να αναγνωρίσουν τα σημεία του διπλανού σχήματος,
ως σημεία της κυρτής γωνίας του ίδιου σχήματος.
Η δραστηριότητα 2 της σελίδας 148 προτείνεται να αντικατασταθεί με μία απλούστερη.
Επίσης προτείνεται να διατεθεί χρόνος για μετρήσεις και απλές συγκρίσεις ευθυγράμμων τμημάτων,
όπως στα παραδείγματα της σελίδας 160, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της μέτρησης
και της σύγκρισης τμημάτων (με μέτρηση ή διαβήτη).
Η διαφοροποίηση ανάμεσα στο ευθύγραμμο τμήμα και στο μήκος του, η έννοια της μονάδας

μέτρησης (άτυπη, τυποποιημένη), η προσεγγιστική φύση της διαδικασίας της μέτρησης, η χρήση των
οργάνων μέτρησης, ο τρόπος μεταβολής του αποτελέσματος της μέτρησης όταν χρησιμοποιούμε
πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια μιας αρχικής μονάδας θα κατανοηθούν από τους μαθητές μέσα
από τη χρήση τους στις επόμενες παραγράφους.
Στην §1.4, προτείνεται να μην ζητηθεί από τους μαθητές να διατυπώσουν τους ορισμούς και τις
ιδιότητες μήκους τεθλασμένης γραμμής και ευθύγραμμου
τμήματος, αλλά να τις εφαρμόσουν σε συγκεκριμένες
δραστηριότητες και ασκήσεις. Να γίνει επιλογή κάποιων ασκήσεων
από τις 5, 6, 7, 9, 10 και 11, διότι έχουν παρεμφερές περιεχόμενο. Η
άσκηση 8 είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς απαιτεί παράλληλα ο
μαθητής να κάνει συσχετίσεις, να σχεδιάζει, να πειραματίζεται και
να αναθεωρεί τις επιλογές του, άρα προτείνεται αν θα γίνει να
αντιμετωπιστεί στην τάξη μέσα από συζήτηση.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Η εισαγωγή στην έννοια της γωνίας μπορεί να γίνει με πιο διερευνητικό τρόπο με τη χρήση
ψηφιακών εργαλείων, όπως με το «Πειράματα για την έννοια της γωνίας», στο Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/14354
Αναλυτικότερες πληροφορίες για την εφαρμογή και τις δραστηριότητες που μπορεί να
εμπλέξει τους μαθητές ο εκπαιδευτικός, υπάρχουν σε σύνδεσμο στο κάτω μέρος της
εφαρμογής.
§1.5
(Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Οι μαθητές έχουν γνωρίσει τις άλλες έννοιες στο Δημοτικό, εκτός από την
έννοια της διχοτόμου γωνίας, όμως αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά μ’
αυτές. Συγκεκριμένα συγχέουν ποιο ακριβώς είναι το γεωμετρικό
αντικείμενο που μετράται (η γωνία) με άλλα και/ή τις μετρήσεις τους, όπως
τα μήκη των τμημάτων που είναι οι πλευρές της γωνίας, την επιφάνεια
ανάμεσα στις ημιευθείες κ.λ.π. Επίσης ταυτίζουν το γεωμετρικό αντικείμενο
(γωνία) με την μέτρησή του (μέτρο της γωνίας).
Προτείνεται η σύγκριση γωνιών να γίνεται και με τη χρήση διαφανούς
χαρτιού (παραδείγματα 1, 2 και άσκηση 6) και όχι αποκλειστικά και μόνο
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μέσω του μέτρου τους με τη μέτρηση με μοιρογνωμόνιο. Γενικά, διαφορετικά μέσα αναδεικνύουν
διαφορετικές πτυχές των εννοιών που διαπραγματευόμαστε. Για παράδειγμα, η εύρεση - κατασκευή
της διχοτόμου μιας γωνίας (σελ. 167) με δίπλωση του χαρτιού αναδεικνύει την ισότητα των γωνιών
αλλά και την διχοτόμο ως άξονα συμμετρίας, ενώ η κατασκευή με το μοιρογνωμόνιο αναδεικνύει την
ισότητα των γωνιών μέσω του μέτρου τους. Επίσης, προτείνεται οι μαθητές να συγκρίνουν γωνίες
χρησιμοποιώντας και άτυπες μονάδες μέτρησης γωνιών (μικρότερες γωνίες) και να δοθεί αρκετός
χρόνος σε μετρήσεις και κατασκευές γωνιών.
Για τις δυσκολίες των μαθητών σχετικά με την έννοια της μέτρησης, βλέπε
http://ebooks.edu.gr/new/ps.php , στο 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ/ Β. Οδηγοί για τον Εκπαιδευτικό/ Επιστημονικό Πεδίο: Μαθηματικά/ Σελ 81.
Η δραστηριότητα που προτείνεται στην παράγραφο 1.6, μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα και να
χρησιμοποιηθεί σε αυτή την παράγραφο.
§1.6
(Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)
Το περιεχόμενο της ενότητας είναι γνωστό στους μαθητές από το Δημοτικό, εκτός από την μηδενική,
την ευθεία, την μη κυρτή και την πλήρη γωνία. Παρόλα αυτά η έννοια της καθετότητας μπορεί να
μην έχει κατακτηθεί από πολλούς μαθητές και μια από τις συνηθισμένες δυσκολίες που έχουν είναι
η αναγνώριση της καθετότητας σε ευθείες που δεν έχουν τον συνήθη οριζόντιο και κατακόρυφο
προσανατολισμό. Κάποιες από τις αιτίες αυτής της δυσκολίας είναι ο τρόπος προσανατολισμού των
σχημάτων στα σχολικά βιβλία (π.χ. ορθογώνια ή τετράγωνα με πλευρές παράλληλες προς τις ακμές
των σελίδων του βιβλίου), οι παραστάσεις που έχουν από το περιβάλλον γύρω τους (π.χ. οριζόντιος
και κατακόρυφος προσανατολισμός των κουφωμάτων των σπιτιών, των παραθύρων κλπ), αλλά και
από τον τρόπο προσανατολισμού των σχημάτων στον πίνακα, κατά την διδασκαλία. Το φαινόμενο
αυτό δεν περιορίζεται μόνον στην έννοια της καθετότητας αλλά επεκτείνεται και στην αναγνώριση
σχημάτων π.χ. δεν αναγνωρίζουν ως τρίγωνο κάποιο «μακρόστενο» στο οποίο μία πλευρά είναι
πολύ μικρή σε σχέση με τις άλλες. Θα πρέπει ο διδάσκων, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, να
εμπλουτίζει την ποικιλία των σχημάτων που χρησιμοποιεί κατά την διάρκεια της διδασκαλίας.
Για παράδειγμα, προτείνεται για την αναγνώριση των κάθετων ευθειών να χρησιμοποιούνται και τα
δύο σχήματα (α και β) του διπλανού σχήματος και όχι μόνο το (α).
Κατά την διδασκαλία του παραδείγματος 1 (σελ. 171) η διαπίστωση της καθετότητας να γίνει εκτός
από την δίπλωση και με την χρήση γνώμονα.
Προτείνεται ο διδάσκων να κάνει κάποια επιλογή στις ασκήσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7 λόγω παρεμφερούς
περιεχομένου.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές, που είναι χωρισμένοι σε ομάδες, προσχεδιασμένες
γωνίες και ζητά από αυτούς να τις χαρακτηρίσουν ως κυρτές – μη κυρτές και αμβλείες, ορθές
ή οξείες (στην περίπτωση των μη κυρτών). Στην αρχή οι
μαθητές μετρούν τη γωνία με το μοιρογνωμόνιο με τον
συνήθη τρόπο. Κατόπιν τους ζητά να βρουν τρόπο ή
τρόπους να τις μετρήσουν με το μοιρογνωμόνιο, χωρίς
όμως να ακολουθήσουν την τυπική διαδικασία ταύτισης
μιας πλευράς της γωνίας με τη διάμετρο του ημικυκλίου
του μοιρογνωμονίου, όπως δείχνουν οι εικόνες. Οι μαθητές
θα πρέπει να περιγράψουν τις στρατηγικές που
ακολούθησαν και να συζητήσουν διάφορα χαρακτηριστικά.
Αναμένεται ότι οι μαθητές θα ανακαλύψουν ότι η μέτρηση
μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους ανεξάρτητα από την
τοποθέτηση του μοιρογνωμονίου, αρκεί το κέντρο του να
είναι στην κορυφή της γωνίας και να βρίσκουν τη διαφορά
των ενδείξεων της ίδιας κλίμακας. Στη συνέχεια, ο
εκπαιδευτικός, με κατάλληλες ερωτήσεις, βοηθά τους
μαθητές να κάνουν τη σύνδεση με τη σχέση της επίκεντρης
γωνίας και του μέτρου του τόξου στο οποίο βαίνει αυτή,
την ανεξαρτησία του μέτρου του τόξου από την ακτίνα των ημικυκλίων των μοιρογνωμονίων
και τον χωρισμό των τόξων σε ίσα μέρη από τα εξωτερικά σημάδια - ενδείξεις του
μοιρογνωμονίου και αντίστοιχα των γωνιών.
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[Σχόλιο: Η παραπάνω δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατάλληλες μετατροπές
και στην παράγραφο 1.5. Στόχος είναι η χρήση άτυπων μονάδων μέτρησης για τη σύγκριση
γωνιών.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Οι μαθητές καταγράφουν και σχεδιάζουν τα διάφορα είδη γωνιών (μηδενική, κυρτή, οξεία,
ορθή, αμβλεία, ευθεία, μη κυρτή, πλήρης) και τις ταξινομούν ως προς το μέτρο μεδιάφορους
τρόπους.
§ 1.7
(Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)
Οι έννοιες είναι νέες για τους μαθητές. Να αναφερθεί η έννοια της διαφοράς δύο γωνιών. Να δοθεί
προτεραιότητα κατά σειρά στις ασκήσεις 1, 4 (περιπτώσεις 3 και 2) και 3 και να εμπλουτισθούν οι
ασκήσεις με ερωτήματα για τον προσδιορισμό της γωνίας η οποία είναι το άθροισμα των ζευγών των
εφεξής γωνιών που βρίσκουν οι μαθητές, όπως και ερωτήματα προσδιορισμού της διαφοράς δύο
γωνιών. Ο ορισμός των εφεξής γωνιών είναι αρκετά περίπλοκος στη διατύπωσή του. Προτείνεται να
αναγνωρίσουν οι μαθητές τις ιδιότητες των εφεξής γωνιών και στη συνέχεια να κατασκευάσουν οι
ίδιοι τον ορισμό, διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης διατύπωσης.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Η εισαγωγή στις έννοιες των εφεξής και διαδοχικών
γωνιών μπορεί να γίνει με τη δραστηριότητα της σελίδας
173 του σχολικού βιβλίου και πιο διερευνητικά με τη
χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως με το «Κοινά στοιχεία
γωνιών», στο Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2184
§ 1.8
(Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)
Οι έννοιες είναι νέες για τους μαθητές. Προτείνεται κι εδώ οι ορισμοί να έπονται της αναγνώρισης
των ιδιοτήτων και να είναι προϊόν της διερεύνησης των μαθητών. Σε αυτή την κατεύθυνση
προτείνεται η ‘ενδεικτική δραστηριότητα 2’ που ακολουθεί
Να μην διδαχθεί η εφαρμογή 5 της σελίδας 178. Στα παραδείγματα 1 και 2 να διευκρινιστεί ότι δύο
γωνίες μπορεί να είναι παραπληρωματικές ή συμπληρωματικές χωρίς να είναι εφεξής.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Για την ισότητα των κατακορυφήν γωνιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
μικροπείραμα «Κατακορυφήν γωνίες», όπου οι μαθητές μέσα από την
εμπλοκή τους με ένα προβληματικό μικρόκοσμο που πρέπει να
διορθώσουν, εισάγονται στην έννοια των κατακορυφήν γωνιών και τη
σχέση τους. Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων
συμβολικής έκφρασης μέσω του προγραμματισμού (Χελωνόσφαιρα).
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9521
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
η
1 φάση (εξερεύνηση ιδιότητας): Ο διδάσκων προτρέπει τους μαθητές να σχεδιάσουν δύο
τεμνόμενες ευθείες και να εικάσουν για σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των γωνιών που
σχηματίζονται. Οι μαθητές μετρούν προσεγγιστικά με το μοιρογνωμόνιο. Αναμένεται ότι θα
εικάσουν ότι υπάρχουν δύο ζεύγη ίσων γωνιών και είναι μάλλον απίθανο ότι θα εικάσουν
ζεύγη παραπληρωματικών. Ο διδάσκων θέτει το ερώτημα αν θα δημιουργούνται ζεύγη ίσων
γωνιών σε κάθε περίπτωση που τέμνονται δύο ευθείες. Προτείνει να διερευνήσουν την
κατάσταση στον υπολογιστή με κάποιο πρόγραμμα δυναμικής γεωμετρίας. Οι μαθητές
αναζητούν εξήγηση γιατί αυτά τα ζεύγη γωνιών είναι ίσα και συνεργάζονται για να
δημιουργήσουν μια απόδειξη του ότι οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες. Με προτροπή του
διδάσκοντα εξερευνούν τη σχέση που έχουν οι εφεξής γωνίες. Αν ανακαλύψουν ότι οι γωνίες
είναι παραπληρωματικές. Καταγράφουν όλα τα ζεύγη των παραπληρωματικών γωνιών,
συζητούν και δικαιολογούν γιατί είναι παραπληρωματικές.
η
2 φάση (Ορισμός): Ο διδάσκων δίνει στους μαθητές ένα φύλλο χαρτί που περιέχει δύο
στήλες. Η μία έχει τίτλο «Κατακορυφήν γωνίες» και η άλλη «Γωνίες που δεν είναι
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κατακορυφήν». Κάθε στήλη έχει αντιστοίχως παραδείγματα και μη παραδείγματα
κατακορυφήν γωνιών (στα μη παραδείγματα πρέπει να έχουν περιληφθεί ζεύγη ίσων γωνιών
με ένδειξη του μέτρου των γωνιών). Ζητείται από τους μαθητές να βρουν τα κοινά
χαρακτηριστικά των κατακορυφήν γωνιών και να γράψουν έναν ορισμό που θα τις
περιγράφει. Οι μαθητές λόγω της προηγούμενης εξερεύνησης θα μπορέσουν να δώσουν έναν
ορισμό αρκετά κοντά στον τυπικό ορισμό και θα διακρίνουν την διαφορά ορισμού και
ιδιότητας.
[Σχόλιο: Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να οδηγηθούν στην διατύπωση του
ορισμού, μετά από εξερεύνηση. Έτσι διαπιστώνουν την αναγκαιότητα της χρήσης των
συγκεκριμένων λέξεων στον ορισμό.]
§ 1.9
(Να διατεθεί 1 διδακτική ώρα)
Η έννοια της παραλληλίας είναι γνωστή στους μαθητές από το Δημοτικό. Προτείνεται να δοθεί ως
άσκηση ο σχεδιασμός ενός παραλληλογράμμου (είναι γνωστή έννοια από το Δημοτικό) με στοιχεία
που θα καθορίσει ο διδάσκων.
§ 1.10 (Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)
Προτείνεται ο διδάσκων να κάνει κάποια επιλογή στις ασκήσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7 λόγω παρεμφερούς
περιεχομένου και να δοθεί χρόνος για γεωμετρικές κατασκευές με χρήση των γεωμετρικών οργάνων
από τους μαθητές.
§ 1.11 (Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)
Λόγω εξαίρεσης από την διδακτέα ύλη της επόμενης παραγράφου οι εφαρμογές 2 και 3 της §1.12 θα
διδαχθούν σε αυτή την παράγραφο, μαζί με την εφαρμογή της σελ. 189. Ο διδάσκων θα μπορούσε
να ζητήσει οι κατασκευές να γίνουν με ένα λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας και με κατάλληλες
δραστηριότητες και ερωτήσεις οι μαθητές να διερευνήσουν π.χ. τις συνθήκες κατασκευής ενός
τριγώνου, όταν δίνονται τρία ευθύγραμμα τμήματα (εφαρμογή, σελ. 189, δραστηριότητα για το
σπίτι, αριθ. 2).
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Μέσω διερευνητικής δραστηριότητας, οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν κύκλο, που να
διέρχεται από τρία δοσμένα σημεία (με χρήση της μεσοκαθέτου ευθύγραμμου τμήματος και
ορισμού του κύκλου).
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Με το παρακάτω μικροπείραμα του Φωτόδεντρου, μπορεί
να γίνει διερευνητικά στην τάξη η εφαρμογή της σελίδας
189).
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9521
§ 1.13 (Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)
Το περιεχόμενο της ενότητας είναι νέο για τους μαθητές. Προτείνεται να δοθεί χρόνος για
κατασκευές και οι μαθητές να ανακαλύψουν και να διατυπώσουν τις αντίστοιχες προτάσεις.
ο

Κεφάλαιο 2 (Να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες)
Αυτό που επιδιώκεται από τη διδασκαλία των συμμετριών είναι να αποκτήσουν οι μαθητές, μια
ευελιξία στον τρόπο της γεωμετρικής τους σκέψης και να τις χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο για τη
μελέτη και την αιτιολόγηση ιδιοτήτων των γεωμετρικών σχημάτων, όπως των παραλλήλων ευθειών
που τέμνονται από άλλη ευθεία (§2.6), της μεσοκαθέτου (§2.3) και των ιδιοτήτων των ειδών
τετραπλεύρου.
Γενικά για την διδασκαλία του κεφαλαίου 2 ενδείκνυται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
παράλληλα με τη χρήση άλλων μέσων (όπως το διαφανές χαρτί, τα γεωμετρικά όργανα,
τετραγωνισμένο χαρτί κτλ.) με σκοπό όχι μόνο την κατασκευή συμμετρικών σχημάτων αλλά και την
κατανόηση και την αξιοποίηση των ιδιοτήτων της συμμετρίας.
Προτείνεται να δοθεί έμφαση στη διαισθητική αναγνώριση των ιδιοτήτων των συμμετριών και στις
κατασκευές.
Στόχοι είναι:
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Οι μαθητές να κατασκευάζουν σχήματα συμμετρικά ως προς άξονα και κέντρο.
Να αναγνωρίζουν υπάρχουσες συμμετρίες σε δοθέντα σχήματα.
Να κατανοήσουν ότι με την κεντρική και την αξονική συμμετρία διατηρούνται τα μήκη, η
ισότητα των γωνιών και η ισότητα σχημάτων.
Να χρησιμοποιούν τη συμμετρία σε διεργασίες αιτιολόγησης.

§ 2.1 και § 2.2 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Οι παράγραφοι §2.1 και §2.2 θα διδαχθούν σαν μια ενότητα. Προτείνεται να προηγηθεί η
διδασκαλία της §2.2 (άξονας συμμετρίας) και να ακολουθήσει η διδασκαλία της §2.1 (συμμετρία ως
προς άξονα) με σκοπό να προηγηθεί το διαισθητικό μέρος της αξονικής συμμετρίας και κατόπιν να
ακολουθήσει το κατασκευαστικό και τα συμμετρικά σχήματα.
Επισημαίνεται ότι οι μαθητές δυσκολεύονται σε κατασκευές με την αξονική συμμετρία, καθώς συχνά
κάνουν μεταφορά, αντί για ανάκλαση. Γι’ αυτό προτείνεται να διατεθεί χρόνος σε κατασκευές, από
τους ίδιους.
Να επισημανθεί ότι η ταύτιση των δύο μερών του σχήματος, όταν διπλώνεται κατά μήκος του άξονα
συμμετρίας του, σημαίνει ισότητα των δύο μερών. Προτείνεται να δοθούν για ανακάλυψη και
1
αιτιολόγηση οι ιδιότητες του ισοσκελούς τριγώνου (δεν θα αναφέρονται σε ύψος, διάμεσο και
διχοτόμο του τριγώνου ως προς την βάση, αλλά θα συνάγουν ότι ο άξονας συμμετρίας διχοτομεί την
γωνία που είναι απέναντι από την βάση, τέμνει κάθετα την βάση κτλ.), του ισόπλευρου, του
ορθογωνίου, του ρόμβου και του τετραγώνου (οι μαθητές τα σχεδιάζουν σε διαφανές χαρτί ή τους
δίνονται έτοιμα τα σχήματα και με την χάραξη των αξόνων συμμετρίας και την δίπλωση των
σχημάτων κατά μήκος αυτών ανακαλύπτουν και δικαιολογούν τις ιδιότητες τους).
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Οι
μαθητές
προσπαθούν
να
προσδιορίσουν ποια από τα σχήματα
της εικόνας είναι συμμετρικά ως προς
τον άξονα που είναι σχεδιασμένος και
να δικαιολογήσουν την απάντησή
τους. Εξηγούν τον τρόπο που
σκέφτηκαν και τις στρατηγικές που
ακολούθησαν.
Για
παράδειγμα,
μπορεί να απέκλεισαν κάποιες
περιπτώσεις και εξηγούν τα κριτήρια
αποκλεισμού.
Στη συνέχεια ο
διδάσκων προτείνει να εξετάσουν
μήπως υπάρχει κάποια περίπτωση
που να μπορούν τα σχήματα να γίνουν συμμετρικά ως προς άξονα, αλλά ο άξονας δεν είναι
σωστά σχεδιασμένος και τους προτρέπει να σχεδιάσουν τον σωστό άξονα.
[Σχόλιο: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα1 της §
2.3]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Η άσκηση 2 της σελίδας 205 του σχολικού βιβλίου μπορεί
να γίνει πιο διερευνητικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων
όπως με το «Αξονική συμμετρία και αλφάβητο», από τα
εμπλουτισμένα
σχολικά
βιβλία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2051
§ 2.3 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Στόχοι είναι:
 Η χρήση της αξονικής συμμετρίας για την αιτιολόγηση της ιδιότητας της μεσοκαθέτου.
 Η κατασκευή της μεσοκαθέτου ευθύγραμμου τμήματος με διαφορετικούς τρόπους
(υποδεκάμετρου και γνώμονα, κανόνα και διαβήτη, δίπλωση χαρτιού).
Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στις εφαρμογές 1, 2 και 5 και στις ασκήσεις 1, 3, 4, 5, 7 και 9.
1
Οι έννοιες του ισοσκελούς και του ισόπλευρου τριγώνου τους είναι γνωστές από το Δημοτικό, ομοίως
του παραλληλογράμμου, του ορθογωνίου, του ρόμβου και του τετραγώνου.
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Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Ο διδάσκων δίνει στους μαθητές διαφανές χαρτί, πάνω στο
οποίο υπάρχουν σχεδιασμένα δύο συμμετρικά, ως προς άξονα,
τρίγωνα, χωρίς όμως να είναι σχεδιασμένος ο άξονας
συμμετρίας. Οι μαθητές προσπαθούν με δίπλωση του χαρτιού
να προσδιορίσουν τον άξονα συμμετρίας τον οποίο και
σχεδιάζουν με βάση την γραμμή τσάκισης που θα έχουν κάνει
στο χαρτί. Με προτροπή του διδάσκοντα σχεδιάζουν τα
τμήματα που έχουν ως άκρα αντίστοιχες κορυφές των
τριγώνων και εξετάζουν την σχέση που έχει ο άξονας με αυτά
τα τμήματα. Διαπιστώνουν και δικαιολογούν, μέσω της
δίπλωσης του χαρτιού ως προς τον άξονα συμμετρίας, ότι
αυτός είναι η κοινή μεσοκάθετος των τμημάτων. Συζητούν σε
πόσα τμήματα, που ενώνουν αντίστοιχα σημεία, πρέπει να χαράξουν την μεσοκάθετο για τον
προσδιορισμό του άξονα συμμετρίας. Προτείνουν τρόπο κατασκευής του άξονα συμμετρίας
με κανόνα και διαβήτη τον οποίο και εφαρμόζουν.
[Σχόλιο: Στόχος της δραστηριότητας είναι η χρήση της αξονικής συμμετρίας για αιτιολόγηση.
Με κατάλληλη προσαρμογή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος της διδασκαλίας των § 2.1
και § 2.2.]
Εναλλακτικά:
‘Τα δυο τρίγωνα είναι συμμετρικά ως προς άξονα. Να προτείνετε έναν γεωμετρικό τρόπο
ώστε να σχεδιάσετε τον άξονα συμμετρίας’.
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Η άσκηση 8 του σχολικού βιβλίου μπορεί να γίνει και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως
με το μικροπείραμα «Κατασκευή του άγνωστου κέντρου ενός κύκλου», από τα εμπλουτισμένα
σχολικά βιβλία:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2080
§ 2.4και § 2.5 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Και αυτές οι παράγραφοι θα διδαχθούν σαν μια ενότητα. Μπορεί να προηγηθεί η διδασκαλία της
§2.5 (κέντρο συμμετρίας) και να ακολουθήσει η διδασκαλία της §2.4 (συμμετρία ως προς σημείο) με
σκοπό να προηγηθεί το διαισθητικό μέρος της κεντρικής συμμετρίας και κατόπιν να ακολουθήσει το
κατασκευαστικό και τα συμμετρικά σχήματα.
ο
Επισημαίνεται ότι οι μαθητές μπορεί να δυσκολεύονται με την στροφή κατά 180 και προτείνεται να
ο
δοθούν αρκετές πρακτικές εφαρμογές με χειραπτικά μέσα ως εργασίες στην τάξη (π.χ. στροφή 180
με διαφανές χαρτί).
Προτείνεται να δοθεί για δραστηριότητα η ανακάλυψη και η αιτιολόγηση των ιδιοτήτων του
παραλληλογράμμου, με την σχεδίαση δύο ίσων παραλληλογράμμων σε δύο διαφορετικά φύλλα,
που το ένα θα είναι διαφανές χαρτί. Ωστόσο αυτό να γίνει μπορεί να γίνει σαν εφαρμογή της
συμμετρίας ως προς κέντρο, στις παραγράφους § 3.3 και § 3.4 .
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Η δραστηριότητα της σελίδας 212 (§2.5) του
σχολικού βιβλίο μπορεί να γίνει με τη χρήση του
ψηφιακού εργαλείου «Κέντρο συμμετρίας
αντικειμένων» που διατίθεται στο Φωτόδεντρο
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2075
§ 2.6 (Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)
Οι ιδιότητες των γωνιών μπορούν να αιτιολογηθούν με
τη χρήση της συμμετρίας ως προς κέντρο.
Κατά την διδασκαλία της ενότητας να διευκρινιστεί ότι δύο γωνίες ορίζονται ως εντός εναλλάξ, εντός
και επί τα αυτά κτλ., ανεξάρτητα από το αν οι δύο ευθείες ε 1 και ε2 (τεμνόμενες από μία τρίτη
ευθεία), είναι παράλληλες μεταξύ τους ή όχι. Όμως, μόνο όταν οι ευθείες ε 1 και ε2 είναι παράλληλες,
οι παραπάνω γωνίες θα είναι αντιστοίχως ίσες, παραπληρωματικές κτλ.
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Προτείνεται να μη δοθεί έμφαση σε ασκήσεις αλγεβρικού
υπολογισμού γωνιών.
Ενδεικτική δραστηριότητα: Η εφαρμογή 1 του σχολικού
βιβλίου μπορεί να γίνει και με τη χρήση ψηφιακών
εργαλείων όπως με το μικροπείραμα «Ισότητα γωνιών
μεταξύ παραλλήλων», από τα εμπλουτισμένα σχολικά
βιβλία:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2138
ο

Κεφάλαιο 3 (Να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες)
§ 3.1 (Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, διαφορετικά μέσα αναδεικνύουν διαφορετικές
πτυχές μιας έννοιας. Ταυτόχρονα, σε κάποιες περιπτώσεις αυτά απαιτούν και διαφορετικό βαθμό
συνειδητοποίησης και κατανόησης κάποιων εννοιών, εκ μέρους των μαθητών.
Τα λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργήσει μία κατασκευή μέσα
από μία σειρά ενεργειών που ορίζονται γεωμετρικά (π.χ. κατασκευή ευθείας παράλληλης προς μία
άλλη, από σημείο εκτός αυτής). Όταν στο αποτέλεσμα αυτής της κατασκευής, επιλέξουμε κάποιο
σημείο και το σύρουμε, με την βοήθεια του ποντικιού, το γεωμετρικό αντικείμενο μεταβάλλεται, ενώ
όλες οι γεωμετρικές σχέσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή διατηρούνται. Έτσι, η
κατασκευή βασίζεται και συμπεριφέρεται με βάση τις γεωμετρικές σχέσεις και τις ιδιότητες που
απορρέουν απ’ αυτές. Αυτή η συμπεριφορά του σχήματος δεν παρουσιάζεται όταν ο μαθητής έχει
δημιουργήσει ένα σχήμα βασισμένο σε επιφανειακά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η ανάθεση
στους μαθητές να βρουν τρόπο (ή τρόπους) να σχεδιάσουν με ένα λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας,
ένα ισοσκελές τρίγωνο το οποίο να μπορεί να μεταβάλλεται και να αντέχει στην δοκιμασία του
συρσίματος των κορυφών, απαιτεί εκ μέρους τους τη συνειδητοποίηση και την κατανόηση των
γεωμετρικών ιδιοτήτων που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε το τρίγωνο να παραμένει
ισοσκελές κάτω απ’ όλες τις περιστάσεις. Η σχεδίαση ενός ισοσκελούς τριγώνου, βασισμένη στις
μετρήσεις των πλευρών, δεν «αντέχει» στην δοκιμασία του συρσίματος, ενώ η κατασκευή
ισοσκελούς που βασίζεται π.χ. στην ιδιότητα των σημείων της μεσοκαθέτου «αντέχει». Ταυτόχρονα
η δυναμική μεταβολή της κατασκευής, τους επιτρέπει να διερευνήσουν και να κατανοήσουν (με
κατάλληλες δραστηριότητες και ερωτήσεις) άλλες σχέσεις, όπως ότι τα ισόπλευρα τρίγωνα είναι και
ισοσκελή, χωρίς όμως να ισχύει και το αντίστροφο.
Προτείνεται να δοθούν ως δραστηριότητες για το σπίτι, οι κατασκευές ισοσκελούς, ισόπλευρου και
σκαληνού τριγώνου, όπως επίσης ορθογωνίου, αμβλυγωνίου και οξυγωνίου με ένα λογισμικό
2
δυναμικής γεωμετρίας, που να «αντέχουν» στην διαδικασία συρσίματος και με συζήτηση στην τάξη,
των προσεγγίσεων των μαθητών, μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις, να αναδειχθούν πτυχές των υπό
διαπραγμάτευση εννοιών ή να αποτελέσουν την βάση προβληματισμού για την ανάπτυξη της
επόμενης ενότητας.
Προτείνεται να γίνουν στην τάξη κατασκευές τριγώνων (ισοσκελούς & ισοπλεύρου) από τους
μαθητές και κανόνα και διαβήτη, αλλά και λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας (αν υπάρχει η
δυνατότητα), ώστε να φανεί ποιες ιδιότητες του κάθε τριγώνου παραμένουν σταθερές όταν αυτό
αλλάζει.
Επίσης να δοθεί έμφαση στις κατασκευές κυρίως υψών, αλλά και διχοτόμων-διαμέσων όλων σε
οξυγώνιο, αμβλυγώνιο και ορθογώνιο τρίγωνο.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Η άσκηση 4 του σχολικού βιβλίου που
αφορά το σημείο τομής των διαμέσων,
μπορεί να γίνει πιο διερευνητικά με το
μικροπείραμα «Εκεί που τέμνονται οι
διάμεσοι» από τα εμπλουτισμένα
σχολικά βιβλία.
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/85
2
Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή την δραστηριότητα είναι οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με κάποιο
λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας και να μπορούν να δουλεύουν αυτόνομα σ’ αυτό.
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21/5510
[Σχόλιο: Η ενδεικτική δραστηριότητα αυτή δίνεται ως παράδειγμα της χρήσης ενός λογισμικού
δυναμικής γεωμετρίας στη διερεύνηση ιδιοτήτων, καθώς αυτές παραμένουν σταθερές όταν
το σχήμα αλλάζει.]
§ 3.2 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Οι μαθητές γνωρίζουν από το Δημοτικό ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180 , ενώ
τις ιδιότητες του ισοσκελούς και του ισοπλεύρου μπορεί να τις έχουν διαπραγματευτεί σε
προηγούμενες ενότητες, όπως έχει προταθεί. Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στα
παραδείγματα – εφαρμογές και στις ασκήσεις 1, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Η άσκηση 10 είναι πολύ δύσκολη
γι’ αυτή την ηλικία και αν αντιμετωπιστεί να μη γίνει με τη βοήθεια του αλγεβρικού λογισμού. Να μη
δοθεί έμφαση μόνο σε υπολογιστικές ασκήσεις γωνιών τριγώνου.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου χρησιμοποιείται ως βασικό αποτέλεσμα για τον
προσδιορισμό μιας σχέσης ανάμεσα στο άθροισμα των γωνιών και το πλήθος των πλευρών
ενός τυχαίου πολυγώνου. Οι μαθητές κατασκευάζουν πολύγωνα με 4, 5, 6, 7 και 8 πλευρές, τα
χωρίζουν σε τρίγωνα με διαγώνιες που άγονται από μία κορυφή και καταγράφουν σε πίνακα
το είδος του πολυγώνου, το πλήθος των τριγώνων στα οποία χωρίζεται και το άθροισμα των
γωνιών του. Από τα στοιχεία του πίνακα συνάγουν με επαγωγικό τρόπο τη ζητούμενη γενική
σχέση.
[Σχόλιο: Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές το άθροισμα
γωνιών τριγώνου σε περαιτέρω υπολογισμούς]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Ηαισθητοποίηση της έννοιας του αθροίσματος γωνιών τριγώνου,
προτείνεται να γίνει με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως με
το «Πειράματα με το άθροισμα γωνιών τριγώνου», στο
Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/14350.
Αναλυτικότερες πληροφορίες για την εφαρμογή και τις
δραστηριότητες που μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές ο
εκπαιδευτικός, υπάρχουν σε σύνδεσμο στο κάτω μέρος της
εφαρμογής.
§ 3.3 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Οι μαθητές κατανοούν ότι τα παραλληλόγραμμα και τα τραπέζια είναι τετράπλευρα με
συγκεκριμένες ιδιότητες. Προτείνεται να δοθούν κατάλληλες δραστηριότητες κατασκευής
παραλληλογράμμου, ορθογωνίου κτλ. με λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας, με βάση αυτά που
αναφέρθηκαν στην §3.1 με χρήση χειραπτικών και ψηφιακών μέσων και σχεδιασμού των υψών τους.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Με το μικροπείραμα στη ‘Χελωνόσφαιρα’ «Μια διαδικασία που κατασκευάζει πάντοτε
τετράγωνα» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν με
την κατασκευή τετραγώνου, χρησιμοποιώντας τον ορισμό του.
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9534
[Σχόλιο: Στόχος είναι ο ορισμός να αποκτήσει ‘νόημα για τους
μαθητές’ μέσω της χρήσης του σε κατασκευές. Παρόμοια
μικροπειράματα μπορούν να γίνουν και με άλλα
παραλληλόγραμμα.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Με το μικροπείραμα στη ‘Χελωνόσφαιρα’ «Είδη
παραλληλογράμμου και οι σχέσεις εγκλεισμού τους» από τα
εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, οι μαθητές μπορούν να
διερευνήσουν τις σχέσεις εγκλεισμού των ειδών
τετραπλεύρου.
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9586
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§ 3.4 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Τo περιεχόμενο της ενότητας είναι νέο για τους μαθητές.
Προτείνεται η αιτιολόγηση των ιδιοτήτων να γίνει με χρήση των συμμετριών και οι μαθητές να
χρησιμοποιήσουν τις ιδιότητες των παραλληλογράμμων σε κατασκευές.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Να κατασκευάσετε με χρήση του χάρακα, του μοιρογνωμονίου και του διαβήτη (ή με χρήση
λογισμικού) ένα παραλληλόγραμμο του οποίου οι πλευρές έχουν μήκη 5,1cm και 3,2cm και
ο
σχηματίζουν γωνία 52 .
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Να περιγράψετε τον τρόπο που κατασκευάστηκε
με χρήση του χάρακα και του μοιρογνωμονίου (ή
με χρήση λογισμικού) το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ
στο οποίο οι διαγώνιες έχουν μήκη ΑΓ = 6cm, ΒΔ =
ο
3,5cm και σχηματίζουν γωνία 66 .
[Σχόλιο: Στόχος των δύο παραπάνω δραστηριοτήτων είναι η εμβάθυνση στην έννοια της
γεωμετρικής κατασκευής. Οι μαθητές α) δημιουργούν ένα γεωμετρικό σχήμα που έχει
δεδομένες ιδιότητες και β) περιγράφουν τα βήματα της κατασκευής ενός δεδομένου
γεωμετρικού σχήματος.]

Ενδεικτική δραστηριότητα 3:
Για τη χρήση των ιδιοτήτων των παραλληλογράμμων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
το
μικροπείραμα
«Κατασκευή
παραλληλογράμμων με ομόκεντρους κύκλους» από τα
εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1911

Σημείωση: Μπορείτε να κατεβάσετε τις ψηφιακές δραστηριότητες και να τις ανοίξετε τοπικά με το
αντίστοιχο λογισμικό. Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό, τότε αν πρόκειται για αρχείο με
κατάληξη .ggb κατεβάστε και εγκαταστήστε το Geogebra από τη διεύθυνση
https://www.geogebra.org/download ή διαφορετικά ψάξτε για το αντίστοιχο λογισμικό στη
διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/edusoft/.
Για να δείτε την προεπισκόπηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων σε απευθείας σύνδεση (online),
προτιμήστε τον φυλλομετρητή MozillaFirefox.
Αν η εφαρμογή είναι σε flash θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόσθετο Adobeflashplayer
από τη διεύθυνση https://get.adobe.com/flashplayer/.
Αν η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη Java (π.χ. Geogebra), τότε εγκαταστήστε την από τη
διεύθυνση http://java.com/en/. Αν συνεχίζετε να έχετε πρόβλημα στην προεπισκόπηση,
τότε
προσθέστε
τις
διευθύνσεις
http://photodentro.edu.gr
και
http://digitalschool.minedu.gov.gr στο exceptionsitelist στην καρτέλα security της Java
(ανοίξτε το ControlPanel, τη Java, στην καρτέλα security πατήστε Editsitelist και προσθέστε
τις δύο διευθύνσεις, κλείστε το browser και ξανανοίξτε τον).
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ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)
Αναφέρεται με βάση το εκπαιδευτικό υλικό η διδακτέα ύλη και προτάσεις για τη διαχείρισή της
καθώς και ενδεικτικός χρονικός προγραμματισμός.

Μαθηματικά Β΄ Τάξης Γυμνασίου
Ι. Διδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά,
Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου.
ΜΕΡΟΣ Α΄
ο
Κεφ. 7 : Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη)
7.8
Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό
7.9
Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο
7.10 Τυποποιημένη μορφή μεγάλων και μικρών αριθμών
Από το βιβλίο «Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου» των Παναγιώτη Βλάμου, Παναγιώτη Δρούτσα, Γεωργίου
Πρέσβη, Κωνσταντίνου Ρεκούμη:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ο
Κεφ. 1 : ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
1.1
Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις
1.2
Εξισώσεις α' βαθμού
1.4
Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων
ο

Κεφ. 2 : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
2.1
Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού
2.2
Άρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί

Κεφ. 3ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
3.1
3.2
3.3

Η έννοια της συνάρτησης
Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης (χωρίς τις εφαρμογές 2 και 3).
Η συνάρτηση y α x

3.4

Η συνάρτηση

3.5

y α x β (χωρίς τις υποπαραγράφους: «Η εξίσωση της μορφής «
α x β y γ » και «Σημεία τομής της ευθείας α x β y γ με τους άξονες»).
α
Η συνάρτηση y
– Η υπερβολή
x
ο

Κεφ. 4 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4.1
Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός – Δείγμα
4.2
Γραφικές Παραστάσεις
4.5
Μέση τιμή – Διάμεσος (χωρίς την υποπαράγραφο: «Μέση τιμή ομαδοποιημένης κατανομής»)

ΜΕΡΟΣ Β΄
ο

Κεφ. 1 : ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
1.1
Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας
1.2
Μονάδες μέτρησης επιφανειών
1.3
Εμβαδά επίπεδων σχημάτων
1.4
Πυθαγόρειο θεώρημα
ο

Κεφ. 2 : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ
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2.1
2.2

Εφαπτομένη οξείας γωνίας
Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας (χωρίς την παρατήρηση β της σελίδας 143).
ο

Κεφ. 3 : ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ
3.1
Εγγεγραμμένες γωνίες
3.2
Κανονικά πολύγωνα
3.3
Μήκος κύκλου
3.5
Εμβαδόν κυκλικού δίσκου
ο

Κεφ. 4 : ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ
4.2
Στοιχεία και εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου
4.3
Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου
4.4
Η πυραμίδα και τα στοιχεία της
4.6
Η σφαίρα και τα στοιχεία της

ΙΙ. Διαχείριση Διδακτέας ύλης
Οι παρακάτω οδηγίες έχουν στόχο να παρουσιάσουν κάποιες σημαντικές πλευρές για κάθε ενότητα
και έτσι να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό ώστε να σχεδιάσει τη διδασκαλία του και να επιλέξει
υλικό. Η κατανομή των διδακτικών ωρών που προτείνεται είναι ενδεικτική. Μέσα σε αυτές τις ώρες
περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα χρειαστεί για ανακεφαλαιώσεις, γραπτές δοκιμασίες, εργασίες κλπ.
Οι δραστηριότητες που περιέχονται είναι ενδεικτικές και προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών
για το γυμνάσιο και τον οδηγό του εκπαιδευτικού τα οποία είναι συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα
και
μπορούν
να
ανακτηθούν
από
τον
ιστότοπο
του
ψηφιακού
σχολείου
(http://ebooks.edu.gr/new/ps.php).

ΜΕΡΟΣ Α΄
ο

Κεφάλαιο 7 Α΄ ΜΕΡΟΥΣ Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου (Να διατεθούν 10 ώρες)
Επανάληψη βασικών εννοιών (αρνητικοί αριθμοί, απόλυτη τιμή, αντίθετος αριθμού) και διαδικασιών
(πράξεις) από τις προηγούμενες παραγράφους (3 ώρες).
§ 7.8 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Είναι σημαντικό να αφιερωθεί χρόνος στην εξήγηση των ιδιοτήτων των δυνάμεων μέσα από
παραδείγματα. Η απομνημόνευση των κανόνων είναι προτιμότερο να έρθει μέσα από τη χρήση τους
και όχι από την αρχή της διδασκαλίας.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
4 5
9
Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί το γινόμενο 3 ·3 είναι ίσο με τη δύναμη 3 ; Μπορείτε να
3 5
γράψετε με μορφή μιας δύναμης το γινόμενο 2 ·2 ;
κ
λ
Μπορείτε να γράψετε με μορφή μιας δύναμης το γινόμενο α · α ;
8
Πως θα γράφατε το 5 ως γινόμενο δυνάμεων;
[Σχόλιο: Ο στόχος της δραστηριότητας είναι η διερεύνηση και η αιτιολόγηση (από τους
μαθητές) της ιδιότητας
. Αντίστοιχες δραστηριότητες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και για τις υπόλοιπες ιδιότητες.]
§7.9 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Είναι σημαντικό να αφιερωθεί χρόνος στη δικαιολόγηση των ορισμών των δυνάμεων με εκθέτη 0 ή
αρνητικό, μέσα από την επιδίωξη να επεκτείνονται οι ιδιότητες των δυνάμεων. Αυτό μπορεί να γίνει
με διερεύνηση των ίδιων των μαθητών μέσα από παραδείγματα (που περιέχονται στο βιβλίο ή
άλλα).
§7.10 (Να διατεθεί 1 ώρα)
Εδώ θα διδαχθεί για πρώτη φορά στο Γυμνάσιο η τυποποιημένη μορφή τόσο των μικρών, όσο και
των μεγάλων αριθμών.
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ο

Κεφάλαιο 1 (Να διατεθούν 13 ώρες)
§1.1 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Να δοθεί προτεραιότητα σε ασκήσεις αλγεβρικής έκφρασης ποσοτήτων που είναι λεκτικά
διατυπωμένες και αντιστρόφως. Στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών με διαδικασίες αλγεβρικής
μοντελοποίησης οι οποίες δίνουν νόημα στην άλγεβρα αλλά μπορούν να υποστηρίζουν και την
κατανόηση των διαδικασιών (όπως για παράδειγμα την επιμεριστική ιδιότητα). Επιπρόσθετα, οι
μαθητές θα πρέπει να εμπλακούν σε δραστηριότητες που θα δίνουν νόημα στις αναγωγές ομοίων
όρων και τις απλοποιήσεις αλγεβρικών παραστάσεων με χρήση της επιμεριστικής ιδιότητας.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Χρησιμοποιώντας
σπίρτακατασκευάζουμε
ένα
τετράγωνο (1ο σχήμα) και κατόπιν
προσθέτουμε δίπλα του άλλο ένα
τετράγωνο (2ο σχήμα), κι άλλο ένα
τετράγωνο (3ο σχήμα), κοκ
α) Να βρείτε πόσα σπίρτα χρειάζονται για 4 τετράγωνα, για 10 τετράγωνα, για 57 τετράγωνα;
[Σχόλιο: Ο στόχος της δραστηριότητας είναι η παραγωγή μιας αλγεβρικής παράστασης για να
εκφραστεί ο γενικός όρος της κανονικότητας (ακολουθίας). Η διερεύνηση των μαθητών για
τον αριθμό των σπίρτων που χρειάζονται για συγκεκριμένο και μικρό αριθμό τετραγώνων θα
τους βοηθήσει να αναπτύξουν στρατηγικές (όπως η κατασκευή ενός πίνακα τιμών) η
γενίκευση των οποίων θα οδηγήσει στη συμβολική διατύπωση του γενικού όρου (που είναι
απαραίτητος για να βρεθεί ο αριθμός σπίρτων που χρειάζεται
για μεγάλους αριθμούς τετραγώνων). Είναι αναμενόμενες και
επιθυμητές οι διαφορετικές προσεγγίσεις των μαθητών, πχ.
1+3x, 4+3(x–1), 2x+x+1, κι αυτό μπορεί να είναι αφορμή
συζήτησης για την ισοδυναμία αυτών των εκφράσεων.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Μικροπείραμα από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, για την
κατανόηση της επιμεριστικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού
ως προς την πρόσθεση, μέσα από τη γεωμετρική της ερμηνεία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2245

§1.2 (Να διατεθούν 5 ώρες)
Στις εξισώσεις ο χωρισμός γνωστών από άγνωστους να μην γίνεται από την αρχή με τον πρακτικό
κανόνα «αλλάζω μέλος – αλλάζω πρόσημο», που μοιάζει μαγικός στο μαθητή και τον οδηγεί σε
μηχανιστικούς και άνευ νοήματος χειρισμούς, αλλά με βάση τις ιδιότητες των πράξεων. Η ιδιότητα
αυτή μπορεί να υποστηριχθεί με το μοντέλο της ζυγαριάς στην περίπτωση των θετικών αριθμών.
Εξάλλου, οι σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία της άλγεβρας, δίνουν έμφαση στο νόημα των
αλγεβρικών εκφράσεων και στην δυνατότητα χειρισμού πολλαπλών αναπαραστάσεων, παράλληλα
με την ανάπτυξη αλγοριθμικών δεξιοτήτων. Η διδασκαλία των εξισώσεων θα πρέπει να ξεκινάει από
προβλήματα, τα οποία είναι δυσκολότερο να λυθούν με πρακτική αριθμητική και να επιλύονται
εξισώσεις που είναι μοντέλα τέτοιων προβλημάτων. Έτσι, δεν έχει νόημα η διδασκαλία πολύπλοκων
εξισώσεων που απαιτούν μεγάλη ευχέρεια στον αλγεβρικό λογισμό, όπως οι ασκήσεις 6, 7 και 9
(εξίσωση με παράμετρο).
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Στο διπλανό σχήμα όλα τα σακουλάκια έχουν το ίδιο
βάρος, κάθε κυβάκι ζυγίζει 50 γρ. και η ζυγαριά
ισορροπεί. Μπορείτε να βρείτε (χωρίς χαρτί και μολύβι)
το βάρος που έχει κάθε σακουλάκι; Περιγράψτε τον
τρόπο που λύσατε το πρόβλημα, πρώτα με λόγια και
μετά με μαθηματικές σχέσεις.
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[Σχόλιο: Μέσα από το μοντέλο της ζυγαριάς οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν τόσο τις
ιδιότητες της ισότητας (ότι η ισότητα – ισορροπία δεν αλλάζει αν κάνουμε τη ίδια πράξη –
δράση και στα δύο μέλη), όσο και τη διαδικασία επίλυσης της εξίσωσης. Είναι σημαντικό η
εξερεύνηση αυτή να γίνει από τους ίδιους τους μαθητές μέσα από το νοητικό πείραμα με τη
ζυγαριά (χωρίς χαρτί και μολύβι) και κατόπιν να διατυπωθεί συμβολικά από τους ίδιους. Είναι
πιθανό κάποιοι μαθητές να λύσουν το πρόβλημα με δοκιμές, εφόσον αυτή η μέθοδος είναι
πιο προσιτή στον άπειρο λύτη και πιο κοντά στην καθημερινή εμπειρία. Με κατάλληλη
μετατροπή των δεδομένων (πχ. ένα κυβάκι λιγότερο στον ένα από τους δίσκους)μπορεί να
φανεί ότι αυτή η μέθοδος δεν είναι πάντα εύχρηστη]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Να κατασκευάσετε μια εξίσωση με άγνωστο και στα δύο μέλη, η οποία να έχει για λύση τον
αριθμό –4.
[Σχόλιο: Η κατασκευή εξίσωσης με γνωστή λύση υποστηρίζει την κατανόηση της έννοιας της
εξίσωσης και της λύσης της. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και παραλλαγές αυτής της
δραστηριότητας με περισσότερους περιορισμούς, όπως πχ να έχει άγνωστο μόνο στο πρώτο
μέλος και το δεύτερο μέλος να είναι ίσο με 5, κοκ.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 3:
Με το μικροπείραμα «Αναπαράσταση και επίλυση εξίσωσης στο
ζυγό» από τα Φωτόδεντρο οι μαθητές διερευνούν μέσα από την
αναπαράσταση στο ζυγό την επίλυση μιας εξίσωσης:
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-5514
§1.4 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, τα προβλήματα είναι η σημαντικότερη αφετηρία δημιουργίας
και επίλυσης εξισώσεων στο πλαίσιο της διδασκαλίας του Γυμνασίου. Η υποστήριξη των μαθητών
ώστε να εμπλακούν επιτυχώς με αυτά είναι σημαντικός στόχος.
Αντί για την αυτόνομη διδασκαλία αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να σχεδιάσει
τη διδασκαλία του ώστε να προβλήματα να είναι πάντα μέσα στη συζήτηση ολόκληρου του
κεφαλαίου των εξισώσεων, αφιερώνοντας τις 8 ώρες στην ενιαία διαπραγμάτευση των παραγράφων
1.2 και 1.4.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Να κατασκευάσετε ένα πρόβλημα που λύνεται με την εξίσωση 15=2x7.
[Σχόλιο: Στόχος της δραστηριότητας είναι η κατασκευή προβλήματος
που μοντελοποιείται από γνωστή εξίσωση. Αυτή η διαδικασία είναι
σημαντική στην εξοικείωση των μαθητών με την μοντελοποίηση
καταστάσεων και προβλημάτων μέσω εξισώσεων.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:

Η άσκηση 2 του σχολικού βιβλίου πριν την αλγεβρική της επίλυση προτείνεται να
διερευνηθεί πρώτα, με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων με το μικροπείραμα «Ισότητα
εμβαδών (Ορθογώνιο-Ισόπλευρο)», από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2316.
ο

Κεφάλαιο 2 (Να διατεθούν 7 ώρες)
Το περιεχόμενο του κεφαλαίου είναι νέο για τους μαθητές και υπάρχουν πολλές πτυχές που είναι
πηγή δυσκολιών (δεκαδική αναπαράσταση αρρήτων, έννοια πραγματικών αριθμών, κ.ο.κ.).
§2.1 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Η παράγραφος αυτή θα πρέπει να διδαχθεί αμέσως μετά τη διδασκαλία της §1.4 (Πυθαγόρειο
Θεώρημα) της Γεωμετρίας.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
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Μια μικρή αίθουσα του σχολείου μας έχει δάπεδο σχήματος τετραγώνου πλευράς 4 m. Μια
άλλη αίθουσα έχει επίσης δάπεδο σχήματος τετραγώνου, αλλά διπλάσιου εμβαδού. Πόσο
είναι το μήκος της πλευράς του δαπέδου της δεύτερης αίθουσας;
[Σχόλιο: Μέσα από αυτό το πρόβλημα (ή άλλα παρόμοια) μπορεί να αναδειχθεί η ανάγκη
χρήσης τετραγωνικών ριζών και η διερεύνηση της ύπαρξης αριθμών που δεν είναι ρητοί. Η
2
αναζήτηση της πλευράς ώστε το εμβαδόν της αίθουσας να είναι 32 m , μπορεί να γίνει με
υπολογιστή, ώστε να διευκολυνθεί η προσπάθεια διαδοχικών προσεγγίσεων. Η επιδίωξη είναι
να πιθανολογήσουν οι μαθητές ότι αυτή η διαδικασία "δεν θα τελειώσει ποτέ" και να
οδηγηθούν στην ιδέα του αριθμού που μετά την υποδιαστολή έχει άπειρα ψηφία μη
περιοδικά. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη φάση της διερεύνησης είναι να θέτει ερωτήματα
που θα οδηγήσουν τις αναζητήσεις και τη συζήτηση στα παραπάνω. Μετά από τη διερεύνηση,
θα χρειαστεί να αναλάβει ο ίδιος κάποιο μέρος από τη ρητή διατύπωση εννοιών (τετραγωνική
ρίζα, άρρητος), των χαρακτηριστικών τους και των μαθηματικών συμβολισμών, αφού δεν
μπορεί αυτά να αναμένονται εξ ολοκλήρου από τους μαθητές.]
§2.2 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Προτείνεται να συζητηθούν στην τάξη θέματα σχετικά με βασικές ιδιότητες συνέχειας των
πραγματικών και της ευθείας, με απλά ερωτήματα όπως: Ποιος είναι ο μικρότερος θετικός
πραγματικός; Ποιος είναι ο “επόμενος” πραγματικός του 1; Μπορούμε πάντα να βρίσκουμε έναν
ρητό/άρρητο ανάμεσα σε δύο άλλους;
Η παράγραφος 2.3 δεν θα διδαχτεί αυτόνομα. Αλλά τα προβλήματα που περιέχονται στην 2.3 είναι
χρήσιμο να αποτελέσουν δραστηριότητες κατά τη διδασκαλία της παρούσας παραγράφου 2.2 αλλά
και του πυθαγορείου θεωρήματος.
Ενδεικτική δραστηριότητα:

Η εφαρμογή 4 του σχολικού βιβλίου προτείνεται να
διερευνηθεί με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, με το
μικροπείραμα «Η θέση άρρητων αριθμών στον άξονα» από
τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5496
ο

Κεφάλαιο 3 (Να διατεθούν 18 ώρες)
Παρά το ότι οι μαθητές έχουν διδαχθεί τα ανάλογα και τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά στο δημοτικό
σχολείο, η έννοια της συνάρτησης, και οι πολλαπλές αναπαραστάσεις της (λεκτική διατύπωση,
γραφική παράσταση, αλγεβρικός τύπος, πίνακας τιμών) δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα αντικείμενο
συστηματικής διαπραγμάτευσης.
§3.1 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Η χρήση γράμματος ως μεταβλητής και όχι μόνο ως άγνωστου σε μια εξίσωση είναι κάτι που δεν έχει
γίνει επαρκώς αντικείμενο συζήτησης μέχρι τώρα. Για το σκοπό αυτό είναι χρήσιμη τόσο η
δημιουργία αλγεβρικών τύπων συναρτήσεων από λεκτικές διατυπώσεις ποσοτήτων, όσο και η
συμπλήρωση τιμών σε πίνακα (με αντικατάσταση αριθμητικών τιμών στον τύπο). Έμφαση θα πρέπει
να
δοθεί
στη
συμμεταβολή μεγεθών
που
οδηγεί
στην
έννοια
της
συνάρτησης, μέσα από
παραδείγματα
διαφορετικών
συναρτήσεων.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Τα σχήματα απεικονίζουν πυραμίδες με βάση τρίγωνο, τετράπλευρο, πεντάγωνο και εξάγωνο.
Φανταστείτε ότι συνεχίζουμε να αυξάνουμε τον αριθμό των πλευρών της βάσης των
πυραμίδων. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:
πλευρές πολυγώνου βάσης (ν)
3
4
5
6
αριθμός κορυφών (Κ)
23

αριθμός ακμών (Α)
αριθμός εδρών (Ε)
Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς Κ, Α και Ε για μια πυραμίδα που έχει ως βάση:
α) 7-γωνο,
β) 10–γωνο,
γ) 27–γωνο;
Βρείτε τον αριθμό Κ+Ε–Α για καθεμιά από τις πυραμίδες. Τι παρατηρείτε; Μπορείτε να
εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό;
[Σχόλιο: Μέσα από το γεωμετρικό πλαίσιο του προβλήματος δίνεται η δυνατότητα στους
μαθητές να διερευνήσουν κανονικότητες (ακολουθίες), να βρουν το γενικό όρο και να
δικαιολογήσουν τα συμπεράσματά τους. Επιπλέον, δίνεται η αφορμή για δημιουργία απλών
αλγεβρικών παραστάσεων και αναγωγές ομοίων όρων (στο τελευταίο ερώτημα). Ενώ η
εύρεση των Κ, Α και Ε για 7–γωνο και 10–γωνο είναι εύκολες αριθμητικές διαδικασίες που
εξοικειώνουν με το πρόβλημα, τα υπόλοιπα ερωτήματα βοηθούν στην ανάδειξη της αξίας της
άλγεβρας και ειδικότερα των συναρτήσεων. Επειδή το πεδίο ορισμού είναι οι φυσικοί,
δηλαδή το πλαίσιο είναι διακριτό και όχι συνεχές, είναι πιο οικείο για τους μαθητές, συνεπώς
μπορεί να αξιοποιηθεί για την εισαγωγή στις συναρτήσεις.]
§3.2 (Να διατεθούν 5 ώρες)
Είναι η πρώτη φορά στην τυπική εκπαίδευση που οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το καρτεσιανό
σύστημα συντεταγμένων και καλό είναι να υπάρξει μια εισαγωγική συζήτηση γι' αυτό ως τρόπου
προσδιορισμού της θέσης.
Η έμφαση κατά τη διδασκαλία της παραγράφου θα πρέπει να δοθεί στις πολλαπλές αναπαραστάσεις
της συνάρτησης: λεκτική, γεωμετρική (γραφική παράσταση), αριθμητική (πίνακας τιμών) και
αλγεβρική (τύπος). Η εστίαση μόνο στον τύπο και τους αλγεβρικούς μετασχηματισμούς του δεν
συμβάλλει στην κατανόηση της έννοιας της συνάρτησης. Αντίθετα, η εμπλοκή όλων των
αναπαραστάσεων και η ανάπτυξη της ικανότητας μεταφράσεων μεταξύ τους είναι σημαντικός
στόχος. Έτσι, καλό είναι να δοθούν ασκήσεις και προβλήματα με γραφικές παραστάσεις τις οποίες
θα πρέπει οι μαθητές να "διαβάσουν" για να βρουν ποιες τιμές του y αντιστοιχούν σε δεδομένες
τιμές του x και αντιστρόφως. Τέτοιες είναι η ερώτηση 5, η καμπύλη θερμοκρασίας ενός τόπου (βλ.
παρακάτω ενδεικτική δραστηριότητα) και άλλες που μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο.
Επίσης, επειδή μια συχνή παρανόηση είναι ότι όλα τα συμμεταβαλλόμενα ποσά είναι ανάλογα (ή και
αντιστρόφως ανάλογα), είναι σημαντική η ανάδειξη συναρτήσεων (και αντίστοιχων
συμμεταβαλλόμενων ποσών) που δεν αντιστοιχούν σε ποσά ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα. Για
παράδειγμα, προτείνεται να συζητηθεί η άσκηση 10 κατάλληλα εμπλουτισμένη ώστε να φανεί η
περίπτωση της τετραγωνικής συνάρτησης (θα μπορούσε να ζητηθεί η απόσταση για 5 και 10 s και
μετά ο τύπος της για να συζητηθεί η γραφική παράσταση.
Να μη διδαχθούν οι εφαρμογές 2 (συμμετρικό σημείου) και 3 (τύπος απόστασης σημείων), οι
ερωτήσεις κατανόησης 3, 4 και οι ασκήσεις 3, 5 και 6. Στις ασκήσεις 4 και 7 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το Πυθαγόρειο Θεώρημα και όχι ο τύπος απόστασης σημείων. Αντίθετα, να δοθεί
έμφαση στην εφαρμογή 4 και στις ασκήσεις 8, 9 και 10.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Η παρακάτω γραφική
παράσταση δείχνει τη
θερμοκρασία Τ (σε
βαθμούς Κελσίου) ενός
τόπου κατά τη διάρκεια
ενός 24ώρου.
α) Ποια είναι η ελάχιστη και
ποια
η
μέγιστη
θερμοκρασία; Ποια ώρα
του 24ώρου συμβαίνουν;
Ποια σημεία της γραφικής
παράστασης δείχνουν την
ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία;
β) Ποια είναι η θερμοκρασία στις 2 τη νύχτα, στις 2 το μεσημέρι και στις 11 το βράδυ; Ποια
ώρα η θερμοκρασία είναι 6ºC;
γ) Τι εκφράζει με βάση το πρόβλημα το σημείο (20, 9) της γραφικής παράστασης;
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δ) Ποιες άλλες πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή τη γραφική παράσταση;
[Σχόλιο: Ο στόχος της δραστηριότητας είναι η ερμηνεία της γραφικής παράστασης. Το
πρόβλημα και η εξοικείωση των μαθητών με τέτοιου είδους εικόνες από την καθημερινή και
τη σχολική τους ζωή, αναμένεται να διαμορφώσουν ένα πρόσφορο πλαίσιο για τη διερεύνηση
εννοιών όπως γραφική παράσταση, ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή, διατεταγμένο
ζεύγος και (χωρίς τη χρήση της ορολογίας) πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Για τις συναρτήσεις:

y1

5 2 x , y2

x 2 και y3

2 x , κατασκευάστε πίνακες τιμών για τις

τιμές 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 του x. Εξετάστε τον τρόπο που αυξάνεται το y1 όταν το x αυξάνεται κατά
μια μονάδα (από το 0 στο 1, από το 1 στο 2, από το 2 στο 3 κοκ). Κάνετε το ίδιο για το y 2 και το
y3. Τι παρατηρείτε;
Σχεδιάστε τις γραφικές παραστάσεις των τριών συναρτήσεων. Με ποιον τρόπο οι
προηγούμενες παρατηρήσεις σας (για τον ρυθμό αύξησης των y) φαίνονται στις γραφικές
παραστάσεις;
[Σχόλιο: Μέσα από τη σύγκριση διαφορετικών συναρτήσεων οι μαθητές μπορούν να
αντλήσουν συμπεράσματα για το ρυθμό μεταβολής (σταθερός για την ευθεία και μη
σταθερός για την τετραγωνική και την εκθετική συνάρτηση) και να συνδέσουν αυτά τα
συμπεράσματα με τη μορφή των γραφικών παραστάσεων (ευθεία ή καμπύλη).]
Ενδεικτική δραστηριότητα 3:

Η εισαγωγή στην έννοια της απεικόνισης σημείων στο
καρτεσιανό επίπεδο προτείνεται να μελετηθεί με τη χρήση
ψηφιακών
εργαλείων,
όπως
με
το
μικροπείραμα
«Δραστηριότητες με συντεταγμένες» από τα εμπλουτισμένα
σχολικά βιβλία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2024
§3.3 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Το σχόλιο 1 της §2.1 του Β΄ Μέρους (σελ. 137) να αναφερθεί στη διδασκαλία της παραγράφου
αυτής.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Το 60% της μάζας του μοσχαρίσιου κρέατος είναι νερό. Με βάση αυτή την πληροφορία
συμπληρώστε τον πίνακα:
μάζα κρέατος σε Kg (x)
2
6
8
20
μάζα νερού σε Kg (y)
6
Είναι η "μάζα κρέατος" (x) και η "μάζα νερού" (y) ποσά ανάλογα; Ποια σχέση συνδέει τα δύο
ποσά; Ποιες τιμές μπορεί να πάρει η μεταβλητή x; Κατασκευάστε τη γραφική παράσταση της
συνάρτησης, περιγράψτε και εξηγήστε τα χαρακτηριστικά της (πχ. το σχήμα της, κάποια
σημεία της κλπ).
[Σχόλιο: Μέσα από ένα ρεαλιστικό πλαίσιο εισάγεται η γραμμική συνάρτηση και συζητούνται
τα χαρακτηριστικά της.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:

Η δραστηριότητα 1 του σχολικού βιβλίου προτείνεται να διερευνηθεί
με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, με το μικροπείραμα «Συναρτησιακή
σχέση πλευράς τετραγώνου και περιμέτρου του» από τα
εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2178
§3.4 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Να μη διδαχθούν οι υποπαράγραφοι «η εξίσωση

αx βy γ » και «σημεία τομής της ευθείας

αx βy γ με τους άξονες» και οι αντίστοιχες ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις.
Να δοθεί έμφαση σε προβλήματα που μοντελοποιούνται με γραμμικές συναρτήσεις και σε
ερωτήματα που οδηγούν σε εξίσωση και ανίσωση και μπορούν να λυθούν μέσω αναπαραστάσεων
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της συνάρτησης (δηλαδή είτε με πίνακα τιμών, είτε με γραφική ή γραφικές παραστάσεις, είτε με
τους τύπους που οδηγούν σε εξίσωση ή ανίσωση). Τέτοια προβλήματα είναι οι ασκήσεις 8, 9 σελ. 71,
οι 5, 9, 10, αφού συμπληρωθούν με κατάλληλα ερωτήματα από τον διδάσκοντα. Επειδή η αλγεβρική
επίλυση ανίσωσης διδάσκεται στην Γ Γυμνασίου, μέσα από τις συναρτήσεις μπορεί να αναδειχθεί η
γραφική επίλυση ανισώσεων.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Η άσκηση 5 του σχολικού βιβλίου προτείνεται να διερευνηθεί με τη
χρήση ψηφιακών εργαλείων, με το μικροπείραμα «Κόστος χρήσης του
ταξί» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2121
§3.5 (Να διατεθούν 2 ώρες)

y

x και σε
Να δοθεί έμφαση σε προβλήματα που μοντελοποιούνται με τη συνάρτηση
ερωτήματα που οδηγούν σε εξίσωση και ανίσωση οι οποίες μπορούν να λυθούν μέσω
αναπαραστάσεων της συνάρτησης (δηλαδή είτε με πίνακα τιμών, είτε με γραφική ή γραφικές
παραστάσεις, είτε με τους τύπους που οδηγούν σε εξίσωση ή ανίσωση). Τέτοια προβλήματα είναι οι
ασκήσεις 4, 5.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
2
Για ένα ορθογώνιο οικόπεδο γνωρίζουμε ότι έχει εμβαδόν 240 m , αλλά δεν γνωρίζουμε τις
διαστάσεις του.
Αν το μήκος είναι 20m, πόσο είναι το πλάτος του; Πόσο μεγάλο και πόσο μικρό μπορεί να
είναι το μήκος; Να εξετάσετε αν οι διαστάσεις του είναι ανάλογα ποσά.
Αν το μήκος είναι x και το πλάτος ψ μπορείτε να εκφράσετε το ψ ως συνάρτηση του x;
Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης. Από τη γραφική παράσταση μπορείτε να
προσδιορίσετε τις διαστάσεις, ώστε το οικόπεδο να είναι τετράγωνο;
[Σχόλιο: Με το πρόβλημα αυτό γίνεται εισαγωγή στην υπερβολή και τα αντιστρόφως ανάλογα
ποσά μέσα από αριθμητικά δεδομένα, τον τύπο και τη γραφικά παράσταση συγχρόνως.
Αναμένεται οι μαθητές μέσα από τη διερεύνησή τους να καταλήξουν στα κυριότερα
συμπεράσματα σχετικά με την υπερβολή.]
ο

Κεφάλαιο 4 (Να διατεθούν 8 ώρες)
Οι μαθητές έχουν, ήδη, επεξεργαστεί στο Δημοτικό σχολείο δεδομένα (ταξινόμηση, αναπαράσταση
δεδομένων και υπολογισμό του μέσου όρου) και έχουν εμπειρίες από γραφικές αναπαραστάσεις
δεδομένων. Το νέο στο κεφάλαιο αυτό είναι οι έννοιες του πληθυσμού, του δείγματος και της
διαμέσου. Στο κεφάλαιο αυτό θα μπορούσαν οι ίδιοι οι μαθητές να εμπλακούν στη συλλογή και
επεξεργασία δεδομένων καθώς και στην ερμηνεία γραφικών παραστάσεων αναφορικά με θέματα
που ενδιαφέρουν τους ίδιους.
§4.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)
§4.2 (Να διατεθούν 3 ώρες)
§4.5 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Να μη διδαχθεί η υποπαράγραφος «μέση τιμή ομαδοποιημένης κατανομής» και οι ασκήσεις 6, 7 και
8. Επιπλέον, επειδή οι κατανομή συχνοτήτων και σχετικών
συχνοτήτων δεν περιλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη, πρέπει
να γίνει κατάλληλη επιλογή των ασκήσεων.
Αντίθετα, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ερμηνεία της
μέσης τιμής και της διαμέσου καθώς και στη σύγκριση
μεταξύ των δύο αυτών μέτρων θέσης.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Η Μαρία έχει γράψει στα Μαθηματικά τέσσερα
τεστ. Το ραβδόγραμμα παρουσιάζει την βαθμολογία
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της στα τεστ Α, Β και Γ καθώς επίσης και τον μέσο όρο όλων των τεστ (η τελευταία σκούρα
ράβδος).
α) Να σχεδιάσετε πάνω στο ίδιο διάγραμμα και δίπλα στη βαθμολογία της Μαρίας, τη
βαθμολογία που έχει σε κάθε τεστ ένας άλλος μαθητής ο Γιάννης, αν γνωρίζετε ότι: οι βαθμοί
του και στα τέσσερα τεστ ήταν ίσοι μεταξύ τους και ο Γιάννης και η Μαρία έχουν τον ίδιο
μέσο όρο.
β) Με βάση το νέο διάγραμμα που φτιάξατε, μπορείτε να σχεδιάσετε την βαθμολογία που
έχει η Μαρία στο τεστ Δ; Εξηγήστε τον τρόπο που σκεφτήκατε.
[Σχόλιο: Ο στόχος της δραστηριότητας είναι η ανάδειξη της έννοιας της μέσης τιμής ως
"δίκαιη μοιρασιά". Δεν είναι η αλγεβρική εύρεση της μέσης τιμής, εξάλλου αυτή η
δραστηριότητα θα μπορούσε να γίνει ως εισαγωγή στη μέση τιμή. Αρκετές πληροφορίες για
τη διδασκαλία των στοχαστικών μαθηματικών στο γυμνάσιο μπορούν να αντληθούν από τον
οδηγό του εκπαιδευτικού των προγραμμάτων σπουδών που είναι συμπληρωματικά προς τα
ισχύοντα (στην ιστοσελίδα http://ebooks.edu.gr/new/ps.php).]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Σε μία τάξη 30 μαθητών οι μαθητές έχουν
γράψει τεστ και οι βαθμολογίες τους είναι
όπως δείχνει το παρακάτω σημειόγραμμα.
Για παράδειγμα, τρεις μαθητές απ’ όλη την
τάξη έχουν γράψει 15 και ένας μαθητής
μόνον έχει γράψει 20.
α) Προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα προσδιοριστεί η μέση τιμή της βαθμολογίας της
ομάδας Α (γκρι κυκλάκια στο διάγραμμα), που για διάφορους λόγους είχε χαμηλή
βαθμολογία στο τεστ. Ομοίως για την μέση τιμή της βαθμολογίας της ομάδας Β (μπλε
τετραγωνάκια στο διάγραμμα)
β) Προτείνετε τρόπους για τον προσδιορισμό της μέσης τιμής της βαθμολογίας για όλη την
τάξη στο τεστ αυτό.
[Σχόλιο: Οι μαθητές διερευνούν το παρακάτω πρόβλημα και προσπαθούν να το
αντιμετωπίσουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ο στόχος είναι η διαμόρφωση
καλύτερης κατανόησης της μέσης τιμής, του τι εκφράζει και των τρόπων που μπορεί να
υπολογιστεί.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 3:

Για εμβάθυνση στις έννοιες της μέσης τιμής και της διαμέσου,
προτείνεται να διερευνηθούν μέσω αναπαραστάσεών τους, με το
μικροπείραμα «Ο βαθμός της Έλενας» από τα εμπλουτισμένα
σχολικά βιβλία:http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5329
ΜΕΡΟΣ Β΄
ο

Κεφάλαιο 1 (Να διατεθούν 14 διδακτικές ώρες)
§1.1 (Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)
Η συγκεκριμένη ενότητα έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη των εννοιών που ακολουθούν στις
επόμενες παραγράφους.
Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να κατανοηθούν από τους μαθητές πριν περάσουν αργότερα στους
τύπους υπολογισμού των εμβαδών γεωμετρικών σχημάτων καθώς και στις μετατροπές μονάδων
είναι τα εξής:

Η σύγκριση επιφανειών (πολυγωνικών και μη) μέσα από διαφορετικές διαδικασίες
(επικάλυψη, διαίρεση, σύνθεση κ.λ.π.)

Η έννοια της διατήρησης της επιφάνειας.

Η διαφοροποίηση ανάμεσα στο γεωμετρικό μέγεθος (επιφάνεια) και στη μέτρησή του
(εμβαδόν).

Η έννοια της μονάδας μέτρησης (άτυπη ή τυποποιημένη), η επιλογή της κατάλληλης μονάδας,
η χρήση της για την επικάλυψη μιας επιφάνειας και η σύμβαση της χρήσης της τετραγωνικής
μονάδας.

Η διάκριση ανάμεσα στη μέτρηση της επιφάνειας (εμβαδόν) από τις μετρήσεις άλλων
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μεγεθών (π.χ. τμήματα και τα μήκη τους ή η περίμετρος και το μήκος της)
Η προσεγγιστική φύση της διαδικασίας της μέτρησης.
Ο τρόπος μεταβολής του εμβαδού όταν χρησιμοποιούμε πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια
μιας αρχικής μονάδας.
Για παράδειγμα: Η σύγκριση των επιφανειών των
διπλανών σχημάτων, η εύρεση διαφορετικών τρόπων
σύγκρισης, η προσπάθεια υπολογισμού της σχέσης
που έχουν (π.χ. πόσο μεγαλύτερη είναι η μία σε σχέση
με την άλλη) κτλ., συμβάλλουν στην καλύτερη
κατανόηση κάποιων εννοιών.
Όμοια, δραστηριότητες ή ασκήσεις, που θα τους
επιτρέψουν να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές
μετασχηματισμού των σχημάτων σε άλλα ισοδύναμα,
συμβάλλουν και αυτές κατά ένα μέρος στους
προηγούμενους στόχους, γι’ αυτό προτείνεται η ένταξη
της άσκησης 11 (ερωτήματα 1 έως 6) της σελίδας 125
της §1.3 σ’ αυτή την ενότητα (χωρίς να γίνεται χρήση
των τύπων υπολογισμού του εμβαδού). Η άσκηση 3
της σελίδας 115 να εμπλουτισθεί με ερωτήματα που θα αφορούν το εμβαδό των σχημάτων που θα
προκύψουν με μονάδα που θα καθορίσει ο διδάσκων. Επίσης, προτείνεται να δοθεί η άσκηση που
αναφέρεται στην σελίδα 115 και φέρει τον τίτλο «Για διασκέδαση» και να τεθούν ερωτήματα
σχετικά με την περίμετρο και το εμβαδό.
Για τις δυσκολίες των μαθητών σχετικά με την έννοια της μέτρησης, βλέπε
http://ebooks.edu.gr/new/ps.php , στο 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ/ Β. Οδηγοί για τον Εκπαιδευτικό/ Επιστημονικό Πεδίο: Μαθηματικά/ Σελ 103.



§1.2 (Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)
Οι μαθητές γνωρίζουν από το Δημοτικό τις δεκαδικές μονάδες μέτρησης των επιφανειών και το νέο
στοιχείο είναι ο διεθνής συμβολισμός τους. Η αισθητοποίηση της τυπικής μονάδας, των
υποδιαιρέσεων και των πολλαπλάσιων αυτής, οι μεταξύ τους σχέσεις, καθώς επίσης η επιλογή της
κατάλληλης μονάδας ανάλογα με την επιφάνεια που θέλουμε να μετρήσουμε (άσκηση 6 σελ 118),
συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση, απ’ ό,τι μόνον η συνεχής εξάσκηση με ασκήσεις μετατροπής
από την μία μονάδα μέτρησης σε άλλη.
§1.3 (Να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες)
Το περιεχόμενο της ενότητας δεν είναι νέο για τους μαθητές.
Χρησιμοποιώντας ως βάση το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου αναπτύσσονται μέσα
από μετασχηματισμούς το εμβαδόν των άλλων γεωμετρικών σχημάτων. Ο υπολογισμός του
εμβαδού του ορθογωνίου παραλληλογράμμου γίνεται μέσα από τη μέτρηση των τετραγωνικών
μονάδων που το επικαλύπτουν όπου το πλήθος τους εκφράζεται από το γινόμενο των διαστάσεων
του ορθογωνίου.
3
Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επίσης δυσκολίες που έχουν οι μαθητές , όπως ότι:

Σχήματα με μεγαλύτερη περίμετρο έχουν μεγαλύτερο εμβαδό

Ο διπλασιασμός, τριπλασιασμός κτλ. των διαστάσεων διπλασιάζει, τριπλασιάζει κλπ. το
εμβαδόν.

Βάση (ή βάσεις) στα σχήματα, είναι μόνον η πλευρά (ή οι πλευρές) που έχει (ή έχουν)
οριζόντιο προσανατολισμό.

Ύψος του παραλληλογράμμου ή του τραπεζίου είναι μόνον αυτό που άγεται από μία κορυφή
4
του ή αυτό που έχει κατακόρυφο προσανατολισμό.
3
Η άρση των δυσκολιών των μαθητών είναι μια αργή και δύσκολη διαδικασία. Μπορεί να προκληθεί
μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους σε ένα κατάλληλο διδακτικό περιβάλλον, το οποίο θα τους οδηγεί στις
απαραίτητες γνωστικές συγκρούσεις και όχι μόνον μέσα από την παράθεση της ορθής άποψης – γνώσης.
4
Ο προσανατολισμός με τον οποίο παρουσιάζονται τα σχήματα στα βιβλία, αλλά και οι παραστάσεις που
έχουν από το περιβάλλον στην καθημερινή τους ζωή, συμβάλουν σε αυτές τις δυσκολίες. Η έκθεσή τους σε
σχήματα με ασυνήθιστο προσανατολισμό ή σχήματα «μακρόστενα» (π.χ. τρίγωνα με σημαντικά μικρότερη την
μία πλευρά σε σχέση με τις άλλες) κλπ. μπορεί να συμβάλλει, κατά ένα μέρος, στην κατεύθυνση αντιμετώπισης
αυτών των δυσκολιών.
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Ο υπολογισμός του εμβαδού γεωμετρικών σχημάτων με την εφαρμογή των τύπων υπολογισμού
είναι σημαντικό να συνδέεται με το γεωμετρικό χειρισμό της έννοιας του εμβαδού (π.χ. μέσα από τη
διαμέριση και σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων). Γενικότερα η γεωμετρική συλλογιστική και η
παράλληλη μετάφραση σε αλγεβρικές σχέσεις μπορεί να δώσει νόημα στις αλγεβρικές έννοιες και
διαδικασίες.
Κατάλληλες δραστηριότητες με λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας ή applets που υπάρχουν στο
διαδίκτυο, μπορεί να βοηθήσουν στην κατάκτηση των παραπάνω στόχων.
Η εφαρμογή 6 και η άσκηση 9 θα μπορούσαν να συζητηθούν στην §1.4 της Άλγεβρας (επίλυση
προβλημάτων με την χρήση εξισώσεων).
Οι ασκήσεις 11 (σχήμα 10) και 15 θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για την διαπραγμάτευση της
επόμενης ενότητας (Πυθαγόρειο Θεώρημα).
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Προτείνεται να δοθούν στους μαθητές σχήματα όπως τα παρακάτω και με
μετασχηματισμούς, που θα κάνουν με τη βοήθεια γεωμετρικών οργάνων, να διατυπώσουν
και να αιτιολογήσουν τους αντίστοιχους τύπους εμβαδού. Παρακάτω φαίνεται και ένας από
τους πολλούς τρόπους επίλυσης του προβλήματος.

Εναλλακτικά, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει:
Με τους μαθητές να δουλεύουν σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα 2-3
ίσα μη ορθογώνια παραλληλόγραμμα από χαρτί. Οι μαθητές προσπαθούν να βρουν τρόπο να
κόψουν, με ψαλίδι, τα παραλληλόγραμμα και να τα μετασχηματίσουν σε ορθογώνια με το
ίδιο εμβαδόν με τα αρχικά παραλληλόγραμμα. Στόχος είναι η συνειδητοποίηση από τους
μαθητές της ανάγκης χάραξης κάθετης προς το ένα ζεύγος παράλληλων πλευρών (βλέπε την
παρακάτω εικόνα).

Με χρήση τετραγωνισμένου χαρτιού, που τα τετραγωνάκια να παίξουν το ρόλο
άτυπων μονάδων μέτρησης εμβαδού.

Με χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας.

Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Οι μαθητές χρησιμοποιούν
χαρτί
με
διάστικτους
καμβάδες που το έχουν
χωρίσει σε περιοχές 5 Χ 5
σημείων. Σχεδιάζουν όσο το
δυνατόν περισσότερα τρίγωνα των οποίων οι κορυφές είναι σημεία του καμβά, εμβαδού 1
τ.μ., τα οποία να μην είναι ίσα μεταξύ τους και δικαιολογούν γιατί τα τρίγωνα που σχεδίασαν
ικανοποιούν τις συνθήκες του προβλήματος (οι αιτιολογήσεις τους για την διαφορετικότητα
των τριγώνων μπορούν να βασίζονται στους μετασχηματισμούς των σχημάτων, που τους είναι
γνωστοί από το Δημοτικό, βλέπε τις παρακάτω εικόνες).

Αναζητούν ανάμεσα στα τρίγωνα αυτό που έχει την μικρότερη και την μεγαλύτερη
περίμετρο και δικαιολογούν την επιλογή τους.

Συζητούν για τις μεθόδους που ακολούθησαν για να προσδιορίσουν όλα τα
τρίγωνα , αν θα μπορούσε η μέθοδός τους να επεκταθεί σε έναν μεγαλύτερο καμβά και τι θα
συνέβαινε τότε με την περίμετρο και το εμβαδό των τριγώνων.

Επίσης συζητούν για το που θα κινείται η τρίτη κορυφή του τριγώνου (χωρίς τους
περιορισμούς να είναι σημείο του καμβά ή τα τρίγωνα να είναι διαφορετικά), όταν τα τρίγωνα
τοποθετηθούν έτσι ώστε να έχουν κοινή βάση.

Με αφορμή τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα τους γενικεύουν για τρίγωνα
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που έχουν κοινή βάση (ή ίσες βάσεις) και η τρίτη κορυφή κινείται σε ευθεία παράλληλη προς
την βάση.

Επίσης με κατάλληλη τοποθέτηση των τριγώνων, κατά τη σύγκριση των περιμέτρων
και αντίστοιχες διερευνήσεις, μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τον χωρισμό
ενός τρίγωνου σε δύο ισοδύναμα τρίγωνα από την διάμεσο.

Ενδεικτική δραστηριότητα 3:

Για καλύτερη κατανόηση των εννοιών, προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν ψηφιακά εργαλεία, όπως το
μικροπείραμα «Εμβαδόν παραλληλογράμμου» από τα
εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5573
§1.4 (Να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες)
Να γίνει κατάλληλος προγραμματισμός ώστε μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της ενότητας να
ακολουθήσει η διδασκαλία της §2.1 της Άλγεβρας (τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού). Να δοθεί
έμφαση και στη σχέση εμβαδών και όχι μόνο πλευρών που εκφράζει το θεώρημα (ασκήσεις 1, 4, 5
και ενδεικτική δραστηριότητα 1).
Επισημαίνονται τρεις διαφορετικές οπτικές-χρήσεις του Πυθαγορείου Θεωρήματος και του
αντίστροφού του, που είναι σκόπιμο οι μαθητές να αναγνωρίζουν:
 Η ανάδειξη της σχέσης εμβαδών τετραγώνων που κατασκευάζονται στις πλευρές
ορθογωνίου τριγώνου.
 Ο υπολογισμός αποστάσεων.
 Ο έλεγχος αν μια γωνία είναι ορθή.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Οι μαθητές κατασκευάζουν τετράγωνα στις πλευρές ενός ορθογωνίου ισοσκελούς τριγώνου
(βλ. το διακοσμητικό μοτίβο στο σχήμα αριστερά) και χρησιμοποιώντας ως μονάδα μέτρησης
εμβαδού το ίδιο το ορθογώνιο τρίγωνο επαληθεύουν τη σχέση του Πυθαγόρειου
θεωρήματος.
Στη συνέχεια επαληθεύουν τη σχέση αυτή στο ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές
μήκους 3cm και 4cm και υποτείνουσα μήκους 5cm.
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Ενδεικτική δραστηριότητα 2:Για την απόδειξη του πυθαγορείου θεωρήματος προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν ψηφιακά εργαλεία, όπως το μικροπείραμα «Μία απόδειξη του
πυθαγορείου
θεωρήματος»
από
τα
εμπλουτισμένα
σχολικά
βιβλία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2019
ο

Κεφάλαιο 2 (Να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες)
§2.1 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Προτείνεται η διδασκαλία να γίνει με αφετηρία την ερμηνεία των πινακίδων οδικής κυκλοφορίας για
την κλίση δρόμου και να γίνει μια πρώτη, εποπτική αναφορά στην έννοια της ομοιότητας τριγώνων
και στην ανάγκη εισαγωγής τριγωνομετρικών αριθμών (βλ. ενδεικτική δραστηριότητα 1).
Το σχόλιο 1 (σελ. 137) που αναφέρεται στην κλίση μιας ευθείας, να αναφερθεί κατά τη διδασκαλία
της §3.3 της Άλγεβρας.
Στην εφαρμογή 2, να επισημανθεί ότι για την κατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε
μήκη πλευρών αρκεί ο λόγος να είναι 1/5, και όχι μόνο τα μήκη 1 και 5.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Στο παρακάτω σχήμα, ζητείται από τους μαθητές να υπολογίζουν τους λόγους

ΑΔ ΒΕ ΓΖ
, ,
ΟΑ ΟΒ ΟΓ

Οι μαθητές διαπιστώνουν την ισότητα των λόγων και των γωνιών των τριών τριγώνων ΟΑΔ,
ΟΒΕ, ΟΓΖ, εξετάζουν τη μορφή τους και αναζητούν ένα όρο για να εκφράσουν αυτή τη σχέση
(μεγέθυνση, ομοιότητα).

Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Για την κατανόηση των εννοιών της κλίσης και της
εφαπτομένης γωνίας προτείνεται να χρησιμοποιηθούν
ψηφιακά εργαλεία, όπως το μικροπείραμα «Εφαπτομένη οξείας γωνίας» από τα
εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2004

§2.2 (Να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες)
Να μην διδαχθεί η παρατήρηση β, σελ. 143 ( εφω

ημω
) και η άσκηση κατανόησης 4, γιατί είναι
συνω

εκτός των στόχων του αναλυτικού προγράμματος και επιπλέον οι σχέσεις μεταξύ των
τριγωνομετρικών αριθμών της ίδιας γωνίας αναπτύσσονται διεξοδικά στην Γ΄ Γυμνασίου.
Η άσκηση 3γ της σελίδας 146 να παραλειφθεί, διότι χρησιμοποιεί μια άγνωστη για τους μαθητές
ιδιότητα (πρόσθεση κατά μέλη ανισοτήτων).
Προτείνεται η χρήση υπολογιστή τσέπης (επιστημονικού ή απλού), κατά την λύση προβλημάτων
ώστε να γίνει καλύτερη διαπραγμάτευση των εννοιών.
Στην εφαρμογή 2, να επισημανθεί ότι για την κατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε
μήκη πλευρών αρκεί ο λόγος να είναι

3
και όχι μόνο τα μήκη 3 και 5. Επίσης προτείνεται να γίνει
5

επιλογή ασκήσεων από την παράγραφο 2.3 και να
αντιμετωπιστούν από τους μαθητές με χρήση του πίνακα
τριγωνομετρικών αριθμών, που είναι στο τέλος του βιβλίου.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Με βάση μια φωτογραφία οι μαθητές χαράσσουν
γραμμές, μετρούν μήκη πάνω σε αντίγραφο της
φωτογραφίας και κάνουν υπολογισμούς για να
31

προσδιορίσουν προσεγγιστικά την κλίση του δρόμου. Μοντελοποιούν την κατάσταση για να
βρουν το ύψος που κερδίζει ένας πεζός που ανεβαίνει την ανηφόρα για κάθε μέτρο που
διανύει πάνω σ’ αυτήν.

ο

Κεφάλαιο 3 (Να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες)
§3.1 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Λόγω της εξαίρεσης από την διδακτέα ύλη της Α΄ Γυμνασίου της §1.12 (επίκεντρη γωνία, σχέση
επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου, μέτρηση τόξου) να δοθεί ο ορισμός της επίκεντρης
γωνίας, του αντίστοιχου τόξου αυτής και η μεταξύ τους σχέση.
Να δοθεί προτεραιότητα στις ασκήσεις κατανόησης και στις ασκήσεις 1, 3, 5, 6 και 7.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Για την διερεύνηση της σχέσης του μέτρου
επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας προτείνεται
το μικροπείραμα «Σχέση εγγεγραμμένης και
επίκεντρης γωνίας σε ένα κύκλο», από το
Φωτόδεντρο.
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1986
Ενδεικτική δραστηριότητα 2: Για την κατανόηση της έννοιας
της εγγεγραμμένης γωνίας προτείνεται να χρησιμοποιηθούν
ψηφιακά εργαλεία, όπως το μικροπείραμα «Γωνίες στο
αμφιθέατρο» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2015
§3.2 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Να αναφερθεί το θεώρημα ότι στον ίδιο κύκλο σε ίσα τόξα αντιστοιχούν ίσες χορδές και
αντιστρόφως, διότι αυτό δεν αποτελεί προηγούμενη γνώση και είναι απαραίτητη για ορισμένες
αιτιολογήσεις.
Προτείνεται να γίνεται επιλογή ανάμεσα στις ερωτήσεις κατανόησης 1α), β), γ), 2α), β), γ), 3α), β), γ),
ε) και στην άσκηση 1, λόγω του επαναληπτικού χαρακτήρα τους.
Προτείνεται, οι μαθητές μέσω κατασκευής να αναγνωρίσουν την ιδιότητα της κεντρικής γωνίας
κανονικού πολυγώνου (βλέπε ενδεικτική δραστηριότητα), να γίνουν κατασκευές κανονικών
πολυγώνων (με χειραπτικά μέσα) από τους μαθητές και, επιπλέον αν υπάρχει χρόνος και δεν έχει
γίνει στην Α’ γυμνασίου, να ζητηθεί, μέσω διερευνητικής δραστηριότητας η κατασκευή κύκλου που
να διέρχεται από τρία σημεία (με χρήση της μεσοκαθέτου ευθύγραμμου τμήματος και των ιδιοτήτων
του κύκλου).
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Οι μαθητές σχεδιάζουν ισοσκελές τρίγωνο σε χαρτόνι και το κόβουν. Το χρησιμοποιούν ως
πατρόν για να το αναπαράγουν άλλες επτά φορές, περιστρέφοντάς το γύρω από την μια
κορυφή του, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Συζητούν, γιατί το σχήμα που
κατασκεύασαν δεν είναι οκτάγωνο και τι θα έπρεπε να κάνουν, ώστε με αυτόν τον τρόπο να
κατασκευάσουν οκτάγωνο.
[Σχόλιο: Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να κάνουν εικασίες για την κεντρική
γωνία του κανονικού οκταγώνου, να διαπιστώσουν την ισχύ των εικασιών τους και, αν είναι
δυνατόν να τις γενικεύσουν. Τελικά μπορεί να προκύψει, από τη διερεύνηση, τρόπος
κατασκευής
κανονικού
πολυγώνου
εγγεγραμμένου
σε κύκλο.]
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§3.3 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Να δοθεί έμφαση στην αναλογία των μεγεθών L και δ ή L και ρ και να γίνει σύνδεση με τις γνώσεις
που έχουν από τη διδασκαλία της §3.3 της Άλγεβρας (η συνάρτηση y=αx), μέσα από τους πίνακες
τιμών και την γραφική παράσταση. Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στις ερωτήσεις κατανόησης
1, 2 και 3 και στις ασκήσεις 1, 3, 4, 5 και 7.
Λόγω της αφαίρεσης από τη διδακτέα ύλη της §3.4 (μήκος τόξου), να αναφερθεί στην παράγραφο
αυτή η έννοια του μήκους τόξου. Συγκεκριμένα, να δοθεί έμφαση στη διάκριση ανάμεσα στο μέτρο
του τόξου και στο μήκος του τόξου, και για το λόγο αυτό να δοθούν για λύση στην τάξη η άσκηση 7
της σελίδας 192 και η εφαρμογή 3 της σελ. 191. Το μήκος τόξου δεν θα υπολογίζεται με βάση τον
τύπο της §3.4, αλλά με βάση την αναλογική συλλογιστική, όπως για παράδειγμα:
«Το τόξο

90 ο , που ανήκει σε κύκλο ακτίνας ρ 10 cm , θα έχει μήκος ίσο με το

κύκλου, γιατί

90o
360o

1
του μήκους του
4

1
. Το μήκος του κύκλου είναι 20π cm , άρα το τόξο θα έχει μήκος 5π cm ».
4

Ενδεικτική δραστηριότητα:
Το μικροπείραμα από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία
«Ο αριθμός π» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
εισαγωγή στην έννοια του αριθμού π. Με τη βοήθεια του
λογισμικού, σε μία προσομοίωση μέτρησης του μήκους
ενός κύκλου με δυναμικά μεταβαλλόμενη διάμετρο, οι
μαθητές μετρούν το μήκος του κύκλου, υπολογίζουν σε
πολλές περιπτώσεις το πηλίκο της περιφέρειας με τη
διάμετρό του και γενικεύουν. http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4380?locale=el
§3.5 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Να δοθεί έμφαση στο ότι το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου και η ακτίνα του δεν είναι ανάλογα
μεγέθη (ασκήσεις κατανόησης 3, 4, 5). Λόγω της αφαίρεσης από τη διδακτέα ύλη της §3.6 (Εμβαδόν
κυκλικού τομέα) να αναφερθεί στην παράγραφο αυτή η έννοια του κυκλικού τομέα και του εμβαδού
του. Το εμβαδόν του κυκλικού τομέα δεν θα υπολογίζεται με βάση τον τύπο της §3.6, αλλά με βάση
την αναλογική συλλογιστική, όπως για παράδειγμα:
«Ο κυκλικός τομέας γωνίας

45o που ανήκει σε κύκλο ακτίνας ρ 7 cm , θα έχει εμβαδόν ίσο με το

1
45o 1
του εμβαδού του κυκλικού δίσκου, γιατί
. Το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου είναι
360o 8
8
49 π
cm2 ».
49π cm2 , άρα ο κυκλικός τομέας θα έχει εμβαδόν
8
Μπορούν να αξιοποιηθούν οι ασκήσεις κατανόησης 4 και 5 και οι ασκήσεις 1, 3, 4 και 6 των σελ. 197
– 198.
Παρατήρηση: Η διδασκαλία του μήκους τόξου και του εμβαδού κυκλικού τομέα, θα ήταν σκόπιμο να
συμπέσει ή να γίνει μετά την παράγραφο 3.3 του μέρους Α, όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν τις
ιδιότητες της συμμεταβολής μεταξύ ανάλογων ποσών.
ο

Κεφάλαιο 4 (Να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες)
Η αντίληψη και η γνώση του χώρου παίζουν κρίσιμο ρόλο ακόμα και στις πιο συνηθισμένες
ανθρώπινες δραστηριότητες. Η κατανόηση και η γνώση των εννοιών του κεφαλαίου αυτού είναι
πολύ σημαντική για όλους τους μαθητές, αφού σχετίζονται με την καθημερινή ζωή, αλλά και τις
εφαρμογές της Γεωμετρίας του χώρου σε άλλες επιστήμες (όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο
εισαγωγικό σημείωμα του κεφαλαίου στο βιβλίο του μαθητή).
Παρόλο που οι μαθητές γνωρίζουν από το Δημοτικό την έννοια του κύβου, του ορθογωνίου
παραλληλεπιπέδου, του κυλίνδρου, τους τρόπους υπολογισμού του εμβαδού των επιφανειών τους
και του όγκου τους και διακρίνουν την έννοια της χωρητικότητας από την έννοια του όγκου,
εντούτοις μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδιαίτερα με την έννοια της μέτρησης.
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Μερικές ενδεικτικές δυσκολίες των μαθητών που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι:
 Η μεταβολή κατά ανάλογο τρόπο των διαστάσεων ενός στερεού επιφέρει ανάλογη
μεταβολή στον όγκο του.
 Στερεά με μεγαλύτερη επιφάνεια έχουν μεγαλύτερο όγκο.
 Στερεά με ίσο όγκο, έχουν ίση επιφάνεια.
Για τις δυσκολίες των μαθητών σχετικά με την έννοια της μέτρησης, βλέπε
http://ebooks.edu.gr/new/ps.php , στο 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ/ Β. Οδηγοί για τον Εκπαιδευτικό/ Επιστημονικό Πεδίο: Μαθηματικά/ Σελ 103.
Οι δυσκολίες προέρχονται από το γεγονός ότι απαιτούνται από τους μαθητές ικανότητες κατανόησης
του χώρου και συστηματική οργάνωση των οπτικών πληροφοριών, ώστε να είναι σε θέση να
κατανοήσουν τις αφηρημένες γεωμετρικές έννοιες της Στερεομετρίας.
Αν και τα τρισδιάστατα αντικείμενα είναι μέρος της καθημερινής τους εμπειρίας, η αναπαράστασή
τους από δισδιάστατα σχήματα είναι πηγή δυσκολίας. Η χρήση διάφορων μέσων, όπως
τρισδιάστατα μοντέλα, η σύνδεση των δισδιάστατων αναπαραστάσεων με αντικείμενα από την
καθημερινή τους εμπειρία, η σχεδίαση στο χαρτί τρισδιάστατων αντικειμένων, η εξερεύνηση των
αναπτυγμάτων των επιφανειών πραγματικών αντικειμένων, ο σχεδιασμός σε χαρτόνι του
αναπτύγματος των επιφανειών κάποιων στερεών και κατόπιν η δημιουργία αυτών των στερεών,
όπως επίσης προγράμματα τρισδιάστατης γεωμετρίας που επιτρέπουν την περιστροφή των
σχεδιασμένων στερεών και παρέχουν την δυνατότητα θέασής τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες
κτλ. μπορούν να τους βοηθήσουν στην κατανόηση των εννοιών.
Στην Β΄ Γυμνασίου, προτείνεται να δοθεί βάρος, κυρίως στις μετρήσεις και στους τύπους
υπολογισμού του όγκου στερεών σχημάτων.
§4.2 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Για την κατανόηση των εννοιών και των τύπων υπολογισμού του εμβαδού του πρίσματος και του
κυλίνδρου προτείνεται να δοθούν στους μαθητές κατάλληλες δραστηριότητες, π.χ. μελέτη του
αναπτύγματος της επιφάνειας ενός πρίσματος ή ενός κυλίνδρου ή αντίστροφα, η σχεδίαση σε
χαρτόνι του αναπτύγματος της επιφάνειας ενός ορθού τριγωνικού πρίσματος και ενός κυλίνδρου με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η κατασκευή του στερεού. Να δοθεί προτεραιότητα στα
προβλήματα (ασκήσεις 4, 6, 9).
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Η εφαρμογή 3 του σχολικού βιβλίου προτείνεται να διερευνηθεί με το
μικροπείραμα «Υπολογίστε το κόστος μιας δεξαμενής καυσίμων» από τα
εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2038
§4.3 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Στο Δημοτικό οι μαθητές έχουν διδαχτεί τις έννοιες του όγκου και τις μονάδες
μέτρησης αυτού, εκτός από τον διεθνή συμβολισμό τους.
Επισημαίνεται ότι οι μαθητές συχνά πιστεύουν ότι ο διπλασιασμός, τριπλασιασμός κτλ. όλων των
διαστάσεων ενός στερεού οδηγεί στον διπλασιασμό, τριπλασιασμό κτλ. του όγκου.
Να ζητείται από τους μαθητές ο σχεδιασμός σχημάτων που αντιπροσωπεύουν τα στερεά των
ασκήσεων που δίνονται για λύση.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Οι μαθητές χρησιμοποιούν δύο φύλλα χαρτί Α4. Το ένα το διπλώνουν κατά μήκος και το άλλο
κατά πλάτος για να σχηματίσουν δύο κυλίνδρους (χωρίς τις βάσεις). Διερευνούν σε ποια
περίπτωση ο όγκος είναι μεγαλύτερος και δικαιολογούν σχετικά. Συζητούν για τα
χαρακτηριστικά των δύο κυλίνδρων (ίσες παράπλευρες επιφάνειες – διαφορετικοί όγκοι).

§4.4 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Οι μαθητές μπορούν εποπτικά και μέσω της διερεύνησης να προσεγγίσουν το εμβαδόν της
πυραμίδας, από το γνωστό τους εμβαδόν ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου.
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Ενδεικτική δραστηριότητα:
Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες κατασκευάζουν από χαρτόνι ένα ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο και μια πυραμίδα που έχουν το ίδιο εμβαδόν βάσης, την γεμίζουν με
ρευστό υλικό (ρύζι ή άμμο) και συγκρίνουν τη χωρητικότητά της με αυτή του
παραλληλεπιπέδου, αδειάζοντας κάθε φορά το περιεχόμενό της στο ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο και συνεχίζοντας, μέχρι να γεμίσει αυτό. Συζητούν πάλι για τα
αποτελέσματα και γενικεύουν κάνοντας εικασίες για τον τρόπο υπολογισμού του όγκου της
πυραμίδας.
[Σχόλιο: Το ίδιο πείραμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη σύγκριση όγκου ορθογώνιου
παραλληλεπιπέδου και πρίσματος με το ίδιο εμβαδόν βάσης.]

§4.6 (Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)
Η σφαίρα είναι το μόνο στερεό, από αυτά που εμφανίζονται στη Β Γυμνασίου, το οποίο δεν έχει
ανάπτυγμα σε επίπεδο σχήμα. Αυτό δυσκολεύει την απεικόνισή του και την εξήγηση των τύπων
εμβαδού επιφανείας και όγκου.
Σημείωση: Μπορείτε να κατεβάσετε τις ψηφιακές δραστηριότητες και να τις ανοίξετε τοπικά με το
αντίστοιχο λογισμικό. Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό, τότε αν πρόκειται για αρχείο με
κατάληξη ggb κατεβάστε και εγκαταστήστε το Geogebra από τη διεύθυνση
https://www.geogebra.org/download ή διαφορετικά ψάξτε για το αντίστοιχο λογισμικό στη
διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/edusoft/.
Για να δείτε την προεπισκόπηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων σε απευθείας σύνδεση (online),
προτιμήστε τον φυλλομετρητή MozillaFirefox.
Αν η εφαρμογή είναι σε flash θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόσθετο Adobeflashplayer
από τη διεύθυνση https://get.adobe.com/flashplayer/.
Αν η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη Java (π.χ. Geogebra), τότε εγκαταστήστε την από τη
διεύθυνση http://java.com/en/. Αν συνεχίζετε να έχετε πρόβλημα στην προεπισκόπηση,
τότε
προσθέστε
τις
διευθύνσεις
http://photodentro.edu.gr
και
http://digitalschool.minedu.gov.gr στο exceptionsitelist στην καρτέλα security της Java
(ανοίξτε το ControlPanel, τη Java, στην καρτέλα security πατήστε Editsitelist και προσθέστε
τις δύο διευθύνσεις, κλείστε το browser και ξανανοίξτε τον).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
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Μαθηματικά Γ΄ Τάξης Γυμνασίου
Ι. Διδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου» των Δημητρίου Αργυράκη, Παναγιώτη Βουργάνα,
Κωνσταντίνου Μεντή, Σταματούλας Τσικοπούλου, Μιχαήλ Χρυσοβέργη.
ΜΕΡΟΣ Α΄
ο

Κεφ. 1 : ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.1
Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις)
Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών
Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού
1.2
Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα
Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα
Β. Πράξεις με μονώνυμα
1.3
Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων
1.4
Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
1.5
Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα
κύβων»]
1.6
Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ) Διαφορά –
άθροισμα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής x
»].
Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων
Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις
Πράξεις ρητών παραστάσεων
Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων
Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

1.8
1.9
1.10

2

(α

β ) x αβ

ο

Κεφ. 2 : ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

2.2

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού
Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων
Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου(χωρίς την απόδειξη του
τύπου λύσεων και χωρίς την υποπαράγραφο "παραγοντοποίηση τριωνύμου")

2.3
2.5

Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού
Ανισότητες – Ανισώσεις μ' έναν άγνωστο
Β. Ιδιότητες της διάταξης
Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ' έναν άγνωστο
ο

Κεφ. 3
3.1
3.2
3.3

: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης
Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του
Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

ο

Κεφ. 5 : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
5.1
Σύνολα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις με σύνολα», και την εφαρμογή 2))
5.2
Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις με ενδεχόμενα» και
χωρίς τα «ασυμβίβαστα ενδεχόμενα»)).
5.3
Έννοια της πιθανότητας (χωρίς την υποπαράγραφο: «Βασικοί κανόνες λογισμού των
πιθανοτήτων»)
ΜΕΡΟΣ Β΄
ο

Κεφ. 1 : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1.1
Ισότητα τριγώνων
1.2
Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων
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1.5

Ομοιότητα
Α. Όμοια πολύγωνα
Β. Όμοια τρίγωνα (χωρίς την αιτιολόγηση του κριτηρίου ομοιότητας δύο τριγώνων στη
σελίδα 220).
Λόγος εμβαδών ομοίων σχημάτων

1.6
ο

Κεφ. 2 : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
2.1
2.2
2.3

ο

ο

ω 180 .
Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 0
Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών
Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας

ΙΙ. Διαχείριση Διδακτέας ύλης
Οι παρακάτω οδηγίες έχουν στόχο να παρουσιάσουν κάποιες σημαντικές πλευρές για κάθε ενότητα
και έτσι να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό ώστε να σχεδιάσει τη διδασκαλία του και να επιλέξει
υλικό. Η κατανομή των διδακτικών ωρών που προτείνεται είναι ενδεικτική. Μέσα σε αυτές τις ώρες
περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα χρειαστεί για ανακεφαλαιώσεις, γραπτές δοκιμασίες, εργασίες κλπ.
Οι δραστηριότητες που περιέχονται είναι ενδεικτικές και προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών
για το γυμνάσιο και τον οδηγό του εκπαιδευτικού τα οποία είναι συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα
και
μπορούν
να
ανακτηθούν
από
τον
ιστότοπο
του
ψηφιακού
σχολείου
(http://ebooks.edu.gr/new/ps.php).
ΜΕΡΟΣ Α΄
ο

Κεφάλαιο 1 (Να διατεθούν 31 ώρες)
Με τις επιμέρους προτάσεις ανά ενότητα γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί ο υπερβολικά
δύσκολος αλγεβρικός χειρισμός σε βάρος της κατανόησης.
§1.1Β (Να διατεθεί 1 ώρα)
Ο χαρακτήρας της παραγράφου είναι επαναληπτικός. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε ερωτήσεις
κατανόησης και ασκήσεις εννοιολογικού και υπολογιστικού περιεχομένου και όχι σε ασκήσεις
αλγοριθμικού προσανατολισμού με αυξημένη δυσκολία.
§1.1Γ (Να διατεθούν 2 ώρες)
Επειδή ο λογισμός με ρίζες δεν είναι αυτοσκοπός, να μη διδαχθούν η εφαρμογή 1 (όσον αφορά τη
γενίκευση της

α2 β

α β ), η εφαρμογή 3 (μετατροπή κλάσματος σε ισοδύναμο με ρητό

παρονομαστή) και οι ασκήσεις 6 και 8. Επιπλέον προτείνεται η αποφυγή ασκήσεων που απαιτούν
ευχέρεια στο λογισμό με ρίζες, όπως οι 2δ), 3 και 7.
Να δοθεί προτεραιότητα σε ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις σχετικές με την έννοια και τις
ιδιότητες των ριζών και σε προβλήματα (ασκήσεις 1, 2α), β), γ), 9, 10, 11).
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Η Μαρία υπολόγισε το γινόμενο 3 75 και το βρήκε 15. Ο Γιάννης ισχυρίστηκε ότι δεν
μπορεί το αποτέλεσμα να είναι ακέραιος. Πώς νομίζετε ότι οδηγήθηκε ο Γιάννης σε αυτό
συμπέρασμα; Συμφωνείτε με το Γιάννη ή με τη Μαρία και γιατί;
[Σχόλιο: Μια πιθανή πορεία της διερεύνησης των μαθητών περιλαμβάνει: αναζήτηση από
τους μαθητές ερμηνειών για τις απόψεις που περιγράφονται στο σενάριο, εικασία για την
ιδιότητα που ίσως ισχύει και διερεύνηση με παραδείγματα, ανάδειξη της ανάγκης μιας
γενικής απόδειξης της ιδιότητας και δημιουργία της απόδειξης. Προτείνεται ο εκπαιδευτικός
να επιλέξει το ρόλο του συντονιστή της συζήτησης, αφήνοντας χρόνο στους μαθητές να
αναπτύξουν πρωτοβουλίες. Επεκτάσεις αυτής της πορείας θα μπορούσε να είναι η
διερεύνηση του αν ισχύουν αντίστοιχες ιδιότητες για το άθροισμα, τη διαφορά και το πηλίκο
αριθμών. Αυτή η διερεύνηση δίνει τη δυνατότητα να συζητηθούν η έννοια και ο ρόλος της
αλγεβρικής απόδειξης και του αντιπαραδείγματος. Με αφορμή αυτό το πρόβλημα μπορούν
να αναδειχθούν τα μειονεκτήματα της χρήσης υπολογιστή τσέπης και η αξία των ιδιοτήτων
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των ριζών (αφού, ο πολλαπλασιασμός 3 75 με το κομπιουτεράκι μπορεί να μη δώσει το
σωστό αποτέλεσμα 15, λόγω προσεγγίσεων)]
§1.2Α (Να διατεθεί 1 ώρα)
Να δοθεί προτεραιότητα στις ερωτήσεις κατανόησης και στα προβλήματα (ασκήσεις 5, 6, 7).
§1.2Β (Να διατεθεί 1 ώρα)
Προτεραιότητα στις ασκήσεις 1α), β), δ), 2α), β), γ), 3α), β), γ), 5, 6.
§1.3 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να μη διδαχθεί η εφαρμογή 3, ούτε η έννοια της ισότητας πολυωνύμων (εφαρμογή 1β και άσκηση
9). Να δοθεί προτεραιότητα στις ασκήσεις 2, 4, 5 (α, β, γ και δ), 7 και 10.
§1.4 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Να δοθεί προτεραιότητα στις ερωτήσεις κατανόησης και τις ασκήσεις 1, 2, 3α), 7, 8. Προτείνεται να
μη διαπραγματευθούν οι ασκήσεις 4, 5, 6.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Υπολογίστε το γινόμενο (2x+4)(x+5),
α) χρησιμοποιώντας το διπλανό σχήμα,
β) χρησιμοποιώντας την επιμεριστική ιδιότητα.
Πώς σχετίζονται μεταξύ τους τα βήματα των δύο διαδικασιών;
[Σχόλιο: Το γεωμετρικό πλαίσιο μπορεί να υποστηρίξει την
κατανόηση της χρήσης της επιμεριστικής ιδιότητας στον
πολλαπλασιασμό πολυωνύμων. Ο στόχος της δραστηριότητας
είναι η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ της επιμεριστικής
ιδιότητας και εικονικών (γεωμετρικών) αναπαραστάσεων.]

2
x

4

x

5

§1.5 (Να διατεθούν 7 ώρες)
Να μη διδαχθούν οι ταυτότητες

α

β α 2 αβ

β2

α3

α-β α 2 αβ

β2

α3

β 3 (διαφορά κύβων) και

β 3 (άθροισμα κύβων) και οι αντίστοιχες ασκήσεις (τόσο εδώ όσο

και στις επόμενες παραγράφους).
Να μη διδαχθούν οι εφαρμογές 4 (μετατροπή κλάσματος σε ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή) και 7
(ταυτότητα Lagrange) και οι ασκήσεις 9 και 10.
Όσον αφορά τις ασκήσεις 11, 12, 13, 14, 15 και 17 να γίνει επιλογή μόνο κάποιων (λίγων)
ερωτημάτων αν ο διδάσκων το θεωρεί χρήσιμο. Το τρίγωνο του Pascal μπορεί να αντιμετωπιστεί ως
ιστορικό σημείωμα ή ως δραστηριότητα για την τάξη, αλλά όχι ως άσκηση για το σπίτι και να
συζητηθεί, μόνο αν ο διδάσκων το κρίνει κατάλληλο για το επίπεδο της τάξης.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
2
2
2
α) Ποια σχέση νομίζετε ότι έχουν οι παραστάσεις (α+β) και α +β ;
Είναι ίσες ή άνισες; Με ποιο τρόπο μπορείτε να το διαπιστώσετε;
β) Χρησιμοποιήστε το διπλανό σχήμα, για να υπολογίσετε το
2
(α+β) .
γ) Διερευνήστε αν μπορεί ποτέ να ισχύει ο ισχυρισμός που κάνατε
στο πρώτο ερώτημα.
[Σχόλιο: Η πρώτη ερώτηση, με αναμενόμενη την απάντηση

(α β)2

α2 β2 έχει στόχο τη δημιουργία σύγκρουσης ανάμεσα

σε αυτό που ίσως φαίνεται λογικό στους μαθητές και στα αποτελέσματα που προκύπτουν
από τη δοκιμή συγκεκριμένων αριθμών (για να γίνει αυτό, το σχήμα δεν πρέπει να δίνεται στο
α ερώτημα). Η ώθηση των μαθητών σε τέτοιου είδους συγκρούσεις είναι συχνά χρήσιμη για
το πέρασμα από τις διαισθητικές αντιλήψεις σε πιο συστηματικές διερευνήσεις και
επιχειρηματολογίες. Η αναγνώριση της εικασίας ως εσφαλμένης, ακολουθείται με ένα
πλαίσιο (γεωμετρικό) για τη βελτίωσή της και συγχρόνως την παροχή μιας απόδειξης, έστω κι
αν αυτή περιορίζεται σε θετικές τιμές των μεταβλητών. Η διερεύνηση του τρίτου ερωτήματος
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(με δεδομένη την απάντηση του α ερωτήματος όπως περιγράφεται παραπάνω) μπορεί να
συμβάλει στην κατανόηση του λάθους αλλά και σε μια διερεύνηση των συνθηκών κάτω από
τις οποίες αυτό γίνεται σωστό. Επέκταση της δραστηριότητας θα μπορούσε να είναι η
ανάδειξη των περιορισμών της γεωμετρικής απόδειξης και η αναζήτηση κάποιου τρόπου να
αποφανθούμε για την ισχύ της σχέσης για κάθε αριθμό (θετικό ή αρνητικό). Αυτή η γενίκευση
οδηγεί στην έννοια της ταυτότητας και στην αλγεβρική
απόδειξή της.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
2
Το μικροπείραμα «Το ανάπτυγμα της ταυτότητας (α+β) »
από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη γεωμετρική και αλγεβρική απόδειξη
2
της ταυτότητας (α+β) μέσω της σύνδεσης αλγεβρικών και
γεωμετρικών οντοτήτων. Οι μαθητές ανακαλύπτουν
σταδιακά το αλγεβρικά ισοδύναμο ανάπτυγμα του
τετραγώνου του αθροίσματος δυο όρων με τη βοήθεια
δυναμικού χειρισμού κατάλληλων σχημάτων, επαληθεύουν με αριθμητικά παραδείγματα την
εικασία
τους
και
την
αποδεικνύουν
αλγεβρικά.
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1890

§1.6 (Να διατεθούν 7 ώρες)
Να μη διδαχθεί η παραγοντοποίηση με άθροισμα και διαφορά κύβων και η παραγοντοποίηση

(α β ) x αβ . Να εξαιρεθούν οι ερωτήσεις κατανόησης 6, 7, 10, 11
τριωνύμου της μορφής x
και οι ασκήσεις 12, 13, 14, 19, 20 και 21. Κατά την κρίση του διδάσκοντος, θα μπορούσαν να δοθούν
κάποια απλά τριώνυμα για παραγοντοποίηση με διάσπαση του πρωτοβάθμιου όρου και κοινό
παράγοντα. Όσον αφορά τις ασκήσεις 1-5, 7-16, 22 και 23 να γίνει επιλογή μόνο εκείνων των
ερωτημάτων που κρίνει ο διδάσκων. Σε αυτή την παράγραφο να εξηγηθούν οι εκφράσεις «το
πολυώνυμο Α διαιρεί / είναι παράγοντας / είναι διαιρέτης του Β», εφόσον η §1.7 δεν θα διδαχθεί.
Αν ο διδάσκων το κρίνει σκόπιμο, η διδασκαλία των ταυτοτήτων και της παραγοντοποίησης (§1.5 και
§1.6) θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να γίνει παράλληλα, ώστε να αναδειχθεί το γεγονός ότι σε
μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνται τα ίδια «εργαλεία» (δηλαδή η επιμεριστική ιδιότητα) για
διαφορετικούς στόχους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθούν οι μειώσεις της ύλης που έχουν
αναφερθεί παραπάνω.
2

§1.8 (Να διατεθεί 1 ώρα)
Να περιοριστεί η εύρεση Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. σε παραστάσεις μιας μεταβλητής. Να συζητηθούν μόνο
απλές ασκήσεις.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
α) Να αναλύσετε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τους αριθμούς 60 και 225 και να βρείτε το
ΕΚΠ τους.
β) Με τον ίδιο τρόπο, να βρείτε το ΕΚΠ:
2

3

2

2

Ι) των μονωνύμων 6x y και 9xy ΙΙ) των πολυωνύμων x
1 και x x .
[Σχόλιο: Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα επιδιώκεται η διερεύνηση της έννοιας του ΕΚΠ
μονώνυμων και απλών πολυωνύμων και ανάπτυξη στρατηγικών υπολογισμού του. Η
ανάδειξη των αναλογιών με την ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και το
ΕΚΠ φυσικών έχει στόχο την απόδοση νοήματος στους αλγόριθμους της παραγοντοποίησης
και του ΕΚΠ πολυωνύμων. Οι μαθητές μπορούν να οδηγηθούν στη διατύπωση του κανόνα
εύρεσης του ΕΚΠ μέσα από προσπάθειες και βελτιώσεις. Η αναζήτηση αιτιολογήσεων του
κανόνα είναι χρήσιμη και μπορεί να γίνει πρώτα για τους φυσικούς και να επεκταθεί στα
μονώνυμα και στα πολυώνυμα.]
§1.9 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να μη γίνει διαπραγμάτευση του παραδείγματος 2γ) και των ασκήσεων 3η), 4, 5α). Να συζητηθούν
μόνο απλές ασκήσεις.
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§1.10Α (Να διατεθεί 1 ώρα)
Να εξαιρεθούν οι ασκήσεις 3δ), ε) και 4στ). Από τις υπόλοιπες, να γίνει επιλογή απλών μόνο
ερωτημάτων σύμφωνα με την κρίση του διδάσκοντα.
§1.10Β (Να διατεθούν 3 ώρες)
Να εξαιρεθούν οι ασκήσεις 2στ), 4γ), 6 και 7. Να συζητηθούν μόνο απλές ασκήσεις.
Γενικές ασκήσεις κεφαλαίου (ισχύει για τις γενικές ασκήσεις όλων των κεφαλαίων): Απευθύνονται
σε μαθητές με ιδιαίτερες δεξιότητες και ενδιαφέρον για τα μαθηματικά. Δεν πρέπει να ζητείται η
διαπραγμάτευσή τους από όλους τους μαθητές. Αν ο διδάσκων εκτιμά ότι είναι χρήσιμο, μπορεί
κάποια από αυτά τα θέματα να τα προτείνει σε κάποιους μαθητές.
ο

Κεφάλαιο 2 (Να διατεθούν 15 ώρες)
ου
Οι μαθητές έχουν διδαχθεί τις εξισώσεις 1 βαθμού και τις έχουν χρησιμοποιήσει στη λύση

α στο 2 κεφάλαιο της Β΄
προβλημάτων. Επίσης έχουν αντιμετωπίσει εξισώσεις της μορφής x
Γυμνασίου. Το υπόλοιπο περιεχόμενο του κεφαλαίου είναι νέο και συνδέεται με το προηγούμενο
κεφάλαιο.
2

ο

§2.1 Να μη διδαχθεί.
ου
ου
Η υπενθύμιση των εξισώσεων 1 βαθμού θα γίνει με αφορμή την επίλυση εξίσωσης 2 βαθμού με
παραγοντοποίηση.
§2.2Α (Να διατεθούν 5 ώρες)
2

2

βx 0 και αx γ 0 να αποφευχθεί η απομνημόνευση
Κατά την επίλυση των εξισώσεων αx
στεγνής μεθοδολογίας και να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξισώσεις με
2

βx γ 0 με παραγοντοποίηση, να μη διδαχθεί η
όσα ήδη γνωρίζουν. Κατά την επίλυση της αx
μέθοδος του πολλαπλασιασμού με 4α , αλλά να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να επιχειρήσουν την

βx . Για παράδειγμα: x 2 15x 16 0 ή
16 x 1 0 ή x 1 x 16 0 . Επίσης, μέσα από τη

παραγοντοποίηση με διάσπαση του όρου

x2

x 16 x 16 0 ή x x 1

συμπλήρωση τετραγώνου (με αριθμητικά μόνο παραδείγματα και χωρίς πολλαπλασιασμό με 4α),
μπορεί να αναδειχθεί μία ακόμη μέθοδος επίλυσης.
Όσον αφορά τις ασκήσεις 1 έως 6, να γίνει επιλογή μόνο εκείνων των ερωτημάτων που κρίνει ο
διδάσκων. Να μη διδαχθεί η άσκηση 7.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
3
Παρατηρήστε ότι 1 =1, δηλαδή ότι ο κύβος του 1 ισούται με το 1. Μπορείτε να βρείτε όλους
τους αριθμούς που έχουν αυτή την ιδιότητα, δηλαδή ο κύβος του αριθμού να είναι ίσος με
τον ίδιο τον αριθμό; Πόσοι τέτοιοι αριθμοί υπάρχουν;
[Σχόλιο: Είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα που οδηγεί στη διατύπωση μιας πολυωνυμικής
εξίσωσης και την επίλυσή της με παραγοντοποίηση. Μια διερεύνηση των μαθητών με δοκιμές
είναι πιθανόν να οδηγήσει σε κάποιες λύσεις (πχ. στο 0 και το 1) αλλά όχι σε όλες. Αυτή η
δυσκολία μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή ώστε να αναδειχτεί η σημασία της επίλυσης
μιας εξίσωσης μέσω αλγεβρικού μετασχηματισμού για την εύρεση όλων των λύσεών της.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
2
Η επίλυση της εξίσωσης αχ +βχ=0 μπορεί να υποστηριχτεί και με
2
το μικροπείραμα «Επίλυση εξισώσεων της μορφής αχ +βχ=0, με
α≠0» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, για την κατανόηση
και εξάσκηση αλγεβρικής και γραφικής προσέγγισης των λύσεων
μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού (ειδική μορφή: γ=0).
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2130
§2.2Β (Να διατεθούν 3 ώρες)
Η επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τον τύπο λύσεων δεν είναι αυτοσκοπός (για την Γ΄
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Γυμνασίου) αλλά μόνο ένα μέσο για την επίλυση προβλημάτων. Για το λόγο αυτό η έμφαση δίνεται
στην επίλυση με παραγοντοποίηση (δηλαδή στην §2.2Α).
Να μη διδαχθεί η απόδειξη του τύπου λύσεων. Αντί για την απόδειξη μπορούν να δοθούν
παραδείγματα δευτεροβάθμιων εξισώσεων που θα λυθούν με παραγοντοποίηση για να φανεί η
ταύτιση των λύσεων που θα προκύψουν, με εκείνες (τις λύσεις) του τύπου λύσεων.
ου
Να μη συζητηθεί η διερεύνηση παραμετρικών εξισώσεων 2 βαθμού (ασκήσεις 7 και 8).
Να μη διδαχτεί η υποπαράγραφος "παραγοντοποίηση τριωνύμου"
Ενδεικτική δραστηριότητα:
3
2
Σχεδιάστε με λογισμικό (πχ. Geogebra) τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων y=x +2x
2
και y=2x +x. Σημειώστε στη γραφική παράσταση το ή τα κοινά σημεία τους. Αν υποθέσουμε
ότι ένα κοινό σημείο είναι το Α, να ερμηνεύσετε τις συντεταγμένες του σε σχέση με τους
τύπους των δύο συναρτήσεων. Προσδιορίστε τις συντεταγμένες του κοινού ή των κοινών τους
σημείων (α) από τις γραφικές παραστάσεις και (β) αλγεβρικά με χρήση των τύπων των δύο
συναρτήσεων.
[Σχόλιο: Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι α) η σύνδεση των πολυωνυμικών εξισώσεων και
των αλγεβρικών μεθόδων επίλυσής τους με την γραφική αναπαράστασή τους και β) η
αναγνώριση της λύσης της εξίσωσης ως τετμημένης του κοινού σημείου (ή των κοινών
σημείων).]
§2.3 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Επειδή κάποια από τα προβλήματα είναι δύσκολα για μαθητές αυτής της τάξης, να επιλεχθούν
εκείνα που θα συζητηθούν στην τάξη.
§2.5 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Η §2.5.Α (διάταξη) δεν θα διδαχτεί.
Από την §2.5.Β θα διδαχτούν μόνο εκείνες οι ιδιότητες που χρησιμοποιούνται στην επίλυση
ανισώσεων πρώτου βαθμού (δηλαδή η α, η β και η γ). Αυτές οι ιδιότητες θα πρέπει να συζητηθούν
διαισθητικά και χωρίς την απόδειξη του σχολικού βιβλίου.
Η §2.5.Γ θα διδαχτεί εξολοκλήρου.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι η διδασκαλία της §2.5 περιορίζεται μόνο στις ανισώσεις
πρώτου βαθμού. Η έννοια της διάταξης και οι ασκήσεις που αναφέρονται στη διάταξη και τις
ιδιότητές της δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη. Εξάλλου, αυτές οι έννοιες θα
διαπραγματευθούν διεξοδικά στην επόμενη τάξη.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Το εισιτήριο εισόδου σε ένα χιονοδρομικό κέντρο στοιχίζει €7 και συμπεριλαμβάνει την
ενοικίαση του εξοπλισμού. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης χρησιμοποιήσει δικό του
εξοπλισμό, τότε το εισιτήριο εισόδου είναι €4. Αν το κόστος αγοράς του εξοπλισμού είναι €75,
πόσες φορές θα πρέπει να επισκεφθεί το ίδιο άτομο το χιονοδρομικό κέντρο, ώστε να είναι
συμφέρουσα η αγορά του εξοπλισμού;
[Σχόλιο: Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό πρόβλημα που κάποιος εξοικειωμένος λύτης πιθανόν
να το λύσει χρησιμοποιώντας ανίσωση πρώτου βαθμού. Ωστόσο, μπορεί να επιλεγούν από
τους μαθητές άλλοι ισοδύναμοι τρόποι λύσης (αριθμητικά με πίνακες τιμών ή γραφικά με
χρήση δύο συναρτήσεων). Ακόμη και μια λύση με δοκιμές θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να
οδηγηθούν οι μαθητές σε περισσότερο συστηματικές μεθόδους διερεύνησης, όπως έναν
πίνακα τιμών και μια γραφική παράσταση. Ο στόχος σε κάθε
περίπτωση είναι η μοντελοποίηση του προβλήματος και η ανάδειξη
των πλεονεκτημάτων κάθε μεθόδου επίλυσης.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το μικροπείραμα «Γεωμετρική
επίλυση ανίσωσης» από το Φωτόδεντρο, για την εισαγωγή και
εξάσκηση στην έννοια της ανίσωσης και τη γεωμετρική και αλγεβρική επίλυσή της με τη
βοήθεια ενός γεωμετρικού μοντέλου, που απεικονίζει ένα κουτί. Το μικροπείραμα έχει
δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων συμβολικής έκφρασης μέσω του προγραμματισμού
(Χελωνόσφαιρα).
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http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9626
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Κεφάλαιο 3 (Να διατεθούν 11 ώρες)
Το περιεχόμενο του κεφαλαίου είναι εξολοκλήρου νέο για τους μαθητές.
Γενικά για τα συστήματα προτείνεται: α) να χρησιμοποιούνται τόσο οι γραφικές όσο και οι
αλγεβρικές μέθοδοι, β) να δίνεται έμφαση σε προβλήματα.
Όλα τα παραπάνω (και όχι μόνο οι αλγεβρικές μέθοδοι) να αποτελούν αντικείμενο εξέτασης.
§3.1 (Να διατεθούν 3 ώρες)
Εισαγωγικά, μπορούν να λυθούν μία ή δύο ασκήσεις της μορφής: Να λυθεί ως προς y ο τύπος

2 x 3 y 5 για να αναγνωρίσουν οι μαθητές ότι είναι της μορφής y

αx β , άρα παριστάνει

ευθεία. Να δοθεί προτεραιότητα σε ασκήσεις χάραξης ευθείας από την εξίσωση και αντιστρόφως.
Η έννοια της παραμέτρου ξεπερνά το γνωστικό επίπεδο των μαθητών του Γυμνασίου και γι’ αυτό
προτείνεται να μη διδαχθεί η εφαρμογή 2 και οι ασκήσεις 2 και 6 (γραμμικές εξισώσεις με
παραμέτρους).
§3.2 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Να επιδιωχθεί η διαπραγμάτευση των ασκήσεων 3 και 4 στην τάξη.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Η Μαρία ξεκινάει το πρωί από τη βάση της
κατασκήνωσης, για να ανέβει στην κορυφή
του Ολύμπου, η οποία απέχει 10
χιλιόμετρα. Η Έλενα ξεκινάει την ίδια ώρα
από την κορυφή, για να επιστρέψει στην
κατασκήνωση από την ίδια διαδρομή. Τα
γραφήματα
που
περιγράφουν
την
απόσταση κάθε ορειβάτισσας από την
κορυφή του βουνού είναι σχεδιασμένα στο
σχήμα. Ποια γραμμή αντιστοιχεί
στη
Μαρία και ποια στην Έλενα; Τι εκφράζει το
σημείο τομής των δύο γραμμών; Σε πόση
ώρα θα συναντήσει η Μαρία την Έλενα;
Πώς μπορούμε να περιγράψουμε αλγεβρικά τη συνάντησή τους και να βρούμε την ώρα
συνάντησης;
[Σχόλιο: Η δραστηριότητα μπορεί να αξιοποιηθεί και στην 3.1 και στην 3.3. Προσφέρει
αρκετές ευκαιρίες να συζητηθούν στην τάξη η γραμμική εξίσωση, η γραφική και η αλγεβρική
επίλυση, ακόμα και το πόσο τα μαθηματικά μοντέλα εκφράζουν πιστά την πραγματικότητα.]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Η άσκηση 4 του σχολικού βιβλίου μπορεί να γίνει πιο
διερευνητικά με το μικροπείραμα «Γραφική επίλυση
συστήματος και επιλογή πακέτου κινητής τηλεφωνίας»
από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία,
για την
ανακάλυψη της σχέσης μεταξύ των συντεταγμένων του
σημείου τομής των ευθειών που παριστάνουν οι
εξισώσεις ενός γραμμικού συστήματος και της λύσης του,
με τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος με
δραστηριότητες.
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2052
§3.3 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Να δοθεί έμφαση σε προβλήματα. Για παράδειγμα, η άσκηση 8 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ανάγκη εισαγωγής των αλγεβρικών μεθόδων επίλυσης συστήματος. Να διδαχθούν οι ερωτήσεις
κατανόησης, αλλά να γίνει επιλογή λίγων μόνο από τα 14 ερωτήματα των ασκήσεων 1, 2, 3, 5.
Προτείνεται να εξαιρεθούν οι ασκήσεις 4, 6 και 12.
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Κεφάλαιο 5 (Να διατεθούν 8 ώρες)
Το περιεχόμενο είναι εξολοκλήρου νέο. Η διδασκαλία του κρίνεται απαραίτητη κυρίως λόγω των
εφαρμογών σε δραστηριότητες εκτός των μαθηματικών και του διαφορετικού «τρόπου σκέψης» που
απαιτεί (σε σχέση με την υπόλοιπη ύλη των μαθηματικών αυτής της τάξης). Με την εξαίρεση από τη
διδακτέα ύλη των πράξεων με σύνολα και του λογισμού πιθανοτήτων, ο στόχος είναι να δοθεί
έμφαση στην εμπλοκή των μαθητών με απλά προβλήματα που θα αναδεικνύουν την έννοια της
πιθανότητας και θα αποφεύγεται η "αλγεβροποίηση" της διδασκαλίας των πιθανοτήτων.
§5.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να μην διδαχθεί η υποπαράγραφος «πράξεις με σύνολα», η εφαρμογή 2, οι ερωτήσεις κατανόησης
2ε), 2στ), 3, 4, 5 και οι ασκήσεις 6, 7, 8 και 9.
§5.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)
Να μη διδαχθούν οι πράξεις με ενδεχόμενα και τα ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. Να εξαιρεθούν η
ερώτηση 8 και η άσκηση 6.
§5.3 (Να διατεθούν 4 ώρες)
Να μη διδαχθούν η υποπαράγραφος «βασικοί κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων», η εφαρμογή 2,
οι ερωτήσεις κατανόησης 4, 5 και οι ασκήσεις 9, 10, 11, 12, 13.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Ρίχνοντας δυο ζάρια τι πιθανότητα έχουμε να φέρουμε δυο 6άρια και τι πιθανότητα να
φέρουμε ένα 6 κι ένα 5; Τι είναι πιο εύκολο να φέρουμε: ζαριά με άθροισμα μεγαλύτερο από
7 ή ζαριά με γινόμενο μικρότερο από 7;
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Έχουμε ένα ερωτηματολόγιο με 2 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου σε κάθε ερώτηση
υπάρχουν τέσσερεις απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο μια σωστή. Οι ερωτήσεις είναι τέτοιες,
ώστε αναγκαζόμαστε να τις απαντήσουμε στην τύχη. Ποια είναι η πιθανότητα να
απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις σωστά; Τι είναι πιθανότερο, να απαντήσουμε μία
τουλάχιστον σωστά ή να τις απαντήσουμε και τις δύο λάθος;
[Σχόλιο: Τα προβλήματα είναι σχετικά δύσκολα, αλλά το οικείο πλαίσιο (ζάρι, ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής) αναμένεται να λειτουργήσει προκλητικά ώστε να εμπλακούν οι μαθητές
με τη διερεύνησή τους. Προσδοκούμε να κατανοηθεί η ανάγκη συστηματικής καταγραφής
των δυνατών αποτελεσμάτων, που θα οδηγήσει σε πίνακα διπλής εισόδου (στην 1) και σε
δεντροδιάγραμμα (στη 2)]
Ενδεικτική δραστηριότητα 3:
Με
το
μικροπείραμα
«Δραστηριότητα
με
περιστρεφόμενη σβούρα» από τα εμπλουτισμένα
σχολικά βιβλία, οι μαθητές μπορούν να περιστρέψουν
μια σβούρα, την οποία προηγουμένως έχουν χωρίσει σε
κυκλικούς τομείς. Τα αποτελέσματα της περιστροφής
παριστάνονται με ραβδόγραμμα. Παίζοντας με τη
σβούρα οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν την
έννοια της πιθανότητας καθώς και τη σχέση μεταξύ θεωρητικής και πειραματικής
πιθανότητας.
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2009
Β’ ΜΕΡΟΣ
ο

Κεφάλαιο 1 (Να διατεθούν 21 διδακτικές ώρες)
§1.1 (Να διατεθούν 8 διδακτικές ώρες)
Η ενότητα προσφέρεται για επαφή των μαθητών με πτυχές της μαθηματικής αποδεικτικής
διαδικασίας (ευθεία απόδειξη, αναλυτική μέθοδος, αντιπαραδείγματα, απαγωγή σε άτοπο).
Προτείνεται στο εισαγωγικό κομμάτι της ενότητας, πριν από την έννοια της ισότητας των τριγώνων,
να γίνει επανάληψη των απαραίτητων γνώσεων που θα χρειαστούν (π.χ. οι κατακορυφήν γωνίες
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είναι ίσες, οι παρά τη βάση γωνίες του ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες κτλ.)
Προτείνεται να διδαχθούν κατά προτεραιότητα όλες οι ερωτήσεις κατανόησης και οι ασκήσεις 1, 2,
3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17 και 21. Ειδικά για τις ερωτήσεις κατανόησης να ζητείται από τους
μαθητές να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. Για παράδειγμα στην ερώτηση 7α) να φέρουν
παράδειγμα τριγώνων που έχουν γωνίες ίσες μια προς μία και δεν είναι ίσα (π.χ. τα ισόπλευρα
τρίγωνα), ομοίως στην ερώτηση 7στ) να δώσουν κάποιο αντιπαράδειγμα (π.χ. δύο ισοσκελή τρίγωνα
με ίσα τα ζεύγη των ίσων πλευρών και το ένα να είναι ορθογώνιο και το άλλο να είναι οξυγώνιο ή
αμβλυγώνιο). Στις ερωτήσεις 4 και 9 να ζητηθεί η αιτιολόγηση του αποκλεισμού του τρίτου
τριγώνου.
Επίσης προτείνεται, όπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται η συμμετρία ως προς άξονα ή κέντρο, ως
επιχείρημα αιτιολόγησης ισότητας ευθυγράμμων τμημάτων και γωνιών (βλέπε ενδεικτική
δραστηριότητα 1).
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
Η ΑΜ είναι διάμεσος του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ.
α) Να σχεδιάσετε το συμμετρικό τρίγωνο του ΑΒΓ ως προς κέντρο Μ.
β) Τι είδους τετράπλευρο προκύπτει και γιατί;
γ) Να εξετάσετε αν η διάμεσος ΑΜ είναι το μισό της υποτείνουσας
ΒΓ και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
[Σχόλιο: Η παραπάνω δραστηριότητα έχει ως στόχο να αναδειχθεί η
σημασία ενός γεωμετρικού μετασχηματισμού (κεντρική συμμετρία)
στην ανακάλυψη και αιτιολόγηση μιας ιδιότητας του ορθογωνίου
τριγώνου (ιδιότητα της διαμέσου προς την υποτείνουσα)
χρησιμοποιείται το πρόβλημα]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Το μικροπείραμα «Κατασκευή τριγώνου-1ο κριτήριο ισότητας»
από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
διερευνητικά για την κατασκευή τριγώνου με το 1ο κριτήριο
ισότητας.http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2160
§1.2 (Να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες)
§1.5Α (Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)
Η ομοιότητα δύο πολυγώνων να οριστεί όπως περιγράφεται στις 2 τελευταίες σειρές της σελίδας 215
(μέσα στο πλαίσιο).
Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στις ασκήσεις κατανόησης και στις ασκήσεις 1, 2, 3 και 6. Οι
ασκήσεις 4 και 5 λύνονταν εύκολα με την ομοιοθεσία, μπορούν να λυθούν και χωρίς αυτή, όμως με
πιο πολύπλοκο τρόπο και ίσως να είναι κατάλληλες για λίγους μαθητές.
Σε αυτή την παράγραφο προτείνεται να δοθεί αρκετός χρόνος για κατασκευαστικές δραστηριότητες,
όπως ο σχεδιασμός όμοιων σχημάτων με συγκεκριμένο λόγο ομοιότητας.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Με το μικροπείραμα «Κριτήριο ομοιότητας 3» από τα
εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, οι μαθητές μπορούν να
κατασκευάσουν όμοια τρίγωνα δοσμένου τριγώνου, με
συγκεκριμένο λόγο ομοιότητας.
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5476

§1.5Β. (Να διατεθούν 4 ώρες)
Να μην αναφερθεί η αιτιολόγηση του κριτηρίου ομοιότητας δύο τριγώνων (σελ. 220, επάνω μέρος)
γιατί έχει εξαιρεθεί το θεώρημα του Θαλή και η ομοιοθεσία. Θα μπορούσε να συζητηθεί το ότι η
σμίκρυνση ή μεγέθυνση ενός τριγώνου διατηρεί το μέτρο των γωνιών, χρησιμοποιώντας τη
σύμπτωση των γωνιών. Να μην διδαχθεί η άσκηση 3.
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:
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Ένα ζωγράφος δοκιμάζει να ζωγραφίσει τον κεκλιμένο πύργο της Πίζας. Το ύψος του πύργου
είναι 60 m και το ύψος που έχει τώρα, λόγω της απόκλισης από την κατακόρυφη, είναι 59,8
m. Στο σχέδιό του το ύψος του πύργου θέλει να είναι 30 cm. Αν εσύ
ήσουν ο ζωγράφος πόσο θα σχεδίαζες το κατακόρυφο ύψος; Πώς θα
ήσουν σίγουρος ότι με αυτές τις διαστάσεις ο πύργος της ζωγραφιάς
θα γέρνει όπως ο πύργος της Πίζας;
[Σχόλιο: Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να
χρησιμοποιήσουν το λόγο ομοιότητας σχημάτων]
Ενδεικτική δραστηριότητα 2:
Το μικροπείραμα «Κριτήριο ομοιότητας 3» από τα
εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
διερευνητικά, για την εισαγωγή στα κριτήρια ομοιότητας
και την κατασκευή γεωμετρικών αντικειμένων στο
Geogebra
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5474
§1.6 (Να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες)
Γενικές ασκήσεις κεφαλαίου (ισχύει για τις γενικές ασκήσεις όλων των κεφαλαίων): Απευθύνονται
σε μαθητές με ιδιαίτερες δεξιότητες και ενδιαφέρον για τα μαθηματικά. Δεν πρέπει να ζητείται η
διαπραγμάτευσή τους από όλους τους μαθητές. Αν ο διδάσκων εκτιμά ότι είναι χρήσιμο, μπορεί
κάποια από αυτά τα θέματα να τα προτείνει σε κάποιους μαθητές.
ο

Κεφάλαιο 2 (Να διατεθούν 13 διδακτικές ώρες)
§2.1 (Να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες)
Ως σύνδεση με την τριγωνομετρία της προηγούμενης τάξης, οι μαθητές υπολογίζουν τους
τριγωνομετρικούς αριθμούς των 30 , 45 και 60 .
Επίσης, θεωρείται χρήσιμη η σύνδεση της τριγωνομετρίας με την ομοιότητα τριγώνων. Η διατήρηση
του λόγου δύο πλευρών σε ένα τρίγωνο διατηρείται όταν μεταβαίνουμε σε ένα όμοιό του τρίγωνο.
Αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για να αναδείξει ότι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί κατά κάποιον τρόπο
"μετρούν" μία γωνία.
Οι μαθητές επεκτείνουν τους ορισμούς των τριγωνομετρικών γωνιών σε αμβλείες γωνίες. Για την
περίπτωση της εφαπτομένης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη γνώση της κλίσης της
ευθείας της μορφής y αx , όταν αυτή σχηματίζει αμβλεία γωνία με τον άξονα x΄x.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Δίνεται στους μαθητές ένα μη-ορθογώνιο τρίγωνο και ζητούνται να υπολογιστούν τα στοιχεία
του. Από την περίπτωση του ορθογωνίου τριγώνου, αναδεικνύεται η ανάγκη επέκτασης των
τριγωνομετρικών αριθμών σε αμβλείες γωνίες (βλέπε παραδείγματα στις πιο κάτω εικόνες).
§2.2 (Να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες)
Ενδεικτική δραστηριότητα:
Το μικροπείραμα «Τριγωνομετρικοί αριθμοί
παραπληρωματικών γωνιών» από τα εμπλουτισμένα σχολικά
βιβλία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διερευνητικά, για τη σχέση
τριγωνομετρικών αριθμών παραπληρωματικών γωνιών
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2105
§2.3 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)
Ένας από τους στόχους είναι οι μαθητές να χρησιμοποιούν τις βασικές ταυτότητες για την απόδειξη
απλών τριγωνομετρικών ταυτοτήτων. Έτσι, προτείνουμε να εξαιρεθούν από την διδασκαλία οι
ασκήσεις 5, 7, 8, 9 και 10 γιατί είναι εκτός στόχων του αναλυτικού προγράμματος και δεν είναι σε
θέση να τις διαπραγματευτούν μόνοι τους οι περισσότεροι μαθητές.

Σημείωση: Μπορείτε να κατεβάσετε τις ψηφιακές δραστηριότητες και να τις ανοίξετε τοπικά με το
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αντίστοιχο λογισμικό. Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό, τότε αν πρόκειται για αρχείο με
κατάληξη .ggb κατεβάστε και εγκαταστήστε το Geogebra από τη διεύθυνση
https://www.geogebra.org/download ή διαφορετικά ψάξτε για το αντίστοιχο λογισμικό στη
διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/edusoft/.
Για να δείτε την προεπισκόπηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων σε απευθείας σύνδεση (online),
προτιμήστε τον φυλλομετρητή MozillaFirefox.
Αν η εφαρμογή είναι σε flash θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόσθετο Adobeflashplayer
από τη διεύθυνση https://get.adobe.com/flashplayer/.
Αν η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη Java (π.χ. Geogebra), τότε εγκαταστήστε την από τη
διεύθυνση http://java.com/en/. Αν συνεχίζετε να έχετε πρόβλημα στην προεπισκόπηση,
τότε
προσθέστε
τις
διευθύνσεις
http://photodentro.edu.gr
και
http://digitalschool.minedu.gov.gr στο exceptionsitelist στην καρτέλα security της Java
(ανοίξτε το ControlPanel, τη Java, στην καρτέλα security πατήστε Editsitelist και προσθέστε
τις δύο διευθύνσεις, κλείστε το browser και ξανανοίξτε τον).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μορφή του ΜΕΡΟΥΣ Β είναι ενδεικτική. Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο οι
εμπειρογνώμονες μπορούν να ακολουθήσουν την ανωτέρω μορφοποίηση ή και άλλη που θεωρούν ότι
ταιριάζει στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με την προϋπόθεση να περιλαμβάνονται και τα
προτεινόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Εσωτ. Διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΣ:

----Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:
210-3443422

ΚΟΙΝ.:

15-09-2016
150022/Δ2

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων
Δ/θμιας Εκπ/σης)

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36
11521 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος
2016 – 2017
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ)
σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο
Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017:
1.
2.
3.
4.

Βιολογία, (Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου)
Γεωλογία-Γεωγραφία, (Τάξεις: Α΄, Β΄ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου)
Φυσική, (Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου)
Χημεία, (Τάξεις: Β΄ και Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ι. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Θα διδαχθεί το βιβλίο Βιολογία Α΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη), Βιβλίο
Μαθητή, 2016.
Ενότητα

Παρατηρήσεις/Δραστηριότητες

Ώρες

ο

Κεφάλαιο 1 : Οργάνωση της ζωής (7 ώρες)
1.1 Τα
χαρακτηριστικά

Προτείνεται να δίνεται μικρότερη έμφαση σε επιμέρους
χαρακτηριστικά των οργανισμών και να αναδεικνύεται η σχέση μεταξύ
1

1

των οργανισμών

1.2 Κύτταρο: Η
μονάδα της ζωής

των μορφολογικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών.
Προτείνεται να μη δίνεται έμφαση στη λεπτομερή περιγραφή των
κυτταρικών οργανιδίων. Η απλή αναφορά στο ρόλο του πυρήνα, της
κυτταρικής μεμβράνης, του κυτταροπλάσματος, των μιτοχονδρίων, των
χλωροπλαστών και του κυτταρικού τοιχώματος είναι αρκετή, για να
εξυπηρετήσει και την κατανόηση των λειτουργικών διαφορών μεταξύ
φυτικών και ζωικών κυττάρων.
Εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του μικροσκοπίου
Εργαστηριακή άσκηση :
Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων
Εργαστηριακή άσκηση :
Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων
(πρόκειται για τις ασκήσεις 1 και 2 του εργαστηριακού οδηγού).

1.3 Η οργάνωση
των πολυκύτταρων
οργανισμών

1.4
Αλληλεπιδράσεις
και προσαρμογές

4

1
Προτείνεται να συζητηθεί στην τάξη ότι σε κάθε περιβάλλον
επιβιώνουν οι καλύτερα προσαρμοσμένοι οργανισμοί. Επίσης, να
γίνει σαφές με χρήση παραδειγμάτων ότι καλύτερα προσαρμοσμένοι
σε ένα περιβάλλον δεν είναι απαραίτητα οι πιο «δυνατοί»
οργανισμοί.
Προτείνεται να αξιοποιηθεί και το ακόλουθο διδακτικό υλικό:
α) Το προσαρτημένο κείμενο 1 με τίτλο «Για τις “προσαρμογές”
(προσαρμοστικά γνωρίσματα) των οργανισμών».
β) Βιολογικές προσαρμογές
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6668?locale=el
γ)Χαρακτηριστικά με προσαρμοστική αξία: ράμφη πουλιών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3645?locale=el

1

ο

Κεφάλαιο 2 : Πρόσληψη ουσιών και πέψη (7 ώρες)
Προτείνεται να δοθεί έμφαση στη σημασία της φωτοσύνθεσης για τη
διατήρηση της ζωής στον πλανήτη.
2.1 Η παραγωγή
θρεπτικών ουσιών
στα φυτά φωτοσύνθεση

Μπορεί να αξιοποιηθεί και το διδακτικό υλικό:
Τα πειράματα του Priestley
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4922?locale=el
Προτείνεται η παρουσίαση του βιντεοσκοπημένου πειράματος που
υπάρχει στο ψηφιακό μαθησιακό αντικείμενο:
Φωτοσύνθεση: Παραγωγή αμύλου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3137?locale=el

2

2.2 Η πρόσληψη
ουσιών και πέψη
στους
μονοκύτταρους
2.3 Η πρόσληψη
ουσιών και πέψη
στους ζωικούς
οργανισμούς

2.4 Η πρόσληψη
ουσιών και πέψη
στον άνθρωπο

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στις ομοιότητες και στις διαφορές
μεταξύ των πεπτικών συστημάτων των διαφόρων οργανισμών, μέσα
από τις οποίες αναδεικνύεται η εξελικτική διάσταση.
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
Πρόσληψη τροφής σε μονοκύτταρους και ζωικούς οργανισμούς
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2711?locale=el.
Προτείνεται να δίνεται έμφαση στη σχέση της διατροφής με τη
διατήρηση της υγείας και να αναδεικνύεται η αξία της «Μεσογειακής
διατροφής».
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου
2

2

3

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6690?locale=el
β) Ισορροπημένη διατροφή
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3740
γ) Φτιάξε τη δική σου διατροφική πυραμίδα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3685?locale=el
ο

Κεφάλαιο 3 : Μεταφορά και αποβολή ουσιών (6 ώρες)
3.1 Η μεταφορά
και η αποβολή
ουσιών στους
μονοκύτταρους
3.2 Η μεταφορά
και αποβολή
ουσιών στα φυτά
3.4 Η μεταφορά
και αποβολή
ουσιών στον
άνθρωπο

η

4 εργαστηριακή άσκηση
Η μεταφορά ουσιών στα φυτά
(πρόκειται για την άσκηση 5 του εργαστηριακού οδηγού).
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
Τα στόματα των φύλλων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3134?locale=el
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Κυκλοφορία του αίματος στην καρδιά
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3113?locale=el
β) Καρδιά και υγεία
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4126?locale=el

2

4

ο

Κεφάλαιο 4 : Αναπνοή (5 ώρες)

4.1 Η αναπνοή
στους
μονοκύτταρους

4.2 Η αναπνοή στα
φυτά

4.4 Η αναπνοή
στον άνθρωπο

Προτείνεται η διδασκαλία να έχει στόχο οι μαθητές να:
α) Κατανοήσουν το ρόλο της κυτταρικής αναπνοής ως διαδικασία
παραγωγής ενέργειας σε κάθε οργανισμό.
β) Συνδέσουν την πρόσληψη της τροφής με τον τρόπο που αυτή
εξασφαλίζει ενέργεια στον οργανισμό ,
γ) Διακρίνουν την αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού από την κυτταρική
αναπνοή με την οποία παράγεται ενέργεια
δ) Συσχετίσουν τη φωτοσύνθεση με την αναπνοή ως τις δύο
διαδικασίες με τις οποίες παράγεται και καταναλώνεται οξυγόνο
αντίστοιχα.
Ενδείκνυται η χρήση κατάλληλου- εγκεκριμένου ψηφιακού υλικού για
την καλύτερη κατανόηση των δύο παραπάνω εννοιών, οι οποίες
αναφέρονται στον μικρόκοσμο και δεν έχουν εμπειρικές αναφορές.
Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Σχέση φωτοσύνθεσης Κυτταρικής αναπνοής
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5625?locale=el
β) Διαπνοή – Αναπνοή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6271
Κατά τη διδασκαλία της ενότητας αυτής θα πρέπει να αναδεικνύεται
η συμβολή του τρόπου και των συνθηκών ζωής του σύγχρονου
ανθρώπου (κάπνισμα, ατμοσφαιρική ρύπανση) στην καλή λειτουργία
του αναπνευστικού του συστήματος και οι επιπτώσεις τους στην
υγεία (εμφύσημα, βρογχίτιδα κτλ.).
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4914
β) Κυτταρική αναπνοή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5700?locale=el
γ) Ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5786?locale=el
Σύνολο διδακτικών ωρών

3

2

3
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Θα διδαχθεί το βιβλίο Βιολογία Α΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη), Βιβλίο
Μαθητή, 2016.
Ενότητα

Παρατηρήσεις/Δραστηριότητες

Ώρες

ο

Κεφάλαιο 1 : Οργάνωση της ζωής (11 ώρες)
1.1 Τα
χαρακτηριστικά
των οργανισμών

1.2 Κύτταρο: Η
μονάδα της ζωής

Προτείνεται να δίνεται μικρότερη έμφαση σε επιμέρους
χαρακτηριστικά των οργανισμών και να αναδεικνύεται η σχέση μεταξύ
των μορφολογικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών.
Προτείνεται να μη δίνεται έμφαση στη λεπτομερή περιγραφή των
κυτταρικών οργανιδίων. Η απλή αναφορά στο ρόλο του πυρήνα, της
κυτταρικής μεμβράνης, του κυτταροπλάσματος, των μιτοχονδρίων, των
χλωροπλαστών και του κυτταρικού τοιχώματος είναι αρκετή, για να
εξυπηρετήσει και την κατανόηση των λειτουργικών διαφορών μεταξύ
φυτικών και ζωικών κυττάρων.
Εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του μικροσκοπίου και
Εργαστηριακή άσκηση :
Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων
Εργαστηριακή άσκηση :
Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων
(πρόκειται για τις ασκήσεις 1 και 2 του εργαστηριακού οδηγού).

1.3 Η οργάνωση
των πολυκύτταρων
οργανισμών

1.4
Αλληλεπιδράσεις
και προσαρμογές

2

5

1
Προτείνεται να συζητηθεί στην τάξη ότι σε κάθε περιβάλλον
επιβιώνουν οι καλύτερα προσαρμοσμένοι οργανισμοί. Επίσης, να
γίνει σαφές με χρήση παραδειγμάτων ότι καλύτερα προσαρμοσμένοι
σε ένα περιβάλλον δεν είναι απαραίτητα οι πιο «δυνατοί»
οργανισμοί..
Προτείνεται να αξιοποιηθεί και το ακόλουθο διδακτικό υλικό:
α) Το προσαρτημένο κείμενο 1 με τίτλο «Για τις “προσαρμογές”
(προσαρμοστικά γνωρίσματα) των οργανισμών».
β) Βιολογικές προσαρμογές
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6668?locale=el
γ) Χαρακτηριστικά με προσαρμοστική αξία: ράμφη πουλιών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3645?locale=el

3

ο

Κεφάλαιο 2 : Πρόσληψη ουσιών και πέψη (10 ώρες)
Προτείνεται να δοθεί έμφαση στη σημασία της φωτοσύνθεσης για τη
διατήρηση της ζωής στον πλανήτη.
2.1 Η παραγωγή
θρεπτικών ουσιών
στα φυτά φωτοσύνθεση

2.2 Η πρόσληψη
ουσιών και πέψη
στους
μονοκύτταρους
2.3 Η πρόσληψη
ουσιών και πέψη

Μπορεί να αξιοποιηθεί και το διδακτικό υλικό:
Τα πειράματα του Priestley
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4922?locale=el
Προτείνεται η παρουσίαση του βιντεοσκοπημένου πειράματος που
υπάρχει στο μαθησιακό αντικείμενο
Φωτοσύνθεση: Παραγωγή αμύλου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3137?locale=el

3

2
Προτείνεται να δοθεί έμφαση στις ομοιότητες και στις διαφορές
μεταξύ των πεπτικών συστημάτων των διαφόρων οργανισμών, μέσα

4

στους ζωικούς
οργανισμούς

από τις οποίες αναδεικνύεται η εξελικτική διάσταση.

2.4 Η πρόσληψη
ουσιών και πέψη
στον άνθρωπο

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6690?locale=el
β) Ισορροπημένη διατροφή
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3740
γ) Φτιάξε τη δική σου διατροφική πυραμίδα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3685?locale=el

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
Πρόσληψη τροφής σε μονοκύτταρους και ζωικούς οργανισμούς
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2711?locale=el.
Προτείνεται να δίνεται έμφαση στη σχέση της διατροφής με τη
διατήρηση της υγείας και να αναδεικνύεται η αξία της «Μεσογειακής
διατροφής».
5

ο

Κεφάλαιο 3 : Μεταφορά και αποβολή ουσιών (9 ώρες)
3.1 Η μεταφορά
και η αποβολή
ουσιών στους
μονοκύτταρους
3.2 Η μεταφορά
και αποβολή
ουσιών στα φυτά
3.4 Η μεταφορά
και αποβολή
ουσιών στον
άνθρωπο

Εργαστηριακή άσκηση
Η μεταφορά ουσιών στα φυτά
(πρόκειται για την άσκηση 5 του εργαστηριακού οδηγού).
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
Τα στόματα των φύλλων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3134?locale=el
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Κυκλοφορία του αίματος στην καρδιά
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3113?locale=el
β) Καρδιά και υγεία
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4126?locale=el

3

6

ο

Κεφάλαιο 4 : Αναπνοή (10 ώρες)
4.1 Η αναπνοή
στους
μονοκύτταρους

4.2 Η αναπνοή στα
φυτά

4.4 Η αναπνοή
στον άνθρωπο

Προτείνεται η διδασκαλία να έχει στόχο οι μαθητές να:
α) Κατανοήσουν το ρόλο της κυτταρικής αναπνοής ως διαδικασία
παραγωγής ενέργειας σε κάθε οργανισμό.
β) Συνδέσουν την πρόσληψη της τροφής με τον τρόπο που αυτή
εξασφαλίζει ενέργεια στον οργανισμό ,
γ) Διακρίνουν την αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού από την κυτταρική
αναπνοή με την οποία παράγεται ενέργεια
δ) Συσχετίσουν τη φωτοσύνθεση με την αναπνοή ως τις δύο
διαδικασίες με τις οποίες παράγεται και καταναλώνεται οξυγόνο
αντίστοιχα.
Ενδείκνυται η χρήση κατάλληλου- εγκεκριμένου ψηφιακού υλικού για
την καλύτερη κατανόηση των δύο παραπάνω εννοιών, οι οποίες
αναφέρονται στον μικρόκοσμο και δεν έχουν εμπειρικές αναφορές.
Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Σχέση φωτοσύνθεσης Κυτταρικής αναπνοής
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5625?locale=el
β) Διαπνοή – Αναπνοή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6271
Κατά τη διδασκαλία της ενότητας αυτής θα πρέπει να αναδεικνύεται
η συμβολή του τρόπου και των συνθηκών ζωής του σύγχρονου
ανθρώπου (κάπνισμα, ατμοσφαιρική ρύπανση) στην καλή λειτουργία
του αναπνευστικού του συστήματος και οι επιπτώσεις τους στην
υγεία (εμφύσημα, βρογχίτιδα κτλ.).
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος

5

1

4

5

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4914
β) Κυτταρική αναπνοή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5700?locale=el
γ) Ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5786?locale=el
ο

Κεφάλαιο 6 : Αναπαραγωγή (10 ώρες)
6.1 Η
αναπαραγωγή
στους
μονοκύτταρους
6.2 Η
αναπαραγωγή στα
φυτά

6.3 Η
αναπαραγωγή
στους ζωικούς
οργανισμούς

6.4 Η
αναπαραγωγή
στον άνθρωπο

1

Η αναπαραγωγή στους οργανισμούς
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4889?locale=el
Προτείνεται να δοθεί έμφαση στις ομοιότητες και τις διαφορές των
διαφόρων ομάδων οργανισμών, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η
εξελικτική διάσταση.
Είναι σημαντικό να τονίζεται η σπουδαιότητα της αναπαραγωγής για
την επιβίωση των ειδών και την εξέλιξη τους.
Η αναπαραγωγή στα έντομα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/611?locale=el
Αναπαραγωγή σαλιγκαριού
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/613?locale=el

Για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη στάσεων και
συμπεριφορών θετικών για την υγεία, σχετικά με θέματα που
αφορούν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και την
αντισύλληψη, θεωρείται αποτελεσματικό να ανατίθενται εργασίες
στους μαθητές, ώστε οι ίδιοι να αναζητούν, να αξιολογούν και να
συνθέτουν πληροφορίες πέραν αυτών του βιβλίου.
Υπερηχογράφημα εμβρύου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6326?locale=el
Η πορεία του ωαρίου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4865?locale=el

Σύνολο διδακτικών ωρών

3

2

4

50

ΣΧΟΛΙΟ 1
Οι ενότητες (Στήριξη-Κίνηση και Αναπαραγωγή) που δεν διδαχθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά
στην Α΄ Γυμνασίου θα διδαχθούν κατά την επόμενη σχολική χρονιά στη Β΄ Γυμνασίου.
ΣΧΟΛΙΟ 2
Προσαρμοσμένο κείμενο 1
Για τις «προσαρμογές» (προσαρμοστικά γνωρίσματα) των οργανισμών
Προς τους εκπαιδευτικούς
Η "προσαρμογή" είναι μια από τις έννοιες που προκαλεί πολλές δυσκολίες στη διδασκαλία της
βιολογίας. Συνήθως, οι μαθητές θεωρούν ότι «οι οργανισμοί (όλοι μαζί) μπορούν βαθμιαία να
προσαρμόζονται σε μια αλλαγή στο περιβάλλον εάν το χρειάζονται και ως εκ τούτου να
εξελίσσονται» και ότι «η προσαρμογή των οργανισμών στο περιβάλλον τους» είναι αντίστοιχη με
ανθρώπινες συμπεριφορές, όπως π.χ. «εμείς προσαρμοζόμενοι στον κρύο καιρό βάζουμε το παλτό
μας». Αν οι μαθητές ερωτηθούν π.χ. πώς τα ζώα που ζουν σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες
έχουν γούνα, ισχυρίζονται πώς (όλα μαζί) αντέδρασαν σε μια ανάγκη, στην προκειμένη περίπτωση
αντέδρασαν στο ψυχρό, αντίξοο περιβάλλον κλπ
6

Οι προσαρμογές είναι ιδιότητες - δομές, γνωρίσματα, συμπεριφορές- που αποκτήθηκαν ή
διατηρήθηκαν με τη φυσική επιλογή επειδή παρείχαν στα άτομα που τις είχαν, καλύτερες
πιθανότητες επιβίωσης ή /και αναπαραγωγικής επιτυχίας στον ανταγωνισμό με τα άλλα άτομα σε
ένα συγκεκριμένο περιβάλλον.
Oι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με την ύπαρξη ποικιλότητας ανάμεσα στα άτομα ενός
πληθυσμού. Δυσκολεύονται να αντιληφθούν ότι νέα κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά παράγονται
τυχαία (π.χ. από γονιδιακές μεταλλάξεις). Κατά συνέπεια δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι οι
αλλαγές ενός πληθυσμού είναι αποτέλεσμα της επιβίωσης λίγων ατόμων που αναπαράγονται ως
περισσότερο «προνομιούχα» στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Αντίθετα θεωρούν ότι στην εξέλιξη
υπάρχει μία και μόνη διαδικασία με την οποία όλα τα άτομα του πληθυσμού, αλλάζουν βαθμιαία.
Για τους μαθητές
Η Γη φιλοξενεί εκατομμύρια διαφορετικά είδη οργανισμών που έχουν προέλθει από
παλαιότερα(εξέλιξη). Οι οργανισμοί αυτοί, όπως ήδη γνωρίζετε, διαφέρουν στην εμφάνιση, στον
τρόπο με τον οποίο ζουν, στον τόπο όπου κατοικούν κτλ. Μερικά παραδείγματα αυτής της
η
ποικιλομορφίας φαίνονται στις εικόνες του βιβλίου : 1 : σκληρά και λεπτά φύλλα πεύκου και
πλατάνου μεγάλα και τρυφερά , Εικ. 1.16, 1.17, 1.18, 1.19.
Ποια είναι η εξήγηση για αυτή την τεράστια ποικιλομορφία; Οι επιστήμονες δίνουν την εξής
απάντηση : Τα διάφορα βιολογικά γνωρίσματα κληρονομούνται από τους γονείς στους απογόνους. Η
κληρονομικότητα είναι η βάση της εξέλιξης. Κάποιες φορές από τύχη τα γνωρίσματα αλλάζουν
ανάμεσα στις γενιές. Αν ένα νέο γνώρισμα έχει ως αποτέλεσμα ένας απόγονος που το έχει, να «ζει»
λίγο καλύτερα στο φυσικό του περιβάλλον και να παράγει περισσότερους απογόνους που επίσης
κληρονομούν το γνώρισμα, τότε αυτό το γνώρισμα θα διαδοθεί / εξαπλωθεί περισσότερο με την
πάροδο του χρόνου. Εάν πάλι το νέο γνώρισμα καθιστά τους απογόνους λιγότερο ικανούς να
επιβιώνουν και έτσι να αφήνουν λιγότερους απογόνους, το γνώρισμα θα τείνει να «χαθεί».
Ας δούμε τι συμβαίνει με ένα παράδειγμα:
η
1 Εικόνα: Πώς εξηγείται, π.χ. το γεγονός ότι το πεύκο έχει φύλλα σκληρά και λεπτά σαν βελόνες,
ενώ το πλατάνι έχει μεγάλα και τρυφερά φύλλα; Αν παρατηρήσουμε το περιβάλλον των
οργανισμών, θα προσέξουμε ότι τα πεύκα συναντώνται σε περιοχές με λίγο νερό και πολύ φως, ενώ
τα πλατάνια σε περιοχές με μεγάλη υγρασία. Τα λεπτά φύλλα των πεύκων (με τα λίγα στόματα)
συμβάλλουν στην ελάττωση των απωλειών αυτών των φυτών σε νερό. Είναι μια προσαρμογή (ή ένα
προσαρμοστικό γνώρισμα). Θα παρατηρήσουμε ακόμη ότι και άλλα είδη φυτών, όπως η ελιά, που
ευδοκιμούν σε ξηρές περιοχές διαθέτουν επίσης στενά και σκληρά φύλλα δηλαδή παρόμοιες
προσαρμογές.
Οι οργανισμοί – στο συγκεκριμένο παράδειγμα τα πεύκα - εφόσον διαθέτουν κατάλληλα
γνωρίσματα - προσαρμογές με τα οποία αντεπεξέρχονται στις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή την
περιοχή (λίγο νερό) μπορούν να επιβιώνουν και να αναπαράγονται σε αυτή. Με άλλα λόγια η
συγκεκριμένη προσαρμογή – λεπτά φύλλα- είναι μια ιδιότητα που παρείχε στα άτομα που την είχαν,
καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης ή /και αναπαραγωγικής επιτυχίας στον ανταγωνισμό με τα άλλα
άτομα στο συγκεκριμένο περιβάλλον – περιοχή με λίγο νερό.
Αν παρατηρήσουμε τα φυτά και τα ζώα στις υπόλοιπες εικόνες, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε
πώς κάθε προσαρμογή βοηθάει τον οργανισμό να επιβιώσει. Όσο καλύτερα «προσαρμοσμένοι»
είναι οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους, τόσο καλύτερα επιβιώνουν και τόσο περισσότερους και
καλύτερα προσαρμοσμένους απογόνους δημιουργούν. Αντίθετα, οι οργανισμοί που δεν είναι καλά
προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον τους, πεθαίνουν νωρίς και δεν καταφέρνουν να δώσουν πολλούς
απογόνους.
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Brumby M. N. (1979) Problems in learning the concept of natural selection, Journal of Biological
Education, 13,119-122.
Bishop B. & Anderson C. (1990) Student conceptions of natural selection and its role in evolution.
Journal of Research in Science Teaching, 27, 415-427.
Mayr, E. (2001) Τι είναι η εξέλιξη, Κάτοπτρο
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Θα διδαχθεί το βιβλίο Βιολογία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη),
Βιβλίο Μαθητή, 2016.
Ενότητα

Παρατηρήσεις/Δραστηριότητες

Ώρες

Κεφάλαιο 2: Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους (10 ώρες)
2.1 Ισορροπία στα
βιολογικά
οικοσυστήματα

1
η

1 εργαστηριακή άσκηση:
Μέτρηση του ρυθμού αποικοδόμησης του χαρτιού (πρόκειται για την
άσκηση 6 του εργαστηριακού οδηγού)

2.2 Οργάνωση και
λειτουργίες
οικοσυστήματος –
Ο ρόλος της
ενέργειας

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3714?locale=el
β) Τροφικά επίπεδα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7430?locale=el
Προτείνεται κάθε περιβαλλοντικό πρόβλημα να διδαχθεί με τη
μορφή μικρού project.

2. 4 Παρεμβάσεις
του ανθρώπου στο
περιβάλλον

5

4

ο

Κεφάλαιο 3 : Μεταβολισμός (3 ώρες)
3.1 Άνθρωπος και
ενέργεια

1
Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
Ο Μηχανισμός δράσης των ενζύμων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6667?locale=el

3.2 Ένζυμα και
μεταβολισμός

2

ο

Κεφάλαιο 4 : Οι ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους
(12 ώρες)
4.1 Ομοιόσταση

1
Προτείνεται κατά τη διδασκαλία των βακτηρίων να τονιστούν οι
διαφορές μεταξύ βακτηριακών κυττάρων (προκαρυωτικά) και
κυττάρων του ξενιστή (ευκαρυωτικά κύτταρα), ώστε να συζητηθεί και
να γίνει πιο κατανοητή η χρήση της φαρμακευτικής αγωγής
(αντιβιοτικά – αντιιικά).
η

4.2 Ασθένειες

4.3 Αμυντικοί
μηχανισμοί του
ανθρώπου

2 εργαστηριακή άσκηση
Παρατήρηση πρωτοζώων
η
3 εργαστηριακή άσκηση
Παρατήρηση βακτηρίων
(πρόκειται για τις ασκήσεις 2 και 3 του εργαστηριακού οδηγού)
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Βακτήρια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3107?locale=el
β) Είσοδος μικροβίων στον οργανισμό
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4886?locale=el
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Μη ειδική άμυνα: Φλεγμονή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5626?locale=el
β) Εμβόλια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3106?locale=el

4.4 Τρόπος ζωής
και ασθένειες

5

3

3
Σύνολο διδακτικών ωρών
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Θα διδαχθεί το βιβλίο Βιολογία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη), Βιβλίο
Μαθητή, 2016.
Ενότητα

Παρατηρήσεις/Δραστηριότητες

Ώρες

Κεφάλαιο 2 - Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους (11 ώρες)
2.1 Ισορροπία στα
βιολογικά
οικοσυστήματα

2
η

2.2 Οργάνωση και
λειτουργίες
οικοσυστήματος –
Ο ρόλος της
ενέργειας
2. 4 Παρεμβάσεις
του ανθρώπου στο
περιβάλλον

1 εργαστηριακή άσκηση:
Μέτρηση του ρυθμού αποικοδόμησης του χαρτιού (πρόκειται για την
άσκηση 6 του εργαστηριακού οδηγού)
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3714?locale=el
β) Τροφικά επίπεδα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7430?locale=el
Προτείνεται κάθε περιβαλλοντικό πρόβλημα να διδαχθεί με τη
μορφή μικρού project.

5

4

Κεφάλαιο 4 - Οι ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή τους
(14 ώρες)
4.1 Ομοιόσταση

2
Προτείνεται κατά τη διδασκαλία των βακτηρίων να τονιστούν οι
διαφορές μεταξύ βακτηριακών κυττάρων (προκαρυωτικά) και
κυττάρων του ξενιστή (ευκαρυωτικά κύτταρα), ώστε να συζητηθεί και
να γίνει πιο κατανοητή η χρήση της φαρμακευτικής αγωγής
(αντιβιοτικά – αντιιικά).
η

4.2 Ασθένειες

4.3 Αμυντικοί
μηχανισμοί του
ανθρώπου

2 εργαστηριακή άσκηση
Παρατήρηση πρωτοζώων
η
3 εργαστηριακή άσκηση
Παρατήρηση βακτηρίων
(πρόκειται για τις ασκήσεις 2 και 3 του εργαστηριακού οδηγού)
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Βακτήρια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3107?locale=el
β) Είσοδος μικροβίων στον οργανισμό
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4886?locale=el
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Μη ειδική άμυνα: Φλεγμονή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5626?locale=el
β) Εμβόλια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3106?locale=el

4.4 Τρόπος ζωής
και ασθένειες

5

3

4
Σύνολο διδακτικών ωρών
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Θα διδαχθεί το βιβλίο Βιολογία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη),
Βιβλίο Μαθητή, 2016.
Ενότητα

Παρατηρήσεις/Δραστηριότητες

Ώρες

Κεφάλαιο 1 Οργάνωση της ζωής – Βιολογικά συστήματα (5 ώρες)
1.1 Τα μόρια της
ζωής

1.2 Κύτταρο η
μονάδα της ζωής:

1.3 Τα επίπεδα
οργάνωσης της
ζωής

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
Τα χημικά συστατικά της ζωής
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3080?locale=el
Προτείνεται να δοθεί έμφαση μόνο στον πυρήνα, το κυτταρόπλασμα
και τα ριβοσώματα, δεδομένου ότι μέρος της ενότητας έχει διδαχθεί
στην Α΄ γυμνασίου.

2

2

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
Παρατήρηση κυττάρων στο μικροσκόπιο
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3158?locale=el
Να διδαχθεί μόνο η παράγραφος: «Η οργάνωση των εμβίων όντων –
Τα οικοσυστήματα»
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
Οργάνωση της ζωής – Βιολογικά συστήματα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6767?locale=el

1

Κεφάλαιο 5 Διατήρηση και συνέχιση της ζωής (14 ώρες)
5.1 Το γενετικό
υλικό οργανώνεται
σε χρωμοσώματα

5.2 Η ροή της
γενετικής
πληροφορίας

5.3 Αλληλόμορφα

5.4 Κυτταρική
διαίρεση

5.5
Κληρονομικότητα

5.6 Μεταλλάξεις

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
Καθορισμός φύλου στον άνθρωπο
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3161?locale=el
Να δοθεί έμφαση στη βιολογική σημασία των διαδικασιών της
αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης.
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Αντιγραφή του DNA
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6237?locale=el
β) Μεταγραφή του DNA
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6234?locale=el
γ) Έκφραση της γενετικής πληροφορίας: Μετάφραση
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6670?locale=el
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
Αλληλόμορφα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3167?locale=el
Να δοθεί έμφαση στη βιολογική σημασία της μίτωσης και της
μείωσης.
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
Μίτωση Μείωση
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3163?locale=el
Να δοθεί έμφαση στον τυχαίο τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι
γαμέτες.
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Διασταυρώσεις μονοϋβριδισμού
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3168?locale=el
β) Οι νόμοι του Μέντελ
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6678?locale=el
Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
Μεταλλάξεις
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3110?locale=el
10

2

5

1

2

2

2

Κεφάλαιο 7 Εξέλιξη (6 ώρες)
Προτείνεται στην αρχή της ενότητας να συζητηθούν οι έννοιες: είδος
και πληθυσμός.
Οι δραστηριότητες προτείνονται για να αποκτήσει η διδασκαλία της
ενότητας πιο διερευνητικό χαρακτήρα.
Να δοθεί προσοχή στην τελευταία δραστηριότητα, ώστε να μην
δημιουργηθούν παρανοήσεις σε σχέση με το φαινόμενο της Φυσικής
Επιλογής

7.1 Η εξέλιξη και οι
μαρτυρίες της –
Βιοχημικές
αποδείξεις

7.2 Η εξέλιξη του
ανθρώπου

Δραστηριότητα:
Οι μαθητές σε ομάδες μελετούν το διδακτικό υλικό
Στάδια απολίθωσης
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3142?locale=el
και στη συνέχεια να αναπτυχθεί συζήτηση σε ομάδες σχετικά με
α) τα απολιθώματα διαφορετικών οργανισμών τα οποία βρίσκονται
σε διαφορετικό βάθος στο ίδιο πέτρωμα
β) τα είδη που εξαφανίσθηκαν ή κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Δραστηριότητα:
Οι μαθητές σε ομάδες επεξεργάζονται το διδακτικό υλικό
Προσαρμογές των ζώων στο περιβάλλον τους
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6677?locale=el
Στη συνέχεια να γίνει συζήτηση σχετικά με τις προσαρμογές
προκειμένου να αναδειχθεί ότι οι προσαρμογές είναι ιδιότητες,
δομές, γνωρίσματα, συμπεριφορές, που αποκτήθηκαν ή
διατηρήθηκαν με τη φυσική επιλογή επειδή παρείχαν στα άτομα που
τις είχαν, καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης ή/και αναπαραγωγική
επιτυχίας στον ανταγωνισμό με τα άλλα άτομα σε ένα συγκεκριμένο
περιβάλλον.
Δραστηριότητα
Οι μαθητές σε ομάδες μελετούν το προσαρτημένο κείμενο 2 με τίτλο
«Στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους» (βλ. σχόλιο
1) και απαντούν στις ερωτήσεις του.
Στη συνέχεια οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις απαντήσεις
που έδωσαν και ακολουθεί συζήτηση.
Σύνολο διδακτικών ωρών

3

3
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ΣΧΟΛΙΟ 1
Προσαρτημένο κείμενο 2 αντιστοιχεί στο 7.2
Στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους
Αφού λάβετε υπόψη σας το εισαγωγικό κείμενο να απαντήσετε στις ερωτήσεις 1 έως 5.
Εισαγωγικό Κείμενο
Ο Θάνος στο πλαίσιο μιας εργασίας που ανέλαβε για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους έκανε την
εξής κατάταξη, αξιοποιώντας το αρχείο απολιθωμάτων:
1) Ομάδες απολιθωμάτων που χρονολογούνται πριν 4,2 – 1,4 εκατομμύρια χρόνια. Βρέθηκαν στις
νότιες (austral) περιοχές της ανατολικής Αφρικής. Τα απολιθώματα των οργανισμών αυτών φαίνεται
να ανήκουν σε υποείδη ενός είδους που έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Κρανιακή κοιλότητα με όγκο περίπου 400-500 cm3
Όρθια στάση βάδισης
Παμφάγοι
2) Ομάδες απολιθωμάτων που χρονολογούνται πριν 2,4 - 1,6 εκατομμύρια χρόνια. Τα απολιθώματα
αυτά μαζί με τα συνοδά ευρήματα υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός νέου είδους που:
3
Είχε κρανιακή κοιλότητα περίπου 650-750 cm .
11

Ήταν αρκετά επιδέξιο, έφτιαχνε και χρησιμοποιούσε πολλά πέτρινα εργαλεία.
Τα δόντια τους έμοιαζαν αρκετά με αυτά του σύγχρονου ανθρώπου.
3) Απολιθώματα που χρονολογούνται πριν 1,8 εκατομμύρια έως 200.000 χρόνια. Περιλαμβάνουν
απολιθώματα και συνοδά ευρήματα που καθιστούν σαφή την ύπαρξη ενός άλλου είδους που:
3
Στην πρώιμη περίοδο του είχε κρανιακή κοιλότητα λίγο μεγαλύτερη από 750 cm , η οποία
3
αυξήθηκε σταδιακά φτάνοντας στα 1.200 cm .
Έφτιαχνε πάρα πολλά εργαλεία και ξύλινα καταλύματα.
Χρησιμοποιούσε τη φωτιά.
Μετανάστευσε από την Αφρική στην Ασία και στην Ευρώπη.
4) Απολιθώματα που χρονολογούνται πριν από 150.000 χρόνια έως το πρόσφατο παρελθόν.
Περιλαμβάνουν απολιθώματα που μαζί με συνοδά ευρήματα δηλώνουν την ύπαρξη ενός είδους
που:
3
Η κρανιακή κοιλότητα έχει όγκο αντίστοιχο του σημερινού ανθρώπου (1.300-1.500 cm )
Χρησιμοποιεί ρούχα.
Έχει πλήρη ικανότητα ομιλίας.
Έχει κοινωνική οργάνωση.
Ζωγραφίζει στους τοίχους των σπηλαίων.
Πηγές
Αδαμαντιάδου, Σ., Γεωργάτου, Μ., Γιαπιτζάκης, Χ., Λάκκα Λ., Νοταράς, Δ. Φλωρεντιν, Ν.
Χατζηγεωργίου Γ. & Χατζηκωντή, Ο. (2014). Βιολογία Γ΄ Γενικού Λυκείου. Αθήνα ΙΤΥΕ Διόφαντος
η
Futuyma, J. D. (1995). Εξελικτική Βιολογία, 2 Έκδοση. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης.
Ροδάκης, Κ. Γ. (2001). Εισαγωγή στην Εξελικτική Βιολογία. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.
η

Ερώτηση 1
Ο Γιώργος και η Μαρία διάβασαν το ακόλουθο απόσπασμα του σχολικού βιβλίου:
«Όμως, τέσσερα εκατομμύρια χρόνια πριν άρχισε να εμφανίζεται ξηρασία και η ζούγκλα έγινε πιο
αραιή και μετατράπηκε σε δασώδεις εκτάσεις και λιβάδια. Τότε εμφανίστηκαν οι Αυστραλοπίθηκοι,
που μπορούσαν να στέκονται όρθιοι, γεγονός που τους επέτρεπε να κινούνται γρηγορότερα και να
εντοπίζουν από μακριά τον κίνδυνο».
Με βάση το κείμενο αυτό ο Γιώργος έδωσε την εξής ερμηνεία: «Η αλλαγή στο περιβάλλον της
ζούγκλας ανάγκασε στους πίθηκους που ζούσαν εκεί να βαδίσουν στηριζόμενοι στα δύο πόδια
(δίποδη βάδιση) προκειμένου να επιβιώσουν».
Η Μαρία έδωσε μια διαφορετική ερμηνεία: «Ένας μικρός αριθμός πιθήκων που ζούσαν στη ζούγκλα,
είχε χαρακτηριστικά που του επέτρεπαν να περπατά για λίγο σε όρθια στάση. Οι πίθηκοι αυτοί
μπορούσαν να μετακινούνται μακρύτερα από τους άλλους για να συλλέξουν τροφή και να
εντοπίζουν από μακριά τον κίνδυνο ώστε να τον αποφεύγουν. Με άλλα λόγια, είχαν καλύτερες
πιθανότητες επιβίωσης και άφηναν περισσότερους απογόνους. Οι απόγονοι τους είχαν ανάλογη
ανατομία, ορισμένοι δε από αυτούς μπορούσαν να περπατούν με μεγαλύτερη ευκολία σε όρθια
στάση. Με την πάροδο χιλιάδων ετών επικράτησε η πλήρως όρθια στάση και βάδιση».
Κατά την άποψη σας ο Γιώργος ή η Μαρία εξηγούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο επικράτησε η
προσαρμογή της δίποδης βάδισης στους προγόνους του ανθρώπινου είδους; Να αιτιολογήσετε πολύ
σύντομα την απάντηση σας.
η

Ερώτηση 2
Ο Θάνος στην εργασία του φαίνεται να θεωρεί ότι οι μεγάλοι εγκέφαλοι αποτέλεσαν σημαντικό
εξελικτικό πλεονέκτημα. Να δώσετε ένα λόγο που να υποστηρίζει την άποψή του.
η

Ερώτηση 3
Δίνονται με τυχαία σειρά τα ονόματα των ειδών/υποειδών που περιγράφονται στην εργασία του
Θάνου: Άνθρωπος ο επιδέξιος (Homo habilis), Άνθρωπος ο σοφός (Homo sapiens), Αυστραλοπίθηκος
του Αφάρ (Austalopithecus afarensis) και Άνθρωπος ο όρθιος (Homo erectus). Να κατατάξετε τα
ονόματά τους κατά χρονολογική σειρά παρουσίας τους στον πλανήτη.
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η

Ερώτηση 4
Ποιο από τα είδη/υποείδη που περιγράφονται στην εργασία του Θάνου δεν ανήκει στο γένος Homo
(Άνθρωπος); Να δώσετε έναν λόγο που να υποστηρίζει την επιλογή σας.
η

Ερώτηση 5
Ποιο από τα είδη/υποείδη που περιγράφονται στην εργασία του Θάνου έχει τα χαρακτηριστικά του
σύγχρονου ανθρώπου; Να αναφέρετε τα δύο σημαντικότερα, κατά την άποψη σας, στοιχεία που
υποστηρίζουν την επιλογή σας.
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ΙΙ. Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α – Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α
Α΄ Τάξη Ημερησίου και Εσπερινού* Γυμνασίου
Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
Γεωλογία – Γεωγραφία, Α΄ Γυμνασίου, (βιβλίο μαθητή), Κοσμάς Παυλόπουλος – Αποστολία Γαλάνη, Έκδοση 2015, Αντίτυπα 111.000 – ΙΤΥΕ Διόφαντος, Κωδικός
βιβλίου: 1-21-0013, ISBN: 978-960-06-2659-9.
Γεωλογία – Γεωγραφία, Α΄ Γυμνασίου, (τετράδιο εργασιών), Κοσμάς Παυλόπουλος – Αποστολία Γαλάνη, Έκδοση 2015, Αντίτυπα 107.000 – ΙΤΥΕ Διόφαντος, Κωδικός
βιβλίου: 1-21-0014, ISBN: 978-960-06-2660-5.
ΔΙΑΚΤΕΑ ΥΛΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ενδεικτικός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α1.4.
Ποιον χάρτη να διαλέξω;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Χάρτες με διαφορετικό περιεχόμενο
(διαφορετικά σύμβολα απεικόνισης) για
αναγνώριση και άντληση πληροφοριών.

Το θέμα καλύπτεται μέσω συνδυασμού
των κεφαλαίων Α1.4, Α1.5 (μελέτη
χαρτών διαφορετικών κατηγοριών).

Πολιτικός - Ανάγλυφο - Γλώσσες – Θρησκείες:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2766

Δεν θα διδαχθεί το έγχρωμο ένθετο:
«Συνταγές για νεαρούς χαρτογράφους»,
σ. 22-23.
Α1.5.
Ανακρίνοντας τους χάρτες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ήπειροι - Ανάγλυφο – Γεωμορφολογικός:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2899

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά
στη μελέτη του κεφαλαίου Α.1.4.

Πληθυσμός - Ανάγλυφο – Γεωμορφολογικός:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2767
Κλιματικές Ζώνες - Βλάστησης – Θερμ/σιών Βροχοπτώσεων – Γεωμορφολογικός:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2898
Ψηφιακοί χάρτες για δραστηριότητες
βρίσκονται στο «φωτόδεντρο». Ενδεικτικά
διαδραστικός χάρτης Αφρικής:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3283
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Αν και παρόμοια ύλη έχει διδαχθεί στην
Α1.3.
Η χρήση των χαρτών στην Ε΄ Δημοτικού, κρίνεται απαραίτητη η
καθημερινή ζωή
διδασκαλία, λόγω της δυσκολίας της
έννοιας της κλίμακας.

Χρήση του προτεινόμενου υλικού των
κεφαλαίων Α1.4
Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1057,3802/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SDIM-E100/692/4593,20778/

Συνοπτικά:
η
μελέτη
χαρτών,
αποκωδικοποίηση
συμβόλων
του
υπομνήματος,
ερμηνεία
συμβόλου
προσανατολισμού.

(το ίδιο εναλλακτικά και στο «φωτόδεντρο»)
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2830
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2992

1

Χάρτες με διαφορετικές κλίμακες:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3278
Δεν θα διδαχθούν «Τα συστήματα
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)».

Α1.1.
Γεωγραφικές συντεταγμένες

Σύμπτυξη των Α1.1 και Α1.2 χωρίς τις
υποενότητες :

Α.1.2.
Παιχνίδια με τις
γεωγραφικές συντεταγμένες

«Παίζοντας με το γεωγραφικό μήκος»
της σ. 14,

Για μέτρηση αποστάσεων:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3481
http://gis.thessaloniki.gr/
http://mapsrv1.terra.gr/eettutilities/mapnew.aspx
Δεν θα διδαχθεί η
δραστηριότητα Α1.1. του
τετραδίου εργασιών.

«Από την υδρόγειο σφαίρα στους
χάρτες» στη σ. 15,

Υδρόγειος σφαίρα.
Παγκόσμιος χάρτης με τους παράλληλους
κύκλους και τους μεσημβρινούς:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGL100/418/2818,10621/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2876
(το ίδιο εναλλακτικά και στο «φωτόδεντρο»)
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2925
http://users.sch.gr/salnk/online/geografiast/synt.
htm
http://www.google.com/maps

«Κάθε χαρτογραφική προβολή έχει
και…συνέπειες!!!» στις σ. 15, 16 και

Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1057,3800/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D

«Ας κάνουμε τους χαρτογράφους…»
στη σ. 16.
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SGYM-A102/148/1057,3801/
Εκπαιδευτικό λογισμικό ΠΙ
Γεωλογίας-Γεωγραφίας Α΄-Β΄ Γυμνασίου:
http://www.pischools.gr/software/gymnasio/geografia_a_b/
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α:

3 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Β1.1.
Ο πλανήτης Γη

Δε θα διδαχθεί, διότι παρόμοια ύλη έχει
διδαχθεί στη ΣΤ΄ Δημοτικού, σ. 31-35.

ΟΧΙ
Εκπαιδευτικό λογισμικό ΠΙ
Γεωλογίας-Γεωγραφίας Α΄-Β΄ Γυμνασίου:
http://www.pischools.gr/software/gymnasio/geografia_a_b/

Β1.2.
Χωρίζοντας το περιβάλλον
σε ενότητες
Β2.1.
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Σύνθεση της Ατμόσφαιρας,
θερμοκρασία, άνεμοι

Να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά και το
κεφάλαιο 9: «Η ατμόσφαιρα» της ΣΤ΄
Δημοτικού.
H υποενότητα:
«Η θερμοκρασία του αέρα», σ. 41,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά
με την υποενότητα
«Παράγοντες που επηρεάζουν το
παγκόσμιο κλίμα» του κεφ. Β.2.2.

Δεν θα διδαχθεί η Β2.1.
δραστηριότητα του
τετραδίου εργασιών διότι
δεν συνδέεται με το θέμα
του βιβλίου.

Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/
DSGYM-B106/HTML/a_struct.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGL100/418/2819,10635/
Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες:
http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/
greenhouse/
http://www.physicalgeography.net/weblinks_ch
7.html
http://www.ucar.edu/learn/1_3_1.htm
Χάρτης με την κατανομή της μέσης
θερμοκρασίας πάνω στη Γη:

http://earthobservatory.nasa.gov
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1

Β.2.2.
Οι βροχές, το κλίμα

Να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά και το
κεφάλαιο 10: «Οι κλιματικές ζώνες της
Γης» της ΣΤ΄ Δημοτικού και να γίνει
μελέτη κλιματογραμμάτων.

Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/
DSGYM-B106/HTML/a_clouds.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGL100/418/2819,10625/

Βλ. παρατήρηση στη Β.2.1.

Άλλες πηγές υλικού στο διαδίκτυο:
http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/
http://www.climate-charts.com/World-ClimateMaps.html
Χάρτης βροχοπτώσεων Ελλάδας στο:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SDIM-E100/692/4594,20786/
Καιρός – Κλίμα
Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1058,3810/
Κλιματογράμματα (αναζήτηση στο διαδίκτυο).
http://www.geo.auth.gr/courses/gge/gge427y/im
g0403.html
http://www.geo.auth.gr/courses/gge/gge427y/im
g0404.html
http://www.geo.auth.gr/courses/gge/gge427y/im
g0406.html
Πλήρεις οδηγίες για την κατασκευή σε
υπολογιστικό φύλλο στο
http://www.k12science.org/curriculum/weatherp
roj2/en/docs/climatogram.shtml
http://www.weather-and-climate.com
Δημιουργία μουσώνων:
http://www.islandnet.com/~see/weather/almanac
/arc2004/alm04aug.htm
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http://climate.snu.ac.kr/2005_new/res/monsoon/
monsoon-definition-en.html
Χάρτης θαλάσσιων ρευμάτων;
http://kids.britannica.com/elementary/art60311/Major-surface-currents-of-the-worldsoceans
Β.3.1.
ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ
Το νερό στη φύση

Θα διδαχθεί:
«Ο κύκλος του νερού (υδρολογικός
κύκλος)» με τις έννοιες στο κίτρινο
ένθετο, σ. 48.

Ενδεικτικό προτεινόμενο
πείραμα για την κίνηση –
αποθήκευση του νερού
στο υπέδαφος.

Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1058,3812/

Δεν θα διδαχθούν οι υποενότητες:

«Φτιάξε το δικό σου
πηγάδι»

Εκπαιδευτικό λογισμικό ΠΙ
Γεωλογίας-Γεωγραφίας Α΄-Β΄ Γυμνασίου:
http://www.pischools.gr/software/gymnasio/geografia_a_b/

1

Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1058,3813/

1

«Πώς κατανέμεται το νερό στην
επιφάνεια της Γης;»,
«Οι μορφές του νερού στη φύση» και

***Βλ. περιγραφή στο
τέλος των οδηγιών.

«Οι μεγάλες λίμνες του κόσμου», διότι
παρόμοια ύλη διδάχτηκε στην ΣΤ΄
Δημοτικού.
Β3.2.
Ωκεανοί και θάλασσες

Να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην
υποενότητα:
«Μια βουτιά στον ωκεανό…»

Δεν θα διδαχθεί διότι παρόμοια ύλη έχει
Β3.3.
Άνθρωποι και θάλασσα-Τα διδαχθεί στην ΣΤ΄ Δημοτικού και το
νησιωτικά κράτη
υπόλοιπο περιεχόμενο δεν είναι
απαραίτητο για τις επόμενες ενότητες
του βιβλίου.
Β3.4.
Τα ποτάμια του κόσμου

ΟΧΙ

Συμπληρωματικά να γίνει αναφορά σε
ένα χαρακτηριστικό ποτάμι από κάθε
ήπειρο.

Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1058,3815/
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Β3.5.
Τα ποτάμια της Ασίας
Β3.4.
Τα ποτάμια της Αμερικής

Δεν θα διδαχθούν τα κεφάλαια Β3.5.,
Β3.6., Β3.7., διότι παρόμοια ύλη έχει
διδαχθεί στην ΣΤ΄ Δημοτικού.
ΟΧΙ

Β3.5.
Τα ποτάμια της ΑφρικήςΤα ποτάμια της Αυστραλίας
Β4.1.
ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ
Μιλώντας για την ηλικία της
Γης

Προτείνεται η
δραστηριότητα
Β.4.1.
του τετραδίου εργασιών.

Εκπαιδευτικό λογισμικό ΠΙ
Γεωλογίας-Γεωγραφίας Α΄-Β΄ Γυμνασίου:
http://www.pischools.gr/software/gymnasio/geografia_a_b/

2

Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1058,3820/
Β4.2.
Το εσωτερικό της Γης

Β.4.3.
Δυνάμεις που
διαμορφώνουν την
επιφάνεια της Γης:

Προτείνονται οι
δραστηριότητες:

Εκπαιδευτικό λογισμικό ΠΙ
Γεωλογίας-Γεωγραφίας Α΄-Β΄ Γυμνασίου:
http://www.pischools.gr/software/gymnasio/geografia_a_b/

Β.4.2.:

Οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Γης:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3215

«Μύθοι και αλήθειες για
τους σεισμούς»

Κίνηση λιθοσφαιρικής πλάκας:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3266

&

Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1058,3821/

Β.4.3.
«Πετρώματα και
απολιθώματα»,
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Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1058,3822/

2

3*

Ενδογενείς και εξωγενείς

από το τετράδιο
εργασιών.

Σεισμοί
The Great Globe Gallery:
http://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/glob/glob34
f.htm
The Great Globe Gallery:
http://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/glob/glob28
d2.htm
Σχεδιαγράμματα σεισμών:
http://www.pmel.noaa.gov
http://atlas.nrcan.gc.ca (αγγλικά-γαλλικά)
http://www.eduweb.com/
Δημιουργία τσουνάμι λόγω υποθαλάσσιου
σεισμού:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3220
Επιστημονικοί φορείς:
http://seismo.geology.upatras.gr/
http://www.gein.noa.gr/
http://www.usgs.gov/
Ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ :
http://www.oasp.gr/
Ηφαίστεια:
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/
DSGYM-B106/HTML/i_volcan.htm
Άλλες πηγές υλικού στο διαδίκτυο:
http://video.nationalgeographic.com/video/playe
r/environment/environment-naturaldisasters/volcanoes/volcano-eruptions.html
http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/hotspots.html
http://www.enchantedlearning.com/subjects/vol
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cano/labelvolcano.shtml
http://www.santorini.com/santorinivolcano/volc
aniceruptions.htm
Β4.4.

Η υποενότητα:

Μορφές του αναγλύφου της
Γης

«Η ζωή στις ορεινές και στις πεδινές
περιοχές» εξετάζεται και στη Β΄
Γυμνασίου, ενώ μπορεί να μελετηθεί
παράλληλα με τα κεφάλαια Γ.1.2, Γ.1.4
και Γ.1.5, και οι υπό-ενότητες:

ΟΧΙ

«Μεγάλες Οροσειρές του πλανήτη…»
και «Πεδιάδες, βοσκοτόπια και έρημοι
του πλανήτη έχουν παρόμοια ύλη με τη
διδαχθείσα στην ΣΤ΄ Δημοτικού.
Β.5.1.
ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

1

Η γεωγραφική κατανομή
των οργανισμών
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β:

15 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εκπαιδευτικό λογισμικό ΠΙ
Γεωλογίας-Γεωγραφίας Α΄-Β΄ Γυμνασίου:
http://www.pischools.gr/software/gymnasio/geografia_a_b/

Γ1.1.
Ο πληθυσμός της Γης

Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/
DSGYM-B106/HTML/h_density.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1059,3827/
Πίνακας ή διάγραμμα με πληθυσμιακά
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2

δεδομένα ανά ήπειρο:
http://www.mapsofworld.com/worldpopulation-density.htm
Γ1.2.
Η κατανομή των ανθρώπων
στη Γη

Δεν θα διδαχθεί διότι παρόμοια ύλη
έχει διδαχθεί στην ΣΤ΄ Δημοτικού.
ΟΧΙ

Το θέμα καλύπτεται μέσω συνδυασμού
των κεφαλαίων Γ1.1., Γ1.4., Γ1.5. και
Β4.4.
Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου
Πυραμίδες ηλικιών:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1059,3829/

Γ1.3.
Παιχνίδια με τις ηλικιακές
πυραμίδες…

Πρόσβαση από το «φωτόδεντρο»:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3268
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3282

1

Μεταβολές πληθυσμού στην Ελλάδα:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3042
Ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (πίνακες με τον
πληθυσμό ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα,
ποσοστά κάθε ηλικιακής ομάδας κ.λπ.):
http://www.statistics.gr/
Γ1.4.
Οι μεγάλες πόλεις του
πλανήτη

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
συνδυαστικά στη μελέτη του
κεφαλαίου Γ1.5.

Γ.1.5.
Που είναι χτισμένες οι
μεγάλες πόλεις του πλανήτη

Το θέμα καλύπτεται μέσω συνδυασμού
των κεφαλαίων Γ1.2., Γ1.4 και Β4.4.

ΟΧΙ
Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1059,3827/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1059,3828/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
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3*
η

1 ώρα: σ. 104, (δες
το μοντέλο μιας πόλης)
2η ώρα: σ.102-103:
(θέσεις πόλεων)

SGYM-A102/148/1059,3830/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1059,3831/
Γ1.6.
Τόσο
ίδιοι

διαφορετικοί,

τόσο

Γ2.1.
Φυσικοί πόροι

Δεν θα διδαχθεί διότι παρόμοια ύλη
έχει διδαχθεί στην ΣΤ΄ Δημοτικού

3η ώρα: Προβλήματα
στις μεγάλες πόλεις.

ΟΧΙ

Συνοπτική μελέτη, (έχουν διδαχθεί
παρόμοια ύλη στα «Φυσικά» της ΣΤ΄
Δημοτικού).

Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1059,3834/

Γ2.2.
Ανθρώπινοι πόροι

1
ΟΧΙ

Διαδραστικές εφαρμογές Ψηφιακού Σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/D
SGYM-A102/148/1059,3836/

Γ2.3.
Προβλήματα που ζητούν
απαντήσεις

Χάρτης παγκόσμιος με μετακινήσεις
πληθυσμών διαχρονικά (αναζήτηση στο
διαδίκτυο).
Κείμενα με ιστορίες ανθρώπων που
μετακινούνται σε μια άλλη χώρα εξαιτίας
πολέμου ή φυσικής καταστροφής (UNICEF),
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης:
http://www.iom.int/

1

Περιβαλλοντικοί μετανάστες,
Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
UNICEF:
http://www.unicef.gr/
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:
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8 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΗΠΕΙΡΟΙ … «ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ»
Δ.1.
Αφρική
Φυσικό Περιβάλλον … και
άνθρωποι

Δεν θα διδαχθούν τα κεφάλαια
Δ.1., Δ.2., Δ.3., Δ.4., Δ.5., Δ.6. και Δ.7.,
διότι παρόμοια ύλη έχει διδαχθεί στην
ΣΤ΄ Δημοτικού.

**βλ. παρατήρηση στο
τέλος του πίνακα.

ΟΧΙ

Δ.2.
Ασία
Φυσικό Περιβάλλον … και
άνθρωποι

ΟΧΙ

Δ.3.
Βόρεια και Κεντρική
Αμερική
Φυσικό Περιβάλλον και
άνθρωποι

ΟΧΙ

Δ.4.
Νότια Αμερική
Φυσικό Περιβάλλον και
άνθρωποι

ΟΧΙ

Δ.5.
Ωκεανία
Φυσικό Περιβάλλον
άνθρωποι

ΟΧΙ

και

Δ.6.
Ανταρκτική

ΟΧΙ

Δ.7.
Ευρώπη

ΟΧΙ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ :
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β, Γ, Δ:
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0 ΩΡΕΣ
26 ΩΡΕΣ

**Παρατήρηση:
Η Ενότητα Δ΄: «Ήπειροι… Στιγμιότυπα» δεν θα διδαχθεί, διότι παρόμοια ύλη έχει διδαχθεί στη ΣΤ΄ δημοτικού. Ωστόσο, προτείνεται ως βοηθητικό υλικό στην περίπτωση
που ο/η καθηγητής/-τρια αποφασίσει να το διδάξει με τη μορφή project. Οι μαθητές κάθε τμήματος μπορούν να χωριστούν σε ομάδες έτσι ώστε να αντιστοιχούν μία ομάδα
σε κάθε ήπειρο.
***Παρατήρηση:
ΠΕΙΡΑΜΑ «Φτιάξε το δικό σου πηγάδι»
Υλικά πειράματος:
1. Ένα ρολό από χαρτόνι (π.χ. από το χαρτί της κουζίνας), 2.Ένα μεγάλο άδειο ποτήρι ζέσεως, 3. Χαλίκι, 4.Άμμο, 5.Νερό.
Οδηγίες:
1. Βάλτε το ρολό κάθετα μέσα σε ένα μεγάλο ποτήρι ζέσεως.
2. Κρατήστε το σταθερό και ρίξτε τριγύρω του χαλίκι ώστε να φτάσει περίπου τα 5 εκατοστά. Δεν πρέπει να μπει χαλίκι μέσα στο ρολό.
3. Ρίξτε μετά άμμο πάνω από το χαλίκι. Η άμμος θα καλύψει τα κενά ανάμεσα στα χαλίκια και μετά θα «χτίσει» ένα ακόμη στρώμα περίπου 2 εκατοστών. Σιγουρευτείτε ότι
δεν έχει μπει άμμος μέσα στο ρολό. (Η άμμος και το χαλίκι αντιπροσωπεύουν το έδαφος της Γης.).
4. Τώρα που το πηγάδι σας είναι έτοιμο, ρίξτε νερό στην άμμο και το χαλίκι μέχρι να φτάσει στο επίπεδο της άμμου.
5. Παρατηρήστε το σωλήνα. Σιγά, σιγά το νερό θα πρέπει να ανεβαίνει στο σωλήνα.
Τι πραγματικά συμβαίνει: Στη φύση, μετά τη βροχή, «αποθηκεύεται» νερό στο έδαφος. Σταδιακά το νερό αυτό δημιουργεί πίεση στο έδαφος. Όταν σκάβουμε ένα πηγάδι,
απελευθερώνουμε αυτή την πίεση και δίνουμε τη δυνατότητα στο νερό να αναδυθεί στην επιφάνεια.
*Παρατήρηση για τα Εσπερινά Γυμνάσια:
Ισχύουν τα ίδια ως άνω και επιπρόσθετα:
α) Δεν θα διδαχθούν τα κεφάλαια: Α1.4., Α1.5.
β) Στα κεφάλαια Β4.3., Γ1.5.θα αφιερωθούν από δύο (2) ώρες στο καθένα.
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ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Β΄ Τάξη Ημερησίου Γυμνασίου
Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:

Γεωλογία – Γεωγραφία, Β΄ Γυμνασίου, (βιβλίο μαθητή), Άρης Ασλανίδης, Γιώργος Ζαφειρακίδης, Δημήτρης Καλαϊτζίδης , Έκδοση 2015, Αντίτυπα
100.000 – ΙΤΥΕ Διόφαντος, Κωδικός βιβλίου: 1-21-0074, ISBN: 978-960-06-2708-4.
Γεωλογία – Γεωγραφία, Β΄ Γυμνασίου, (τετράδιο εργασιών), Άρης Ασλανίδης, Γιώργος Ζαφειρακίδης, Δημήτρης Καλαϊτζίδης , Έκδοση 2015,
Αντίτυπα 97.000 – ΙΤΥΕ Διόφαντος, Κωδικός βιβλίου: 1-21-0075, ISBN: 978-960-06-2709-1.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 1
Οι
έννοιες
«Γεωγραφική»
και
«σχετική» θέση
ΜΑΘΗΜΑ 2
Η σημασία της
σχετικής θέσης για
τους ανθρώπους
ΜΑΘΗΜΑ 3
Μελετώντας με
χάρτες τη θέση της
Ευρώπης στον κόσμο
ΜΑΘΗΜΑ 4
Μελετώντας με
χάρτες το φυσικό
περιβάλλον της
Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 5

ΔΙΑΚΤΕΑ ΥΛΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ενδεικτικός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ *
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ *
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ
ΒΙΒΛΙΟ
ΥΛΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1

1

1
Δεν
θα
διδαχθεί,
επειδή παρόμοια ύλη
για την Ευρώπη έχει
διδαχθεί στην ΣΤ΄
Δημοτικού.
Δε, θα διδαχθεί, επειδή

ΟΧΙ
ΟΧΙ

26

Μελετώντας με
χάρτες τους
κατοίκους της
Ευρώπης
Συνθετικές
εργασίες
(1 δίωρο)

παρόμοια ύλη για την
Ευρώπη έχει διδαχθεί
στην ΣΤ΄ Δημοτικού.
Ενδεικτικά παραδείγματα:
Ο δικός μου χάρτης. Οι μαθητές σε μια
εκτύπωση χάρτη μιας περιοχής που τους αφορά
(περιοχή κατοικίας, περιοχή διακοπών)
ενημερώνουν τον χάρτη με στοιχεία που
θεωρούν σημαντικά, είτε γενικά (μνημεία,
περιοχές φυσικού κάλλους) είτε κάνουν το
χάρτη αυτό πιο προσωπικό (προσωπικές
αναμνήσεις κ.λπ.). Ανταλλάσσοντας χάρτες
μεταξύ τους, κατηγοριοποιούν τις προσθήκες
των συμμαθητών τους σε προσωπικές και
γενικές.
Συλλογή σημαιών και εθνικών ύμνων των
ευρωπαϊκών κρατών ή / και των μεσογειακών
χωρών.
Δημιουργία καταλόγου χωρών και
σχετικών δεδομένων (χώρες, πληθυσμός,
έκταση). Δραστηριότητα σε λογιστικό φύλλο
(χώρες, πληθυσμός, έκταση, πυκνότητα
πληθυσμού).
Δημιουργία
ταξινομημένων
καταλόγων σε κάθε περίπτωση και ανάλογων
(ταξινομημένων)
ραβδογραμμάτων.
Σχολιασμός των αποτελεσμάτων.
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1:

2

5 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ 6
Η Γεωλογική ιστορία
της Ευρώπης και η
ορογένεση

Εγκεκριμένα Λογισμικά Π.Ι. - Λογισμικό Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄-Β΄
Γυμνασίου: http://www.pischools.gr/content/index.php?lesson_id=22&ep=326&c_id=848
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2

ΜΑΘΗΜΑ 7
Η διαμόρφωση του
αναγλύφου στην
Ευρώπη

Ενδεικτικά
προτεινόμενα
πειράματα για τη
δράση εξωγενών
παραγόντων στη
διαμόρφωση του
αναγλύφου.

3

** Βλ. περιγραφή
στο τέλος των
οδηγιών.
Προτείνεται
επιπλέον 1 ώρα
ΜΑΘΗΜΑ 8
Η γεωλογική ιστορία
της Ελλάδας
ΜΑΘΗΜΑ 9
Σεισμική
και
ηφαιστειακή δράση
στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα
ΜΑΘΗΜΑ 10
Η επίδραση των
σεισμών και των
ηφαιστείων στη ζωή
μας
ΜΑΘΗΜΑ 11.
Οι φυσιογραφικές
περιοχές της
Ευρώπης
Δε θα διδαχθεί επειδή
ΜΑΘΗΜΑ 16
Τα βουνά και οι
έχει διδαχθεί στην ΣΤ΄
πεδιάδες της
Δημοτικού.
Ευρώπης

2

2

2

1

ΟΧΙ
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ΜΑΘΗΜΑ 17
Τα βουνά και οι
πεδιάδες
στη ζωή των
Ευρωπαίων
ΜΑΘΗΜΑ 18
Τα βουνά και οι
πεδιάδες της Ελλάδας
ΜΑΘΗΜΑ 12
Οι θάλασσες της
Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 13
Βαλτική και Βόρεια
θάλασσα:
Δύο
θάλασσες
του
Ευρωπαϊκού Βορρά
ΜΑΘΗΜΑ 14
Η
Μεσόγειος
Θάλασσα
ΜΑΘΗΜΑ 15
Οι άνθρωποι στη
Μεσόγειο
ΜΑΘΗΜΑ 19
Το
κλίμα
Ευρώπης

ΜΑΘΗΜΑ 24
Η βλάστηση
Ευρώπης

της

της

1
Δε θα διδαχθεί επειδή
έχει διδαχθεί στην Ε΄
Δημοτικού.
Προτείνεται να
υλοποιηθεί με τη
μορφή διαθεματικής
εργασίας / project
διάρκειας 4 ωρών με
έμφαση στη
Μεσόγειο.

ΟΧΙ
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#extent=35.2_18.7_62.2_80.3&theme=themeGeography.subthemeIMPSeaBasins&=null

1

Μπορεί κατά την
κρίση του διδάσκοντα
να παραληφθεί το
ΜΑΘΗΜΑ 13.
Συσχέτιση
τύπων
κλίματος της Ευρώπης
με τον αντίστοιχο τύπο
βλάστησης
στο
Μάθημα 24.
Μπορούν
να
ενσωματωθούν
οι
εργασίες 3 και 4 από
το Μάθημα 20 σελ.
69.
Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
συνδυαστικά στη

1

1

1
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/index_el.htm

2

1
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ΜΑΘΗΜΑ 20
Το
κλίμα
της
Ελλάδας
ΜΑΘΗΜΑ 21
Τα ποτάμια και οι
λίμνες της Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 22
Τα ποτάμια και οι
λίμνες στη ζωή των
Ευρωπαίων
ΜΑΘΗΜΑ 23
Τα ποτάμια και οι
λίμνες της Ελλάδας

μελέτη του
Μαθήματος 19.
Δεν θα διδαχθεί επειδή
έχει διδαχθεί στην Ε΄
Δημοτικού.
Δεν θα διδαχθεί επειδή
έχει διδαχθεί στην ΣΤ΄
Δημοτικού.
Αναφορά στα ποτάμια
του Πίνακα, σ. 74,
Μάθημα 21.

ΟΧΙ
ΟΧΙ

1

Δεν θα διδαχθεί επειδή
έχει διδαχθεί στην Ε΄
Δημοτικού .

ΟΧΙ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 25
Η πολιτική διαίρεση
της Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 26
Η Ευρωπαϊκή Ένωση

21 ΩΡΕΣ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Εξειδικευμένοι ιστορικοί χάρτες Ευρώπης από ιστορικούς άτλαντες ή
βιβλιογραφία http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/maps/
Εξειδικευμένοι χάρτες από άτλαντες με οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και
πολιτιστικά στοιχεία.
http://europa.eu/index_el.htm

1

2

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
ΜΑΘΗΜΑ 27
Η
σημασία
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΜΑΘΗΜΑ 28
Η
διοικητική
διαίρεση της Ελλάδας
ΜΑΘΗΜΑ 29

1
Δεν θα διδαχθεί επειδή
έχει διδαχθεί στην Ε΄
Δημοτικού.
Μπορούν
να

ΟΧΙ
1

30

Ο πληθυσμός
Ευρώπης

της

ΜΑΘΗΜΑ 30
Τα χαρακτηριστικά
του πληθυσμού της
Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 31
Ο πληθυσμός της
Ελλάδας
ΜΑΘΗΜΑ 32
Τα πολιτισμικά
χαρακτηριστικά των
Ευρωπαίων
ΜΑΘΗΜΑ 33
Οι μεγάλες πόλεις της
Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 34
Οι μεγάλες πόλεις
της Ελλάδας
ΜΑΘΗΜΑ 35
Οι Βαλκανικές χώρες

ενσωματωθούν
οι
εργασίες 1 και 2,
Μάθημα 31 σ. 107.
2
Δεν θα διδαχθεί επειδή
έχει διδαχθεί στην Ε΄
Δημοτικού.

ΟΧΙ
http://www.geography.learnontheinternet.co.uk/topics/popn.html
http://europa.eu/travel/culture/index_el.htm

1

1
Δεν θα διδαχθεί επειδή
έχει διδαχθεί στην Ε΄
Δημοτικού.

ΟΧΙ

1

ΜΑΘΗΜΑ36
Οι γείτονές μας στα
Βαλκάνια

1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 11 ΩΡΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 37
Οι τομείς παραγωγής
της
Ευρωπαϊκής
Οικονομίας

1
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ΜΑΘΗΜΑ 38
Η γεωργία και η
δασοκομία
στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 39
Η κτηνοτροφία, η
αλιεία
και
οι
υδατοκαλλιέργειες
στην Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 41
Η βιομηχανία και η
βιοτεχνία
στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 42
Η παραγωγή και η
κατανάλωση
ενέργειας
στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 43
Η εξόρυξη και οι
κατασκευές
στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 45
Το εμπόριο στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 46
Ο τουρισμός στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 47
Οι μεταφορές, οι
επικοινωνίες και οι
άλλες υπηρεσίες στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 40

1
Μπορεί
να
ενσωματωθεί και η
εργασία: 1 α, γ και ζ,
Μάθημα 40 σ. 138139.
Μπορεί
να
ενσωματωθεί και η
εργασία:
1β,
ερωτήματα 1, 2, 4,
Μάθημα 44 σ. 153.

1

2
Αναγκαιότητα χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας:
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/human_activities/contents.htm
2
Ορυκτά: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=294
http://www.oryktosploutos.net/2010/11/2020.html

1

1

1
Να ενσωματωθεί η
εργασία 1β από το
Μάθημα 48 σ. 168ν

http://www.uitp.org/
http://www.bueker.net/trainspotting/maps.php

Δεν θα διδαχθεί επειδή

1

OXI
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Ο πρωτογενής τομέας
στην Ελλάδα
ΜΑΘΗΜΑ 44
Ο
δευτερογενής
τομέας στην Ελλάδα
ΜΑΘΗΜΑ 48
Ο τριτογενής τομέας
στην Ελλάδα
Συνθετικές
εργασίες
(1 δίωρο)

έχει διδαχθεί στην Ε΄
Δημοτικού.
Δεν θα διδαχθεί επειδή
έχει διδαχθεί στην Ε΄
Δημοτικού.
Δεν θα διδαχθεί επειδή
έχει διδαχθεί στην Ε΄
Δημοτικού.
Ενδεικτικά παραδείγματα:
Με τη στρατηγική του καταιγισμού ιδεών,
καταγράφουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
για τις χώρες και τους λαούς της Ε.Ε. Συζητούν
για τυχόν στερεότυπα που αντανακλούν οι
επιλογές τους. Αναγνωρίζουν την ποικιλία των
πολιτισμικών στοιχείων των κρατών μελών της
Ε.Ε. Για όσες από τις χώρες δεν προκύπτουν
επαρκείς πληροφορίες μέσω του καταιγισμού
ιδεών, αναζητούνται οι βασικές πληροφορίες
από τις ιστοσελίδες της ΕΕ.
Με επιτόπια έρευνα συμπληρώνονται δύο
κατάλογοι σχετικά με το «από πού έρχονται τα
τρόφιμα στο super market;» (χώρες κόσμου,
περιοχές Ελλάδας). Μελέτη πεδίου.
Αναζήτηση, αξιολόγηση, επιλογή, μελέτη
παγκόσμιων χαρτών με περιεχόμενο όπως:
υποθαλάσσια
καλώδια
οπτικών
ινών,
αεροδιάδρομοι, λιμάνια και μεταφορές
εμπορευμάτων, αγωγοί φυσικού αερίου και
πετρελαίου. Σε κάθε χάρτη αναγνωρίζονται οι
βασικοί κόμβοι και οι κύριες «οδοί».
Αναπτύσσεται διάλογος και ανταλλαγή
επιχειρημάτων, ενώ παράλληλα συζητείται ο
ρόλος της Ευρώπης, ανά περίπτωση.
Η Εγνατία ενώνει, οι αστικοί οδικοί άξονες
διαιρούν. Μελέτη και διαφοροποίηση του

OXI

OXI

2
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ρόλου των οδικών αξόνων, σε τοπικό και
υπερτοπικό επίπεδο. Μελέτη πεδίου.
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 :
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3, 4:

13 ΩΡΕΣ
50 ΩΡΕΣ

*Παρατήρηση:
Ο καθηγητής/τρια δύναται σε κάθε ενότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος, να κάνει χρήση:
των φύλλων εργασίας του τετραδίου εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος,
των Διαδραστικών εφαρμογών Ψηφιακού Σχολείου και του εμπλουτισμένου βιβλίου του μαθητή της Β΄ Γυμνασίου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9779/ ,
σχετικού υλικού από το «φωτόδεντρο»: http://photodentro.edu.gr/,
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει:
χάρτες και πληροφορίες από το διαδίκτυο με τη χρήση μηχανής αναζήτησης π.χ. http://www.google.gr/advanced_search?hl=el
Google maps/google Earth ή ανάλογο διαδικτυακό σύστημα ελεύθερης πρόσβασης που συνδυάζει διαδραστικούς χάρτες, με δορυφορική εικόνα και επιπλέον
πληροφορίες
(http://maps.google.com/ και http://earth.google.com/ ),
εγκεκριμένο λογισμικό του Π.Ι. – π.χ. Λογισμικό Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου :
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=22&ep=326&c_id=848
(τα παραπάνω θεωρούνται δεδομένα για κάθε ενότητα και δεν επαναλαμβάνονται).
** Παρατήρηση:
1ο Πείραμα: « Διάβρωση»
Υλικά: 1. Τρία ρηχά ορθογώνια (18x25 cm) αλουμινένια ταψάκια, 2. άμμος – χώμα, 3. δοχείο ψεκασμού με νερό, 4. μερικά παγάκια, 5. καλαμάκι.
Διαδικασία:
1. Τοποθετούμε κατά μήκος της μικρής πλευράς κάθε ταψιού την άμμο διαμορφώνοντας μια κλιτύ (πλαγιά), βάσης μερικών εκατοστών ώστε να είναι σχετικά σταθερή.
2. Στο πρώτο ταψάκι ψεκάζετε αρκετές φορές, με το δοχείο νερού, στη κορυφή της κλιτύος με κατεύθυνση προς τη βάση της.
3. Στο δεύτερο ταψάκι και στο ανώτερο σημείο της άμμου τοποθετείτε 3 – 4 παγάκια να λιώσουν.
4. Στο τρίτο ταψάκι και με το καλαμάκι φυσάτε στην επιφάνεια του όγκου της άμμου.
Οι μαθητές καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και τις συζητούν με τον/την καθηγητή/τρια τους.
2ο Πείραμα: «Διαβρωτική ενέργεια κυμάτων»
Υλικά:
1. Μεγάλο σκαφάκι βαψίματος ή κάποια ρηχή ορθογώνια λεκάνη της επιλογής σας, 2. Άμμος, 3. Μικρά χαλίκια – βότσαλα, 4. Νερό, 5. Άδειο μπουκάλι νερού 500 ml.
Διαδικασία:
Α΄ Φάση:

34

Στρώστε άμμο στον πάτο από το σκαφάκι και δημιουργήστε έναν «πυθμένα θαλάσσης».
Στρώστε άμμο στο ρηχό τμήμα από το σκαφάκι και δημιουργήστε μια «παραλία».
Ρίξτε προσεκτικά νερό στο βαθύ τμήμα από το σκαφάκι και αφήστε το σύστημα για λίγο προκειμένου να ηρεμήσει.
Τοποθετήστε το μπουκάλι οριζόντια στο νερό, παράλληλα προς την «ακτογραμμή» και με το χέρι κινήστε το μπρος – πίσω προκαλώντας μικρά κύματα.
Παρατηρήστε και καταγράψτε σε μικρά χρονικά διαστήματα τις μεταβολές που παρατηρείτε (μπορείτε να βγάζετε φωτογραφίες σε διαφορές φάσεις του πειράματος
και να τις σχολιάσετε στο τέλος).
Β΄ Φάση:
1. Καθαρίστε το σκαφάκι από τα υλικά της προηγούμενης φάσης ή χρησιμοποιήστε ένα παρόμοιο, και πραγματοποιήστε τα δύο πρώτα βήματα της Α΄ Φάσης.
2. Τοποθετήστε χαλίκια στο μέσο της «ακτογραμμής» κάθετα σε αυτή δημιουργώντας ένα σχηματισμό σα μικρό ακρωτήριο που να εισέρχεται και μέσα στο νερό και
πραγματοποιήστε τα βήματα 3, 4, 5 της Α΄ Φάσης.
3. Μπορείτε να συγκρίνετε και να σχολιάσετε τα αποτελέσματα των δύο φάσεων.
1.
2.
3.
4.
5.

Παρατήρηση: Μπορείτε παράλληλα προς την «ακτογραμμή» και πιο εσωτερικά στο βαθύ τμήμα από το σκαφάκι να σχηματίσετε ένα σωρό από χαλίκια
(«κυματοθραύστη») και να επαναλάβετε τη διαδικασία.
ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Β΄ Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου
Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:

Γεωλογία – Γεωγραφία, Β΄ Γυμνασίου, (βιβλίο μαθητή), Άρης Ασλανίδης, Γιώργος Ζαφειρακίδης, Δημήτρης Καλαϊτζίδης , Έκδοση 2015, Αντίτυπα
100.000 – ΙΤΥΕ Διόφαντος, Κωδικός βιβλίου: 1-21-0074, ISBN: 978-960-06-2708-4.
Γεωλογία – Γεωγραφία, Β΄ Γυμνασίου, (τετράδιο εργασιών), Άρης Ασλανίδης, Γιώργος Ζαφειρακίδης, Δημήτρης Καλαϊτζίδης , Έκδοση 2015,
Αντίτυπα 97.000 – ΙΤΥΕ Διόφαντος, Κωδικός βιβλίου: 1-21-0075, ISBN: 978-960-06-2709-1.
ΔΙΑΚΤΕΑ ΥΛΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ενδεικτικός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ 1
Οι
έννοιες
«Γεωγραφική» και
«σχετική» θέση
ΜΑΘΗΜΑ 2
Η σημασία της
σχετικής θέσης για
τους ανθρώπους
ΜΑΘΗΜΑ 3
Μελετώντας με
χάρτες τη θέση της
Ευρώπης στον
κόσμο.
ΜΑΘΗΜΑ 4
Μελετώντας με
χάρτες το φυσικό
περιβάλλον της
Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 5
Μελετώντας με
χάρτες τους
κατοίκους της
Ευρώπης

1

1

1
Δεν θα διδαχθεί
επειδή
παρόμοια
ύλη
για
την
Ευρώπη
έχει
διδαχθεί στην ΣΤ΄
Δημοτικού.
Δεν θα διδαχθεί
επειδή
παρόμοια
ύλη
για
την
Ευρώπη
έχει
διδαχθεί στην ΣΤ΄
Δημοτικού.

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1:

3 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 6
Η Γεωλογική ιστορία

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1
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της Ευρώπης και η
ορογένεση
ΜΑΘΗΜΑ 7
Η διαμόρφωση του
αναγλύφου στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 8
Η γεωλογική ιστορία
της Ελλάδας
ΜΑΘΗΜΑ 9
Σεισμική
και
ηφαιστειακή δράση
στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα
ΜΑΘΗΜΑ 10
Η επίδραση των
σεισμών και των
ηφαιστείων στη ζωή
μας
ΜΑΘΗΜΑ 11.
Οι φυσιογραφικές
περιοχές της
Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 16
Τα βουνά και οι
πεδιάδες της
Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 17
Τα βουνά και οι
πεδιάδες
στη ζωή των
Ευρωπαίων
ΜΑΘΗΜΑ 18
Τα βουνά και οι
πεδιάδες της

Εγκεκριμένο Λογισμικό Π.Ι. - Λογισμικό Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου:
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=22&ep=326&c_id=848

1

1

1

1

1
Δεν θα διδαχθεί
επειδή έχει διδαχθεί
στην
ΣΤ΄
Δημοτικού.

ΟΧΙ

1
Δεν θα διδαχθεί
επειδή έχει διδαχθεί
στην Ε΄ Δημοτικού.

ΟΧΙ

37

Ελλάδας
ΜΑΘΗΜΑ 12
Οι θάλασσες της
Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 13
Βαλτική και Βόρεια
θάλασσα:
Δύο
θάλασσες
του
Ευρωπαϊκού Βορρά
ΜΑΘΗΜΑ 14
Η
Μεσόγειος
Θάλασσα
ΜΑΘΗΜΑ 15
Οι άνθρωποι στη
Μεσόγειο

ΜΑΘΗΜΑ 19
Το
κλίμα
Ευρώπης

ΜΑΘΗΜΑ 24
Η βλάστηση
Ευρώπης

της

της

Προτείνεται να
υλοποιηθεί με τη
μορφή
διαθεματικής
εργασίας / project
διάρκειας 4 ωρών
με έμφαση στη
Μεσόγειο.

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#extent=35.2_18.7_62.2_80.3&theme=themeGeography.subthemeIMPSeaBasins&=null

1

1

Μπορεί κατά την
κρίση του
διδάσκοντα να
παραληφθεί το
ΜΑΘΗΜΑ 13.
Συσχέτιση τύπων
κλίματος
της
Ευρώπης με τον
αντίστοιχο
τύπο
βλάστησης
στο
Μάθημα 24 .
Μπορούν
να
ενσωματωθούν οι
εργασίες 3 και 4
από το Μάθημα 20
σελ. 69.

1

1

http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/index_el.htm

1

Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
συνδυαστικά στη
μελέτη του
Μαθήματος 19.

1
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ΜΑΘΗΜΑ 20
Το
κλίμα
Ελλάδας

της

ΜΑΘΗΜΑ 21
Τα ποτάμια και οι
λίμνες της Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 22
Τα ποτάμια και οι
λίμνες στη ζωή των
Ευρωπαίων
ΜΑΘΗΜΑ 23
Τα ποτάμια και οι
λίμνες της Ελλάδας

Δεν θα διδαχθεί
επειδή έχει διδαχθεί
στην Ε΄ Δημοτικού
.
Δεν θα διδαχθεί
επειδή έχει διδαχθεί
στην
ΣΤ΄
Δημοτικού.
Αναφορά
στα
ποτάμια
του
Πίνακα, σ. 74,
Μάθημα 21.
Δεν θα διδαχθεί
επειδή έχει διδαχθεί
στην Ε΄ Δημοτικού
.

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1

ΟΧΙ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 25
Η πολιτική διαίρεση
της Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 26
Η Ευρωπαϊκή Ένωση

14 ΩΡΕΣ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Εξειδικευμένοι ιστορικοί χάρτες Ευρώπης από ιστορικούς άτλαντες ή βιβλιογραφία:
http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/maps/
Εξειδικευμένοι χάρτες από άτλαντες με οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και
πολιτιστικά στοιχεία.
http://europa.eu/index_el.htm

1

1

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
ΜΑΘΗΜΑ 27
Η
σημασία
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΜΑΘΗΜΑ 28
Η
διοικητική
διαίρεση
της

1
Δεν θα διδαχθεί
επειδή έχει διδαχθεί
στην Ε΄ Δημοτικού.

ΟΧΙ
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Ελλάδας
ΜΑΘΗΜΑ 29
Ο πληθυσμός
Ευρώπης

της

ΜΑΘΗΜΑ 30
Τα χαρακτηριστικά
του πληθυσμού της
Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 31
Ο πληθυσμός της
Ελλάδας
ΜΑΘΗΜΑ 32
Τα πολιτισμικά
χαρακτηριστικά των
Ευρωπαίων
ΜΑΘΗΜΑ 33
Οι μεγάλες πόλεις
της Ευρώπης
ΜΑΘΗΜΑ 34
Οι μεγάλες πόλεις
της Ελλάδας
ΜΑΘΗΜΑ 35
Οι
Βαλκανικές
χώρες
ΜΑΘΗΜΑ36
Οι γείτονές μας στα
Βαλκάνια

Μπορούν
να
ενσωματωθούν οι
εργασίες 1 και 2,
Μάθημα 31 σ. 107.

1

1
Δεν θα διδαχθεί
επειδή έχει διδαχθεί
στην Ε΄ Δημοτικού.

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
Δεν θα διδαχθεί
επειδή έχει διδαχθεί
στην Ε΄ Δημοτικού.

ΟΧΙ

1
ΟΧΙ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 3:

6 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ 37
Οι τομείς παραγωγής
της
Ευρωπαϊκής

1
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Οικονομίας
ΜΑΘΗΜΑ 38
Η γεωργία και η
δασοκομία
στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 39
Η κτηνοτροφία, η
αλιεία
και
οι
υδατοκαλλιέργειες
στην Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 41
Η βιομηχανία και η
βιοτεχνία
στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 42
Η παραγωγή και η
κατανάλωση
ενέργειας
στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 43
Η εξόρυξη και οι
κατασκευές
στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 45
Το εμπόριο στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 46
Ο τουρισμός στην
Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ 47
Οι μεταφορές, οι
επικοινωνίες και οι
άλλες υπηρεσίες
στην Ευρώπη

ΟΧΙ
Μπορεί
να
ενσωματωθεί και η
εργασία: 1 α, γ και
ζ, Μάθημα 40 σ.
138-139.
Μπορεί
να
ενσωματωθεί και η
εργασία:
1β,
ερωτήματα 1, 2, 4,
Μάθημα 44 σ. 153.

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
Να ενσωματωθεί η
εργασία 1β από το
Μάθημα 48 σ. 168

http://www.uitp.org/
http://www.bueker.net/trainspotting/maps.php
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1

ΜΑΘΗΜΑ 40
Ο
πρωτογενής
τομέας στην Ελλάδα
ΜΑΘΗΜΑ 44
Ο
δευτερογενής
τομέας στην Ελλάδα
ΜΑΘΗΜΑ 48
Ο τριτογενής τομέας
στην Ελλάδα
Συνθετικές
εργασίες
(1 δίωρο)

Δεν θα διδαχθεί
επειδή έχει διδαχθεί
στην Ε΄ Δημοτικού.
Δεν θα διδαχθεί
επειδή έχει διδαχθεί
στην Ε΄ Δημοτικού.
Δεν θα διδαχθεί
επειδή έχει διδαχθεί
στην Ε΄ Δημοτικού.
Ενδεικτικά παραδείγματα:
Με τη στρατηγική του καταιγισμού
ιδεών, καταγράφουν τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα για τις χώρες και τους λαούς
της Ε.Ε. Συζητούν για τυχόν στερεότυπα
που αντανακλούν οι επιλογές τους.
Αναγνωρίζουν
την
ποικιλία
των
πολιτισμικών στοιχείων των κρατών
μελών της Ε.Ε. Για όσες από τις χώρες
δεν προκύπτουν επαρκείς πληροφορίες
μέσω
του
καταιγισμού
ιδεών,
αναζητούνται οι βασικές πληροφορίες από
τις ιστοσελίδες της ΕΕ.
Με επιτόπια έρευνα συμπληρώνονται
δύο κατάλογοι σχετικά με το «από πού
έρχονται τα τρόφιμα στο super market;»
(χώρες κόσμου, περιοχές Ελλάδας).
Μελέτη πεδίου.
Αναζήτηση, αξιολόγηση, επιλογή,
μελέτη
παγκόσμιων
χαρτών
με
περιεχόμενο όπως: υποθαλάσσια καλώδια
οπτικών ινών, αεροδιάδρομοι, λιμάνια και
μεταφορές
εμπορευμάτων,
αγωγοί
φυσικού αερίου και πετρελαίου. Σε κάθε
χάρτη αναγνωρίζονται οι βασικοί κόμβοι
και οι κύριες «οδοί». Αναπτύσσεται

OXI

OXI

OXI

2
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διάλογος και ανταλλαγή επιχειρημάτων,
ενώ παράλληλα συζητείται ο ρόλος της
Ευρώπης, ανά περίπτωση.
Η Εγνατία ενώνει, οι αστικοί οδικοί
άξονες
διαιρούν.
Μελέτη
και
διαφοροποίηση του ρόλου των οδικών
αξόνων, σε τοπικό και υπερτοπικό
επίπεδο. Μελέτη πεδίου.
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4:
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3, 4:

2 ΩΡΕΣ
25 ΩΡΕΣ

*Παρατήρηση:
Ο καθηγητής/τρια δύναται σε κάθε ενότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος, να κάνει χρήση:
των φύλλων εργασίας του τετραδίου εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος,
των Διαδραστικών εφαρμογών Ψηφιακού Σχολείου και του εμπλουτισμένου βιβλίου του μαθητή της Β΄ Γυμνασίου:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9779/ ,
σχετικού υλικού από το «φωτόδεντρο»: http://photodentro.edu.gr/,
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει:
χάρτες και πληροφορίες από το διαδίκτυο με τη χρήση μηχανής αναζήτησης π.χ. http://www.google.gr/advanced_search?hl=el
Google maps/google Earth ή ανάλογο διαδικτυακό σύστημα ελεύθερης πρόσβασης που συνδυάζει διαδραστικούς χάρτες, με δορυφορική εικόνα και επιπλέον
πληροφορίες
(http://maps.google.com/ και http://earth.google.com/ ),
εγκεκριμένο λογισμικό του Π.Ι. – π.χ. Λογισμικό Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου :
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=22&ep=326&c_id=848
(τα παραπάνω θεωρούνται δεδομένα για κάθε ενότητα και δεν επαναλαμβάνονται).
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ΙΙΙ.ΦΥΣΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
Α΄ ΤΆΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ)
Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:

Η Φυσική με πειράματα, Α΄ Γυμνασίου των Γ.Θ. Καλκάνη, Ο. Γκικοπούλου, κ.ά. και το
αντίστοιχο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού, 2014
Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά.
Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)
Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών είκοσι πέντε (25).
Προτεινόμενο υποστηρικτικό
υλικό

Προτεινόμενος
αριθμός
διδακτικών
ωρών

Τίτλος

Εργαστηριακή
δραστηριότητα

1. Μετρήσεις μήκους – η
Μέση Τιμή

Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας (1).

4

2.Μετρήσεις Χρόνου – Η
Ακρίβεια

Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας (2).

2

3.Μετρήσεις μάζας – Τα
διαγράμματα

Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας (3).

4.Μέτρηση όγκου

Φυσική Β΄ Γυμνασίου,
Εργαστηριακός οδηγός
(νέος)

4
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/85
21/6203΄

2

Εργαστηριακή άσκηση 2

5.Μέτρηση Πυκνότητας

Φυσική Β΄ Γυμνασίου,
Εργαστηριακός οδηγός
(νέος)

4=2+2
https://phet.colorado.edu/sims/densityand-buoyancy/density_el.html

Εργαστηριακή άσκηση 3
Εργαστηριακή άσκηση 4

6.Μετρήσεις Θερμοκρασίας
– Η Βαθμονόμηση

Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας (4).

2

7.Από τη Θερμότητα στη
Θερμοκρασία – Η Θερμική
Ισορροπία

Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας (5).

3
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8.Το Ηλεκτρικό βραχυΚύκλωμα – Κίνδυνοι και
«Ασφάλεια»

Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας (10).

9.Από τον Ηλεκτρισμό στον
Μαγνητισμό - ΄Ενας
Ηλεκτρικός (ιδιο-) Κινητήρας

Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας (11).

10.Από το Μαγνητισμό στον
Ηλεκτρισμό – Μια Ηλεκτρική
(ιδιο-) Γεννήτρια

Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας (12).

2

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/85
21/8581

2

https://phet.colorado.edu/el/simulation/
legacy/faraday

2

https://phet.colorado.edu/sims/html/far
adays-law/latest/faradays-law_el.html

Σημείωση: Για επιπλέον υποστηρικτικό και εναλλακτικό υλικό αναζητήστε το, από τα οικεία ΕΚΦΕ.
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ΦΥΣΙΚΗ
Β΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ)
Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
Φυσική Β΄ Γυμνασίου, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέο) των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)
Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών πενήντα (50)
Σημ. Πέραν των αφαιρούμενων ασκήσεων, ο/η διδάσκων/ουσα επιλύει όσες κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.
Διδακτική ενότητα

Συνιστώμενες διδακτικές πρακτικές

Παρατηρήσεις

Προτεινόμενος
αριθμός
διδακτικών
ωρών

Κεφ. 1 – εισαγωγή
1.1 Οι φυσικές Επιστήμες και
η μεθοδολογία τους
1.2 Η επιστημονική μέθοδος
1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι
μονάδες τους

Κεφ. 2 – Κινήσεις
ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

2.1 Περιγραφή της κίνησης

2
Να μην διδαχθεί
Να μην διδαχθεί
Να γίνει αναφορά στις μονάδες και μετατροπές
τους, λόγω των δυσκολιών που συναντούν οι
μαθητές/τριες στην εκμάθησή τους.
Τα θεμελιώδη μεγέθη (το μήκος, ο χρόνος και η
μάζα)
Παράγωγα μεγέθη (εμβαδόν, όγκος, πυκνότητα)

Σημ. Η εργαστηριακή άσκηση μέτρησης της πυκνότητας έχει
πραγματοποιηθεί στην α΄ γυμν.

8
Να μη διδαχθεί.
Να μη διδαχθεί. Να γίνουν οι δραστηριότητες
«Προσδιορισμός θέσης σώματος» και «Σημείο
αναφοράς και μετατόπιση»
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2.2 Η έννοια της ταχύτητας

2.3 Κίνηση με σταθερή
ταχύτητα
2.4 κίνηση με μεταβαλλόμενη
ταχύτητα

Να διδαχθούν οι υποενότητες:
Χρονικό διάστημα
Τροχιά
Να διδαχθεί η εισαγωγή και οι υποενότητες:
Μέση ταχύτητα στην καθημερινή
γλώσσα
Στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή
γλώσσα
Να μην διδαχθεί η Διανυσματική περιγραφή της
ταχύτητας.
Να μη διδαχθεί

Δεν υπάρχει το αναγκαίο μαθηματικό υπόβαθρο.

Να μη διδαχθεί
Ερωτ. – Ασκ.
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα
τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
ΟΧΙ οι ασκήσεις 3, 4, 6, 8.
Εργαστηριακή δραστηριότητα: ΄Ασκηση (6)
Μελέτη των ευθύγραμμων κινήσεων

Κεφ. 3 – Δυνάμεις
Κίνηση και αλληλεπίδραση:
Δύο γενικά χαρακτηριστικά
της ύλης
3.1 Η έννοια της δύναμης

14
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί

3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις
στον κόσμο

Να διδαχθεί

3.3 Σύνθεση και ανάλυση
δυνάμεων

Να διδαχθούν οι υποενότητες, παράγραφοι
Σύνθεση δυνάμεων – Συνισταμένη
Σύνθεση δυνάμεων με την
διεύθυνση

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6203
https://phet.colorado.edu/sims/html/friction/latest/friction_el.html

ίδια

Προαιρετικά για την υποστήριξη της διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί
η εργαστηριακή άσκηση 8, «Σύνθεση δυνάμεων».
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3.4 Δύναμη και ισορροπία
3.5 Ισορροπία υλικού σημείου

3.6 Δύναμη και μεταβολή της
ταχύτητας

Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές
(κάθετες μόνον) διευθύνσεις.
Να μην διδαχθούν οι υποενότητες:
Δύναμη που ασκείται σε τροχιά
επιφάνεια
Ανάλυση δύναμης
Σημ. Ο χρόνος να χρησιμοποιηθεί για την
κατανόηση των αντίστοιχων φαινομένων και
νόμων σε μία διάσταση
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί η εισαγωγή (α΄ νόμος Newton)
Να μην διδαχθούν η υποενότητα «Ανάλυση
δυνάμεων και ισορροπία» όπως και το παράδειγμα
3.2
Να διδαχθεί

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6203
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7777?locale=el

3.7 Δύναμη και
αλληλεπίδραση

Να διδαχθεί (γ΄ νόμος Newton)
Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρμογές»
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα
τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
ΟΧΙ οι ασκήσεις 4, 5, 7, 8, 10, 12,13.

Κεφ. 4 – Πίεση
4.1 Πίεση
4.2 Υδροστατική πίεση

Εργαστηριακή δραστηριότητα
Εργαστηριακή άσκηση 10, «Μέτρηση Δύναμης Νόμος του Hooke»
Να διδαχθεί η εισαγωγή «Πίεση και δύναμη δύο
διαφορετικές έννοιες»
Να διδαχθεί εκτός του παράδειγμα της εικόνας 4.4,
για την διείσδυση της πινέζας
Να διδαχθεί

14
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4.3 Ατμοσφαιρική πίεση
4.4 Μετάδοση των πιέσεων
στα ρευστά. Αρχή του
Πασκάλ
4.5 ΄Ανωση – Αρχή του
Αρχιμήδη
4.6 Πλεύση

Να διδαχθεί
Να μην διδαχθεί η υποενότητα
υπολογίζουμε την ατμοσφαιρική πίεση».
Να διδαχθεί

«Πως

Να διδαχθεί

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/963
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/910
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1678

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-85268348

Να μη διδαχθεί
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα
τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
ΟΧΙ οι ασκήσεις 1, 8, 9.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Εργαστηριακή άσκηση 12 «΄Ανωση – Αρχή του
Αρχιμήδη»
Εργαστηριακή άσκηση 14, «΄Ανωση και βάρος του
υγρού που εκτοπίζει το σώμα – Η Αρχή του
Αρχιμήδη».

Κεφ. 5 Ενέργεια
Ενέργεια: Μια θεμελιώδης
έννοια της φυσικής
5.1 ΄Εργο και Ενέργεια

5.2 Δυναμική – Κινητική
ενέργεια. Δύο βασικές μορφές
ενέργειας.

8
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί η 3η παράγραφος «Σήμερα, με την
έννοια του έργου … από εσένα στα βιβλία».
Να διδαχθεί το «΄Εργο δύναμης, από τι εξαρτάται
το έργο μιας δύναμης, μονάδες έργου, περιπτώσεις
έργου»
Σημ. Ο χρόνος μελέτης να αφιερωθεί σε
εισαγωγικές εφαρμογές όπου η δύναμη και η
μετατόπιση είναι συγγραμμικές.
Να διδαχθεί

49

5.3 Η μηχανική ενέργεια και η
διατήρησή της.
5.4 Μορφές και μετατροπές
ενέργειας

5.6 Πηγές ενέργειας

Να διδαχθεί η εισαγωγή και η υποενότητα
«Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας»
Να διδαχθεί
Να μη διδαχθεί η υποενότητα «Θεμελιώδεις
μορφές ενέργειας» και «Μετατροπές ενέργειας»
Να διδαχθεί (περιληπτικά ενσωματώνοντάς τη στην
5.4 παραγρ.)
Να μη διδαχθεί

5.7 Απόδοση μιας μηχανής

Να μη διδαχθεί

5.8 Ισχύς

Να διδαχθεί

5.5 Διατήρηση της ενέργειας

Να μη διδαχθεί η «Ισχύς και κίνηση».
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα
τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
ΟΧΙ οι ασκήσεις 12γ, 13γ, 16, 17.
Κεφ. 6 – Θερμότητα

4
Η
θερμότητα
και
ο
ανθρώπινος πολιτισμός
6.1 Θερμότητα και μέτρηση
θερμοκρασίας
6.2 Θερμότητα: Μια μορφή
ενέργειας

Να διδαχθεί

6.3
Πως
μετράμε
τη
θερμότητα
6.4 Θερμοκρασία, Θερμότητα
και μικρόκοσμος

Να μη διδαχθεί

6.5 Θερμική διαστολή και

Να διδαχθούν τα είδη διαστολών, μέχρι και

Να μη διδαχθεί
Να διδαχθεί

Να μη διδαχθεί

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-
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συστολή

διαστολή αερίων ποιοτικά χωρίς μαθηματικές
σχέσεις .
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα
τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
ΟΧΙ οι ασκήσεις 4, 5δ, 6, 7, 8, 11.

915
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/914

ΦΥΣΙΚΗ
Β΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ)
Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
Φυσική Β΄ Γυμνασίου, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέο) των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)
Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών εικοσιπέντε (25)
Σημ. Πέραν των αφαιρούμενων ασκήσεων, ο/η διδάσκων/ουσα επιλύει όσες κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.

Διδακτική ενότητα

Συνιστώμενες διδακτικές πρακτικές

Παρατηρήσεις

Προτεινόμενος
αριθμός
διδακτικών
ωρών

Κεφ. 1 – εισαγωγή
1.1 Οι φυσικές Επιστήμες
και η μεθοδολογία
τους
1.2 Η επιστημονική
μέθοδος
1.3 Τα φυσικά μεγέθη και
οι μονάδες τους

1
Να μην διδαχθεί
Να μην διδαχθεί
Να μην διδαχθεί

Εργαστηριακή άσκηση 1 (μόνο το πείραμα 3) και 2
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Κεφ. 2 – Κινήσεις
ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ
2.1 Περιγραφή της κίνησης

2.2 Η έννοια της ταχύτητας

2.3 Κίνηση με σταθερή
ταχύτητα
2.4 κίνηση με μεταβαλλόμενη
ταχύτητα

4
Να μη διδαχθεί.
Να μη διδαχθεί. Να γίνουν οι δραστηριότητες
«Προσδιορισμός θέσης σώματος» και «Σημείο
αναφοράς και μετατόπιση»
Να διδαχθούν οι υποενότητες:
Χρονικό διάστημα
Τροχιά
Να διδαχθεί η εισαγωγή και οι υποενότητες:
Μέση ταχύτητα στην καθημερινή
γλώσσα
Στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή
γλώσσα
Να μην διδαχθεί η Διανυσματική περιγραφή της
ταχύτητας.
Να μη διδαχθεί

Δεν υπάρχει το αναγκαίο μαθηματικό υπόβαθρο.

Να μη διδαχθεί
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα
τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
ΟΧΙ οι ασκήσεις 3, 4, 6, 8.

Κεφ. 3 – Δυνάμεις
Κίνηση και αλληλεπίδραση:
Δύο γενικά χαρακτηριστικά
της ύλης
3.1 Η έννοια της δύναμης
3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις
στον κόσμο

8
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6203
https://phet.colorado.edu/sims/html/friction/latest/friction_el.html
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3.3 Σύνθεση και ανάλυση
δυνάμεων

3.4 Δύναμη και ισορροπία
3.5 Ισορροπία υλικού σημείου

3.6 Δύναμη και μεταβολή της
ταχύτητας
3.7 Δύναμη και
αλληλεπίδραση

Να διδαχθούν οι υποενότητες, παράγραφοι
Σύνθεση δυνάμεων – Συνισταμένη
Σύνθεση δυνάμεων με την ίδια
διεύθυνση
Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές
(κάθετες μόνον) διευθύνσεις.
Να μην διδαχθούν οι υποενότητες:
Δύναμη που ασκείται σε τροχιά
επιφάνεια
Ανάλυση δύναμης
Σημ. Ο χρόνος να χρησιμοποιηθεί για την
κατανόηση των αντίστοιχων φαινομένων και
νόμων σε μία διάσταση
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί η εισαγωγή (α΄ νόμος Newton)
Να μην διδαχθούν η υποενότητα «Ανάλυση
δυνάμεων και ισορροπία» όπως και το παράδειγμα
3.2.
Να διδαχθεί

4.2 Υδροστατική πίεση
4.3 Ατμοσφαιρική πίεση

Να διδαχθεί

4.1 Πίεση

Η εργαστηριακή άσκηση 10, «Μέτρηση Δύναμης - Νόμος του Hooke»,
προτείνεται να πραγματοποιηθεί προαιρετικά.

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6203

Να διδαχθεί (γ΄ νόμος Newton)
Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρμογές»
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα
τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
ΟΧΙ οι ασκήσεις 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13.
Να διδαχθεί η εισαγωγή «Πίεση και δύναμη δύο
διαφορετικές έννοιες»
Να διδαχθεί εκτός του παράδειγμα της εικόνας 4.4
για την διείσδυση της πινέζας
Να διδαχθεί

Κεφ. 4 – Πίεση

Προαιρετικά για την υποστήριξη της διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί
η εργαστηριακή άσκηση 8, «Σύνθεση δυνάμεων».

7

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/963
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4.4 Μετάδοση των πιέσεων
στα ρευστά. Αρχή του
Πασκάλ
4.5 ΄Ανωση – Αρχή του
Αρχιμήδη
4.6 Πλεύση

Κεφ. 5 Ενέργεια
Ενέργεια: Μια θεμελιώδης
έννοια της φυσικής
5.1 ΄Εργο και Ενέργεια

5.2 Δυναμική – Κινητική
ενέργεια. Δύο βασικές μορφές
ενέργειας.
5.3 Η μηχανική ενέργεια και η
διατήρησή της.
5.4 Μορφές και μετατροπές
ενέργειας
5.5 Διατήρηση της ενέργειας
5.6 Πηγές ενέργειας
5.7 Απόδοση μιας μηχανής
5.8 Ισχύς

Να μην διδαχθεί η υποενότητα
υπολογίζουμε την ατμοσφαιρική πίεση».
Να μη διδαχθεί

«Πως

Να διδαχθεί

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/910

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-85268348

Να μη διδαχθεί
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα
τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
ΟΧΙ οι ασκήσεις 1, 8, 9 .

5
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί η 3η παράγραφος «Σήμερα, με την
έννοια του έργου … από εσένα στα βιβλία».
Να διδαχθεί το «΄Εργο δύναμης, από τι εξαρτάται
το έργο μιας δύναμης, μονάδες έργου, περιπτώσεις
έργου».
Σημ. Ο χρόνος μελέτης να αφιερωθεί σε
εισαγωγικές εφαρμογές όπου η δύναμη και η
μετατόπιση είναι συγγραμμικές.
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί η εισαγωγή και η υποενότητα
«Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας».
Να μη διδαχθεί
Να μη διδαχθεί
Να μη διδαχθεί
Να μη διδαχθεί
Να μη διδαχθεί
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ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα
τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
ΟΧΙ οι ασκήσεις 12γ, 13γ, 16, 17.

ΦΥΣΙΚΗ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ)
Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Φυσική Γ΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Φυσική Γ΄ Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)
Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών πενήντα (50)
Σημείωση:. Πέραν των αφαιρούμενων ασκήσεων, ο/η διδάσκων/ουσα επιλύει όσες κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.
Διδακτική ενότητα
Κεφ 1, Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο
Από το κεχριμπάρι στον υπολογιστή
1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη
1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο
1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του
ατόμου
1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική

Συνιστώμενες διδακτικές πρακτικές / Παρατηρήσεις

Προτεινόμενος
αριθμός διδακτικών
ωρών
8

Να διδαχθεί
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί
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ερμηνεία

Να μην διδαχθεί η υποενότητα
«ηλέκτριση με επαγωγή»
«ηλέκτριση μονωτών με επαγωγή»
https://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons-and-static-electricity
https://phet.colorado.edu/el/simulation/john-travoltage
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=32&catid=20
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=32&catid=20

1.5 Νόμος του Κουλόμπ

Να διδαχθεί ποιοτικά χωρίς ασκήσεις που να στηρίζονται στη μαθηματική σχέση
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1649

1.6 Το ηλεκτρικό πεδίο

Να μη διδαχθεί η υποενότητα «΄Ελξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου αγωγού».
Να μη διδαχθεί
ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
Να μην γίνουν οι ασκήσεις 1 και 3. Η άσκηση 2 να διδαχθεί ανάλογα με τις δυνατότητες των
μαθητών.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Εργαστηριακή Άσκηση 1, «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις». Να γίνει αναφορά στην έννοια του
ηλεκτρικού πεδίου.

Κεφ. 2, Ηλεκτρικό Ρεύμα
16
Ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονος πολιτισμός
2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα
2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα

Να διδαχθεί
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί
Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Η διαφορά δυναμικού στο ηλεκτρικό κύκλωμα», αλλά να δοθεί η
ποιοτική προσέγγιση της έννοιας της διαφ. δυναμικού.
Να μην διδαχθούν οι παράγραφοι «Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα».
«Προέλευση των ηλεκτρονίων σ’ ένα κύκλωμα».
Να διδαχθεί η σχηματική αναπαράσταση ηλεκτρικού κυκλώματος «εικόνα 2.23»
Να διδαχθούν η εισαγωγή και οι υποενότητες:
«Αντίσταση του διπόλου»
«Νόμος του Ωμ»
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Να μην διδαχθεί το τμήμα που αρχίζει με τη φράση «ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό
δίπολο;» ως το τέλος της υποενότητας.
Να μην διδαχθούν:
«Νόμος του Ωμ και μικρόκοσμος»
«Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης ενός μεταλλικού αγωγού»
Και http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=32&catid=18
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=32&catid=18
2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται
η αντίσταση ενός αγωγού
2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη
μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Σημ. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο νόμο του Ohm, μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων.
Να μη διδαχθεί
(θα εξετασθεί στην β΄ λυκείου).
Να διδαχθούν οι υποενότητες:
«Σύνδεση αντιστατών»
«Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά»
«Παράλληλη σύνδεση αντιστατών»
Σημ. Να δοθεί έμφαση στην έννοια της ισοδύναμης αντίστασης και να υποβαθμιστεί η διαδικασία
απόδειξης των σχ. 2.19 και 2.22. Επίσης προτείνεται η εντατική χρήση των εργαστηριακών
δραστηριοτήτων και όπου δεν είναι εφικτό να γίνει αναζήτηση σε γνωστά links.
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/circuit-construction-kit-dc
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=32&catid=18
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1623
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1599
ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
Να μην διδαχθούν ασκήσεις που περιλαμβάνουν σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα, όπως η 10 (μέχρι
δύο αντιστάτες).
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνουν οι εργαστηριακές ασκήσεις 2 (Ν. Ohm), 4, 5 (Σύνδεση αντιστατών) , 6 (Διακοπή και
βραχυκύκλωμα).
Προτείνεται η μελέτη της συνδεσμολογίας αντιστατών να πραγματοποιηθεί μέσω των πειραματικών
δραστηριοτήτων .

Κεφ. 3, Ηλεκτρική ενέργεια
6
Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωή

Να διδαχθεί
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3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού
ρεύματος

3.2 Χημικά αποτελέσματα του Ηλεκτρικού
ρεύματος
3.3. Μαγνητικά αποτελέσματα ηλεκτρικού
ρεύματος

3.4 Ηλεκτρική και μηχανική ενέργεια
3.5 Βιολογικά αποτελέσματα του
ηλεκτρικού ρεύματος
3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού
ρεύματος

Να διδαχθεί η υποενότητα «Κάθε συσκευή από την οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα θερμαίνεται»
Να μην διδαχθούν οι υποενότητες:
«Πειραματική μελέτη φαινομένου Τζάουλ»
«Νόμος του Τζάουλ»
«Ερμηνεία του φαινομένου Τζάουλ»
Να διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρμογές του φαινομένου Τζάουλ»
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1698
Να μην διδαχθεί
Να διδαχθεί
Να διδαχθούν οι υποενότητες: «εισαγωγή», «Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός», Το πείραμα του
Ερστεντ», «Ο ηλεκτρομαγνήτης», «Το μαγνητικό πεδίο ασκεί δυνάμεις στους ρευματοφόρους
αγωγούς».
Σημ. Θεωρείται σκόπιμη η διδασκαλία αυτής της παραγράφου, αφού ο ηλεκτρομαγνητισμός έχει
αφαιρεθεί από την ύλη της β΄ λυκείου.
Χρήσιμα links:
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=32&catid=20
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/magnets-and-electromagnets
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/968
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8577
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8572
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8581
Να μη διδαχθεί
Να μη διδαχθεί
Να διδαχθεί
ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

Κεφ. 4, Ταλαντώσεις
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
4.1 Ταλαντώσεις
4.2

3
Να μη διδαχθεί
Να μη διδαχθεί. Μέσω παραδειγμάτων να εξηγηθεί τι είναι ταλάντωση.
Να διδαχθεί η υποενότητα «Για να περιγράψουμε μια ταλάντωση … έως …και πλάτος της
ταλάντωσης».
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Εργαστηριακή δραστηριότητα.
Εργαστηριακή Άσκηση (7), «Πειραματικός έλεγχος των νόμων του Απλού εκκρεμούς».
ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
Κεφ 5. Μηχανικά κύματα

8

Η ενέργεια ταξιδεύει

Να διδαχθεί

5.1 Μηχανικά κύματα

Να διδαχθεί

5.2 Κύμα και ενέργεια

Να διδαχθεί

5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος

Να διδαχθεί η πρώτη υποενότητα μέχρι την εξίσωση u = λf , χωρίς την απόδειξη.
Να μη διδαχθούν οι υποενότητες:
«Κυματικά φαινόμενα: Ανάκλαση και διάθλαση των μηχανικών κυμάτων»
«Ανάκλαση»
«Διαθλάση»
Σημ. α) Θα διδαχθούν αναλυτικά στην γ΄ λυκείου.
β) οι έννοιες ανάκλαση και διάθλαση θα παρουσιαστούν στο κεφ. για το φως.
https://phet.colorado.edu/el/simulation/wave-on-a-string
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=32&catid=24

5.4 ΄Ηχος

Να διδαχθεί
Σημ. Οδηγία για την ανάγνωση των εικόνων 5.10 και 5.15. «Παρουσιάζουν την αλλαγή της τιμής
της ατμοσφαιρικής πίεσης λόγω της διάδοσης του ηχητικού κύματος. Η τιμή της πίεσης αλλάζει
γύρω από την κανονική τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης».

5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου

Να διδαχθεί
ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

Κεφ. 6, Φύση και διάδοση του φωτός
Φως: από τη μυθολογία στην τεχνολογία
6.1 όραση και ενέργεια

2
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί
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6.2 Διάδοση του φωτός

Να διδαχθεί
Να μη διδαχθεί η υποενότητα «Αρχή του ελαχίστου χρόνου».
ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

Κεφ. 7, Ανάκλαση του φωτός
7.1 Ανάκλαση του φωτός
7.2 Εικόνες σε καθρέφτες

7.3 Προσδιορισμός ειδώλου σε κοίλους και
κυρτούς καθρέφτες

3
Να διδαχθεί
Να μη διδαχθεί το ένθετο: « Ανάκλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»
Να διδαχθεί
Να μη διδαχθούν οι υποενότητες:
«Καμπύλοι καθρέφτες»
«Σφαιρικοί καθρέφτες»
«οπτικό πεδίο»
Σημ. ενδιαφέροντα links:
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=32&catid=17
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=32&catid=17
Να μη διδαχθεί
ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

Κεφ. 8, Διάθλαση του φωτός
Διάθλαση του φωτός
8.1 Το φως μέσα στην ύλη: Διάθλαση

8.2 Εφαρμογές της διάθλασης του φωτός
8.3 Ανάλυση του φωτός
8.4 Το χρώμα

Κεφ. 9 Φακοί και οπτικά όργανα

3
Να διδαχθεί
Να διδαχθεί
Να μην διδαχθούν οι υποενότητες:
«Διάθλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»
«Νόμος της διάθλασης - Snell»
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=32&catid=17
https://phet.colorado.edu/el/simulation/bending-light
Να μη διδαχθεί
Να διδαχθεί μόνο η υποενότητα «Ανάλυση λευκού φωτός».
Να μη διδαχθεί
ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Εργαστηριακή ΄Ασκηση 12, «Διάθλαση».
Να μη διδαχθεί

2
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Φακοί: Η όρασή μας στον μικρόκοσμο και
τον μεγάκοσμο

Να μη διδαχθεί

9.1 Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί

Να διδαχθεί .

9.2
9.3

Κεφ. 10 Ο Ατομικός Πυρήνας
Κεφ. 11 Πυρηνικές αντιδράσεις

Ενδιαφέροντα links:
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=32&catid=17
https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_el.html
Να μη διδαχθεί
Να μη διδαχθεί
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Εργαστηριακή άσκηση 13 «Συγκλίνοντες φακοί». Αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν τότε τα links:
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=32&catid=17
https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_el.html
Να μη διδαχθεί
Να μη διδαχθεί

Σημείωση: Η χρήση των ΤΠΕ, όπου είναι αναγκαία, ας χρησιμοποιείται για την υποβοήθηση της διδασκαλίας. Η εργαστηριακή άσκηση όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Τα οικεία ΕΚΦΕ συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή.
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IV. ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ
Β΄ Τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου
Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
1. Χημεία Β΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή, Αβραμιώτης Σ. κ.ά, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 2015,
Κωδικός βιβλίου: 1-21-0105, ISBN 978-960-06-2734-3. (ανακτήθηκε από http://ebooks.edu.gr/ στις 57-2016)
2. Χημεία Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός Οδηγός, Αβραμιώτης Σ. κ.ά, ΟΕΔΒ, 2007, ISBN 960-062039-3. (ανακτήθηκε από http://ebooks.edu.gr/ στις 5-7-2016)
3. Χημεία Β΄ Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών Μαθητή, Αβραμιώτης Σ. κ.ά, ΟΕΔΒ, 2007, ISBN 96006-2039-3. (ανακτήθηκε από http://ebooks.edu.gr/ στις 5-7-2016)
Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)
Για τη Χημεία Β΄ τάξης Γυμνασίου θα διδαχθεί το βιβλίο «Χημεία» Β΄ Γυμνασίου των
Αβραμιώτη Σ., Αγγελοπούλου Β., Καπελώνη Γ., Σινιγάλια Π., Σπαντίδη Δ., Τρικαλλίτη Α., και Φίλιου Γ.
(Μία (1) ώρα την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους).
Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών είκοσι πέντε (25).
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος ορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά των ενοτήτων ως εξής:
Ενότητα 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ
1.1. Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε (1 ΩΡΑ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να ταξινομούν τα υλικά σε φυσικά
και τεχνητά/συνθετικά και να αναγνωρίζουν τη Χημεία ως την επιστήμη που μελετά τα φυσικά υλικά
και αναπτύσσει τεχνητά/συνθετικά.
Προτείνεται η ενότητα να διδαχθεί ομαδοσυνεργατικά με την αξιοποίηση των ασκήσεων-εργασιών
που υπάρχουν στην αντίστοιχη ενότητα του Τετραδίου Εργασιών (1, 2, 3, 4 και 5). Η άσκηση 6, η
οποία αφορά στις πρόσθετες ουσίες που υπάρχουν στα συσκευασμένα τρόφιμα, μπορεί να δοθεί
στους μαθητές υπό μορφή μικρής ερευνητικής εργασίας.
Για την εμπέδωση και αξιολόγηση της ενότητας προτείνονται:
Ωφέλιμες και βλαβερές χρήσεις χημικών προϊόντων»
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8391?locale=el
Μια μέρα χωρίς Χημεία http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/591
Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού (1 ΩΡΑ)
Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού, τα όργανα και τους κανόνες ασφαλείας Από τον
εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν οι εικόνες με τα όργανα (Ενότητα 6 της εισαγωγής) και να
γίνει συζήτηση για τους κανόνες ασφαλείας (Ενότητα 3 της εισαγωγής).
1.2 Καταστάσεις των υλικών (1 ΩΡΑ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συνδέουν τις μεταβολές της
φυσικής κατάστασης ενός υλικού με τις μεταβολές της θερμοκρασίας .
Προτείνεται να γίνει η πειραματικά το «Παράθυρο στο εργαστήριο: Μεταβολές της φυσικής
κατάστασης του νερού» του σχολικού βιβλίου. Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν από το
φωτόδεντρο
οι
ερωτήσεις
και
οι
ασκήσεις
στις
καταστάσεις
των
υλικών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1452?locale=el
Ενότητα 4: ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
4.1 Το έδαφος και το υπέδαφος (1 ΩΡΑ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συνδέουν το έδαφος με τα
μείγματα και να συσχετίζουν το έδαφος και το υπέδαφος με τη ζωή, την ανάπτυξη και την οικονομία.
Προτείνεται να γίνει η εργασία 4.1 που υπάρχει στο Τετράδιο Εργασιών και η δραστηριότητα
«Παράθυρο στο εργαστήριο: Αναλύοντας το χώμα».
Ενότητα 2: ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ - ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ
2.2 Το νερό ως διαλύτης – Μείγματα (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να εξετάζουν την δυνατότητα
διάλυσης ορισμένων υλικών στο νερό.
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η

Α΄ Πρόταση: Να γίνει στο εργαστήριο ή στην τάξη από ομάδες 4-5 μαθητών η 2 εργαστηριακή
άσκηση (Εξέταση της δυνατότητας διάλυσης ορισμένων υλικών στο νερό) του Εργαστηριακού
Οδηγού.
Β΄ Πρόταση: Να γίνει επίδειξη των παραπάνω πειραμάτων από τον διδάσκοντα με συμπλήρωση των
αντίστοιχων σελίδων του Τετραδίου Εργασιών από τους μαθητές.
2.5 Διαχωρισμός μειγμάτων (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να επιλέγουν την πιο κατάλληλη
μέθοδο διαχωρισμού ενός μείγματος στα συστατικά του.
η
Α΄ Πρόταση: Να γίνει στο εργαστήριο ή στην τάξη από ομάδες 4-5 μαθητών η 4 εργαστηριακή
άσκηση (Διαχωρισμός μειγμάτων) του Εργαστηριακού Οδηγού.
Β΄ Πρόταση: Να γίνει επίδειξη των παραπάνω πειραμάτων από τον διδάσκοντα με συμπλήρωση των
αντίστοιχων σελίδων του Τετραδίου Εργασιών από τους μαθητές.
2.3. Περιεκτικότητα διαλύματος – Εκφράσεις περιεκτικότητας (4 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν τις ποσότητες των
συστατικών μειγμάτων και διαλυμάτων που χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή με βάση την
περιεκτικότητά τους και να παρασκευάζουν μείγματα-διαλύματα ορισμένης περιεκτικότητας.
1η διδακτική ώρα: Συλλογή συσκευασιών προϊόντων καθημερινής χρήσης, καταγραφή, επεξήγηση
των ενδείξεων περιεκτικότητας και υπολογισμοί με αυτές.
η
η
2 και 3 διδακτική ώρα:
Α΄ Πρόταση: Να γίνει στο εργαστήριο ή στην τάξη από ομάδες 4-5 μαθητών η 3η εργαστηριακή
άσκηση (Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας: χλωριούχου νατρίου 2% w/v, και
αλκοολικού διαλύματος 5% v/v.) του Εργαστηριακού Οδηγού.
Β΄ Πρόταση: Να γίνει επίδειξη των παραπάνω πειραμάτων από τον διδάσκοντα με συμπλήρωση των
αντίστοιχων σελίδων του Τετραδίου Εργασιών από τους μαθητές.
4η διδακτική ώρα:
Α΄ Πρόταση: Οι μαθητές να παρασκευάσουν με ανάμειξη απλών υλικών ένα προϊόν που καταναλώνουν
(για παράδειγμα: Οδοντόπαστα http://www.chemistry-is.eu/ επιλογή Chemistry at home, επιλογή
Cleaning products at home, επιλογή Activities Step 1)
Β΄ Πρόταση: Οι μαθητές να παρασκευάσουν διαλύματα σε περιβάλλον εικονικού εργαστηρίου, στο
σχολικό εργαστήριο Η/Υ. Προτείνονται:

«Παρασκευή διαλύματος ζάχαρης»
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1451,
«Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/w»
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7517 ,
«Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v»
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7516
Να δοθεί έμφαση στην ποιοτική κατανόηση των εννοιών και όχι στις αριθμητικές εφαρμογές.
2.1 Το νερό στη ζωή μας και 2.4 Ρύπανση του νερού (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και
να επιχειρηματολογούν με βάση επιστημονικά δεδομένα για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα
που σχετίζονται με τον τρόπο διάθεσης και χρήσης του νερού στον πλανήτη.
Προτείνεται οι δύο ενότητες να μελετηθούν με τη μορφή ερευνητικής εργασίας δίνοντας σε ομάδες
μαθητών θέματα για να μελετηθούν όπως η υπερκατανάλωση του νερού, η αστική, βιομηχανική και
γεωργική χρήση του και η ρύπανση του νερού. Μετά τη μελέτη προτείνεται να ακολουθήσει
συζήτηση με τους μαθητές.
2.6 Διάσπαση του νερού - Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τις χημικές ουσίες
(ενώσεις και στοιχεία) από τα μίγματα και τις χημικές ουσίες σε χημικές ενώσεις και στοιχεία.
1η διδακτική ώρα:
Οι
μαθητές
να παρακολουθήσουν
το πείραμα «Η ηλεκτρόλυση του νερού»
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8390?locale=el, να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους για τη
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φυσική κατάσταση αρχικών και τελικών ουσιών και τη σχέση όγκων οξυγόνου –υδρογόνου και να
εξάγουν συμπεράσματα.
2η διδακτική ώρα:
Α΄ Πρόταση: Να γίνει στο εργαστήριο ή στην τάξη από ομάδες 4-5 μαθητών η 5η εργαστηριακή
άσκηση (Προσδιορισμός του σημείου βρασμού του καθαρού νερού και διαλυμάτων χλωριούχου
νατρίου) του Εργαστηριακού Οδηγού.
Β΄ Πρόταση: Να γίνει επίδειξη των παραπάνω πειραμάτων ως επίδειξη από τον διδάσκοντα με
συμπλήρωση των αντίστοιχων σελίδων του Τετραδίου Εργασιών από τους μαθητές.
Να δοθεί έμφαση στον «ΠΙΝΑΚΑ 4. Διαφορές μειγμάτων και χημικών ουσιών» του σχολικού βιβλίου.
2.8 Άτομα και μόρια & 2.10 Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τις χημικές ουσίες
σε χημικές ενώσεις και στοιχεία με βάση την υπομικροσκοπική τους δομή και να αναγνωρίζουν ότι η
κωδικοποίηση της πληροφορίας διευκολύνει την επικοινωνία των ανθρώπων. Τέλος, οι μαθητές να
μπορούν να χρησιμοποιούν σε ένα πολύ βασικό επίπεδο τον καθιερωμένο συμβολισμό για τις
χημικές ουσίες.
Α΄ Πρόταση: Συναρμολόγηση στερεών προσομοιωμάτων μορίων στοιχείων και χημικών ενώσεων με
χρήση ατομικών προσομοιωμάτων από τους μαθητές σε ομάδες.
Β΄ Πρόταση: Συναρμολόγηση προσομοιωμάτων ψηφιακά. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η
προσομοίωση
των
Phet
interactive
simulations
«Δημιουργία
μορίου»:
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/build-a-molecule
Να μελετηθούν οι τύποι των χημικών ενώσεων: υδροχλώριο, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του
άνθρακα, μεθάνιο και αμμωνία, όπως αυτοί παρουσιάζονται στον πίνακα της ίδιας παραγράφου. Να
απομνημονευθούν τα σύμβολα των στοιχείων του «Πίνακα 1. Τα κυριότερα στοιχεία».
2.9 Υποατομικά σωματίδια – Ιόντα (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν συνδέουν την ταυτότητα των
χημικών στοιχείων με τα υποατομικά σωματίδια και ορισμένες ιδιότητες υλικών, όπως η ηλεκτρική
αγωγιμότητα διαλυμάτων, με την παρουσία των ιόντων.
η
Α΄ Πρόταση: Να γίνει στο εργαστήριο ή στην τάξη από ομάδες 4-5 μαθητών η 7 εργαστηριακή
άσκηση (Διαπίστωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλύματος χλωριούχου νατρίου) του
Εργαστηριακού Οδηγού.
Β΄ Πρόταση: Παρακολούθηση του παραπάνω πειράματος ως επίδειξη από τον διδάσκοντα.
Ερμηνεία των πειραματικών δεδομένων με εισαγωγή των υποατομικών σωματιδίων. Υπολογισμός
αριθμού e, p, n, A, Z στοιχείων.
Για την εμπέδωση της ενότητας προτείνονται οι προσομοιώσεις:
http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions
https://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom
2.7. Χημική αντίδραση και 2.11. Χημική Εξίσωση (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τα αντιδρώντα και
τα προϊόντα στις χημικές αντιδράσεις ως σώματα με διαφορετικές ιδιότητες και διαφορετική
υπομικροσκοπική δομή. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συνδέουν τις χημικές μεταβολές
που συμβαίνουν γύρω τους με οντότητες και έννοιες του μικρόκοσμου και να αναγνωρίζουν ότι η
κωδικοποίηση της πληροφορίας διευκολύνει την επικοινωνία των ανθρώπων. Τέλος, οι μαθητές θα
μπορούν να χρησιμοποιούν σε ένα πολύ βασικό επίπεδο τον καθιερωμένο συμβολισμό για τις
χημικές ουσίες και τις χημικές μεταβολές.
Αναγραφή χημικών εξισώσεων λεκτικά, με τη βοήθεια ομοιωμάτων μορίων, με χημικό συμβολισμό.
Οι μαθητές ανά δύο αναδιατάσσουν τα άτομα των μοριακών προσομοιωμάτων των αντιδρώντων προς
προϊόντα με χρήση του απαιτούμενου αριθμού ομοιωμάτων, έτσι ώστε να ισοσταθμιστούν οι
εξισώσεις.
Παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων πειραμάτων. Προτείνονται:
Καταβύθιση χλωριούχου αργύρου από νερό
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8702
Καύσεις υδρογονανθράκων http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/797
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Ενότητα 3. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ
3.1 Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, 3.2 Οξυγόνο και 3.3 Διοξείδιο του άνθρακα (3 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συνδέουν χημικές μεταβολές
που συμβαίνουν στο περιβάλλον με τη σύσταση του αέρα.
η
1 διδακτική ώρα
Α΄ Πρόταση: Παρακολούθηση πειραμάτων του διδάσκοντα τα οποία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
υδρατμών, οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στον ατμοσφαιρικό αέρα. Καταγραφή παρατηρήσεων
και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Β΄ Πρόταση: Παρακολούθηση των παραπάνω πειραμάτων από προβολή τους σε βίντεο. Καταγραφή
παρατηρήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
η

2 διδακτική ώρα
η
Α΄ Πρόταση: Να γίνει στο εργαστήριο ή στην τάξη από ομάδες 4-5 μαθητών η 8 εργαστηριακή
άσκηση (Παρασκευή οξυγόνου με διάσπαση υπεροξειδίου του υδρογόνου και ανίχνευσή του) του
Εργαστηριακού Οδηγού.
Β΄ Πρόταση: Παρακολούθηση των πειραμάτων ως επίδειξη από τον διδάσκοντα με συμπλήρωση από
τους μαθητές των ασκήσεων 1 έως 4 της αντίστοιχης σελίδας του Τετραδίου Εργασιών από τους
μαθητές.
Γ΄ Πρόταση: Παρακολούθηση πειραμάτων από ψηφιακό διδακτικό υλικό με συμπλήρωση από τους
μαθητές των ασκήσεων 1 έως 4 της αντίστοιχης σελίδας του Τετραδίου Εργασιών από τους μαθητές.
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/801
3η διδακτική ώρα
Να γίνει στο εργαστήριο ή στην τάξη ως επίδειξη από τον διδάσκοντα η καύση διαφόρων ουσιών και
να γίνει ανίχνευση του διοξειδίου του άνθρακα με σβήσιμο κεριού για να συνδεθεί με τη χρήση του ως
υλικό γεμίσματος πυροσβεστήρων. Παρακολούθηση πειραμάτων από το διδακτικό υλικό:
Ο αέρας περιέχει 20% v/v οξυγόνο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1430
Κηροσβέστες http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/854
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ και ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ποιο αέριο είναι διαλυμένο στα αναψυκτικά;
Τι ποσότητα αλατιού μπορεί να εξαχθεί από ένα λίτρο θαλασσινό νερό;
Τα μεταλλεία, ορυχεία ή λατομεία της περιοχής: Σύγχρονα ή παλαιότερα. Η συμβολή τους
στην ανάπτυξη της περιοχής και οι αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Οι μαθητές σε ομάδες να επιλέξουν ένα αντικείμενο του οικείου περιβάλλοντος και να
συνθέσουν μια εργασία η κάθε ομάδα στην οποία θα αναφέρονται οι φυσικές πρώτες ύλες που
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και οι διεργασίες που ακολουθήθηκαν για την παραγωγή του,
αναζητώντας σχετικό υλικό από τη βιβλιογραφία. Το τελικό προϊόν της εργασίας μπορεί να
έχει τη μορφή αφίσας, παιγνιδιού, κατασκευής κλπ.

ΧΗΜΕΙΑ
Γ΄ Τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου
Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
Χημεία Γ΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή, Θεοδωρόπουλος Π. κ.ά, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 2015,
Κωδικός βιβλίου: 0-21-0161, ISBN 978-960-06-2782-4. (ανακτήθηκε από http://ebooks.edu.gr/ στις
5-7-2016)
Χημεία Γ΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός Οδηγός, Θεοδωρόπουλος Π. κ.ά, ΟΕΔΒ, 2007, ISBN 96006-2046-6. (ανακτήθηκε από http://ebooks.edu.gr/ στις 5-7-2016)
Χημεία Γ΄ Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών Μαθητή, Θεοδωρόπουλος Π. κ.ά, ΟΕΔΒ, 2007, ISBN
960-06-2045-8. (ανακτήθηκε από http://ebooks.edu.gr/ στις 5-7-2016)
Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)
Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών είκοσι πέντε (25).
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Η διδακτέα ύλη του μαθήματος ορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά των ενοτήτων ως εξής:
2η Ενότητα: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
1. Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
1.1 Από το χθες, 1.2. Στο σήμερα: Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας και 1.3 Τα μέταλλα και τα
αμέταλλα στον περιοδικό πίνακα (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να εξάγουν πληροφορίες από τον
ΠΠ και να συνδέουν ιδιότητες και χαρακτηριστικά των στοιχείων με τη θέση τους στον ΠΠ.
Αρχικά να ακολουθηθεί μια ιστορική προσέγγιση της ανάγκης και των προσπαθειών για ταξινόμηση
των στοιχείων. Κατόπιν οι μαθητές σε ομάδες, χρησιμοποιώντας διάφορες εκδόσεις του Περιοδικού
Πίνακα (πχ. της RSC http://www.rsc.org/periodic-table) στον Η/Υ, να αντλήσουν πληροφορίες για τα
διάφορα στοιχεία και να εξάγουν συμπεράσματα για τις ομοιότητές και τις διαφορές τους.
2. ΑΛΚΑΛΙΑ
2.2. Ιδιότητες των αλκαλίων (1 ΩΡΑ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συσχετίζουν πώς μεταβάλλεται
η δραστικότητα των αλκαλίων με τη θέση τους στον περιοδικό πίνακα.
Παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων πειραμάτων. Καταγραφή παρατηρήσεων για τις φυσικές και
χημικές τους ιδιότητες και εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σχετική τους δραστικότητα.
Φυσικές ιδιότητες αλκαλίων
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000731/alkalimetals#!cmpid=CMP00000879
Αντιδράσεις αλκαλίων με νερό
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000732/heating-group-1-metals-in-airand-in-chlorine#!cmpid=CMP00000939

3. ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
3.1 Μέταλλα και αμέταλλα και 3.4 τα κράματα (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συνδέουν ιδιότητες των
μετάλλων με τις χρήσεις των μετάλλων, των κραμάτων και τη σημασία τους για την καθημερινή ζωή.
Να γίνουν με τη μορφή μικρής ερευνητικής εργασίας στο εργαστήριο ή στην τάξη από ομάδες 4-5
μαθητών τα θέματα:
Μελέτη φυσικών ιδιοτήτων των μετάλλων. Μελέτη δειγμάτων μετάλλων (από τη συλλογή του
σχολικού εργαστηρίου ή από καθημερινά υλικά ή από βίντεο) και καταγραφή των σχετικών
παρατηρήσεων.
Σκουριά, αποτροπή σκουριάς. Χρήσεις μετάλλων κραμάτων.
4. Ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ
4.2 Φυσικοί άνθρακες και 4.3 Τεχνητοί άνθρακες (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν τις διάφορες
μορφές άνθρακα (φυσικές και τεχνητές) που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή και να
συνδέουν τις ιδιότητες και τις χρήσεις της κάθε μορφής με τη δομή της.
1η διδακτική ώρα:
Α΄ Πρόταση: Μελέτη δειγμάτων φυσικών ανθράκων (από τη συλλογή του σχολικού εργαστηρίου ή
από φωτογραφικό υλικό ή από βίντεο) και καταγραφή των σχετικών παρατηρήσεων. Ακολούθως,
παρακολούθηση των βίντεο: Δομή του άνθρακα, Δομή του γραφίτη και πώς σχηματίστηκαν οι
γαιάνθρακες από το ψηφιακό διδακτικό υλικό «Ο Θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο».
Β΄ Πρόταση: Φυσικοί και τεχνητοί άνθρακες από το Φύλλο Εργασίας του εκπαιδευτικού πακέτου
Άνθρακας Β έργο Πλειάδες-Νηρηίδες Δεκέμβριος 2007 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7464
Προτείνεται να εξεταστούν τα Φουλλερένια και οι νανοσωλήνες (Παράθεμα: Είναι θέμα Χημείας).
2η διδακτική ώρα:
Α΄ Πρόταση: Να γίνει στο εργαστήριο ή στην τάξη από ομάδες 4-5 μαθητών το Πείραμα 7.1
(Αποχρωματισμός διαφόρων εγχρώμων διαλυμάτων με τη χρήση ενεργού άνθρακα) της 7ης
Εργαστηριακής Άσκησης του Εργαστηριακού οδηγού.
Β΄ Πρόταση: Διεξαγωγή των πειραματικών δραστηριοτήτων με τη μορφή επίδειξης από το διδάσκοντα
με συμπλήρωση των αντίστοιχων σελίδων του Τετραδίου Εργασιών από τους μαθητές.
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3η Ενότητα: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
1. ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
1.1. Γενικά, 1.3. Καύση των υδρογονανθράκων, 1.4. Οι υδρογονάνθρακες ως καύσιμα (3 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν αναγνωρίζουν και να περιγράφουν
τους υδρογονάνθρακες ως ενώσεις του άνθρακα με το υδρογόνο (ΟΧΙ ονοματολογία) και να
προτείνουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από τη χρήση του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου.
Να γίνει στο εργαστήριο ή στην τάξη με τη μορφή επίδειξης από τον διδάσκοντα το Πείραμα 9.1
(Καύση βουτανίου και ανίχνευση του παραγόμενου νερού και του διοξειδίου του άνθρακα) και το
Πείραμα 9.2 (Καύση παραφίνης. Παρατήρηση της παραγόμενης αιθάλης) της 9ης Εργαστηριακής
Άσκησης του Εργαστηριακού οδηγού. Οι μαθητές να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες σελίδες του
Τετραδίου Εργασιών.
Επιπλέον, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το Φύλλο Εργασίας «Το διοξείδιο του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα» από το εκπαιδευτικό πακέτο Άνθρακας Β έργο Πλειάδες-Νηρηίδες Δεκέμβριος 2007.
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
2.8 Τι είναι τα πλαστικά; (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να κρίνουν και να αποφασίζουν για
τη χρήση σημαντικών ενώσεων του άνθρακα στην καθημερινή ζωή.
Προτείνεται να έχουν συγκεντρωθεί διάφορα πλαστικά προϊόντα καθημερινής χρήσης και οι μαθητές
να εργαστούν σε ομάδες για να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά του κωδικού αναγνώρισης, να
ομαδοποιήσουν πλαστικά προϊόντα και να προτείνουν τρόπους χειρισμού τους όταν δεν χρειάζονται
πια.
3. Η ΑΙΘΑΝΟΛΗ
3.2 Αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη ή οινόπνευμα, 3.5 Αλκοολούχα ποτά και 3.6 Φυσιολογική
δράση της αιθανόλης (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να κρίνουν και να αποφασίζουν για
τη χρήση σημαντικών ενώσεων του άνθρακα στην καθημερινή ζωή.
Α΄ Πρόταση: Να γίνει στο εργαστήριο ή στην τάξη από ομάδες 4-5 μαθητών το Πείραμα 10.1
(Προσδιορισμός της περιεκτικότητας αλκοολούχων ποτών σε αιθανόλη) της 10 ης Εργαστηριακής
Άσκησης του Εργαστηριακού οδηγού.
Β΄ Πρόταση: Διεξαγωγή των πειραματικών δραστηριοτήτων με τη μορφή επίδειξης από το διδάσκοντα
με συμπλήρωση των αντίστοιχων σελίδων του Τετραδίου Εργασιών από τους μαθητές.
Επιπλέον, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το Φύλλο εργασίας «Αλκοολούχα ποτά και φυσιολογική
δράση της αιθανόλης-Αλκοτέστ» από το εκπαιδευτικό πακέτο Άνθρακας Β έργο Πλειάδες-Νηρηίδες
Δεκέμβριος 2007 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6786
1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ
1. ΤΑ ΟΞΕΑ
1.1 Ιδιότητες οξέων και 1.3 Κλίμακα pH ως μέτρο οξύτητας (3 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν τα οξέα που
χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή και να προβλέπουν την επίδραση οξέων της καθημερινής
ζωής σε διάφορα υλικά (μέταλλα, μάρμαρα).
Α΄ Πρόταση: Να γίνουν στο εργαστήριο ή στην τάξη από ομάδες 4-5 μαθητών οι παρακάτω
εργαστηριακές ασκήσεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις κοινές ιδιότητες των οξέων
(όξινος χαρακτήρας).
Παρασκευή διαλυμάτων δεικτών με εκχύλιση φυτικών ουσιών (π.χ. κόκκινο λάχανο).
Προσθήκη χυμού λεμονιού, ξιδιού και αραιού υδροχλωρικού οξέος στα εκχυλίσματα αυτά.
(Πείραμα 1.4 της 1ης Εργαστηριακής Άσκησης του Εργαστηριακού οδηγού).
Προσδιορισμός του pH των παραπάνω υδατικών διαλυμάτων με χρήση πεχαμετρικού
χαρτιού. (Πείραμα 1.1 της 1ης Εργαστηριακής Άσκησης του Εργαστηριακού οδηγού).
Επανάληψη του προσδιορισμού μετά την προσθήκη νερού σε δεκαπλάσιο όγκο από τον
αρχικό των παραπάνω διαλυμάτων.
Επίδραση διαλυμάτων αραιών οξέων σε σόδα, μάρμαρο. (Πείραμα 1.6 και Πείραμα 1.7 της
1ης Εργαστηριακής Άσκησης του Εργαστηριακού οδηγού).
Σύγκριση δραστικότητας ορισμένων μετάλλων κατά την αντίδρασή τους με τα οξέα.
(Πείραμα 1.5 της 1ης Εργαστηριακής Άσκησης του Εργαστηριακού οδηγού).
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Β΄ Πρόταση: Διεξαγωγή των πειραματικών δραστηριοτήτων με τη μορφή επίδειξης από το διδάσκοντα
με συμπλήρωση των αντίστοιχων σελίδων του Τετραδίου Εργασιών από τους μαθητές.
1.2 Οξέα κατά Arrhenius (1 ΩΡΑ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συνδέουν την συμπεριφορά των
οξέων με τη υπο-μικροσκοπική τους δομή, όπως αυτή αναπαρίσταται με το χημικό τους τύπο
(Σύνδεση Μακροσκοπικού-Υπο-μικροσκοπικού και Συμβολικού επιπέδου της Χημείας).
Η διδασκαλία να εστιαστεί μόνο στα 4 παραδείγματα του σχολικού βιβλίου.
2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
2.1 Ιδιότητες βάσεων και 2.3 Κλίμακα pH ως μέτρο βασικότητας (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν αναγνωρίζουν τις βάσεις που
χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή.
Α΄ Πρόταση: Να γίνουν στο εργαστήριο ή στην τάξη από ομάδες 4-5 μαθητών οι παρακάτω
εργαστηριακές ασκήσεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις κοινές ιδιότητες των βάσεων
(βασικός χαρακτήρας):
Παρασκευή διαλυμάτων δεικτών με εκχύλιση φυτικών ουσιών (π.χ. κόκκινο λάχανο).
Προσθήκη ασβεστόνερου, καθαριστικού τζαμιών και αραιού διαλύματος υδροξειδίου του
νατρίου σε εκχυλίσματα φυτικών χρωστικών. (Πείραμα 2.3 της 2 ης Εργαστηριακής Άσκησης
του Εργαστηριακού οδηγού).
Προσδιορισμός του pH των παραπάνω υδατικών διαλυμάτων με χρήση πεχαμετρικού
χαρτιού. (Πείραμα 2.1 της 2ης Εργαστηριακής Άσκησης του Εργαστηριακού οδηγού).
Επανάληψη του προσδιορισμού μετά την προσθήκη νερού σε δεκαπλάσιο όγκο από τον
αρχικό των παραπάνω διαλυμάτων.
Β΄ Πρόταση: Διεξαγωγή των πειραματικών δραστηριοτήτων με τη μορφή επίδειξης από το διδάσκοντα
με συμπλήρωση των αντίστοιχων σελίδων του Τετραδίου Εργασιών από τους μαθητές.
2.2 Βάσεις κατά Arrhenius (1 ΩΡΑ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συνδέουν την συμπεριφορά των
βάσεων με τη υπομικροσκοπική τους δομή, όπως αυτή αναπαρίσταται με το χημικό τους τύπο
(Σύνδεση Μακροσκοπικού-Υπο-μικροσκοπικού και Συμβολικού επιπέδου της Χημείας).
Η διδασκαλία να εστιαστεί μόνα στα 5 παραδείγματα του σχολικού βιβλίου και να γίνει σύνδεση με
τον περιοδικό πίνακα ώστε να εξάγουν οι μαθητές το συμπέρασμα ότι στις βάσεις ανήκουν ενώσεις
ης
ης
στοιχείων της 1 και 2 ομάδας.
3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ και 4. ΑΛΑΤΑ
3.1 Εξουδετέρωση, 4.3 Τα άλατα (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να μεταβάλουν τη οξύτητα ή την
βασικότητα ουσιών της καθημερινή τους ζωή χρησιμοποιώντας χημικές μεταβολές και να
παρασκευάζουν ένας άλας με την αντίδραση της εξουδετέρωσης.
Α΄ Πρόταση: Να γίνουν στο εργαστήριο ή στην τάξη από ομάδες 4-5 μαθητών οι παρακάτω
εργαστηριακές ασκήσεις: ΄
Διαδοχικές προσθήκες οξέος (υδροχλωρικού), βάσεως (υδροξειδίου του νατρίου), οξέος κ.ο.κ.
σε νερό που έχει προστεθεί μπλε της βρωμοθυμόλης. (Πείραμα 3.1 της 3 ης Εργαστηριακής
Άσκησης του Εργαστηριακού οδηγού).
Παρασκευή χλωριούχου νατρίου με εξουδετέρωση διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου από
υδροχλωρικό οξύ. Παραλαβή του άλατος με εξάτμιση. (Πείραμα 4.1 της 4 ης Εργαστηριακής
Άσκησης του Εργαστηριακού οδηγού).
Ή εναλλακτικά
Παρασκευή θειικού ασβεστίου με προσθήκη διαλύματος θειικού οξέος σε διάλυμα
υδροξειδίου του ασβεστίου. Παραλαβή του άλατος με διήθηση.
Β΄ Πρόταση: Διεξαγωγή των πειραματικών δραστηριοτήτων με τη μορφή επίδειξης από το διδάσκοντα
με συμπλήρωση των αντίστοιχων σελίδων του Τετραδίου Εργασιών από τους μαθητές.
5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (2 ΩΡΕΣ)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές πρέπει να μπορούν να ερμηνεύουν το ρόλο των οξέων,
βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή, να εκτιμούν τη βιολογική και τεχνολογική σημασία των
οξέων και των βάσεων και να προτείνουν τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος από την αλόγιστη
χρήση των οξέων, των βάσεων και των αλάτων.
Προτείνεται οι δύο ενότητες να μελετηθούν με τη μορφή ερευνητικής εργασίας δίνοντας σε ομάδες
μαθητών θέματα όπως:
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•
•

•

•
•
•
•

«Οξέα και βάσεις στην καθημερινή ζωή» Οι μαθητές διερευνούν κατά ομάδες τις χρήσεις
οξέων και βάσεων στην καθημερινή ζωή και προτείνουν τρόπους ασφαλούς χρήσης αυτών.
«Όξινη βροχή» Οι μαθητές διερευνούν κατά ομάδες για τον τρόπο δημιουργίας της όξινης
βροχής, τις επιπτώσεις της στο φυσικό περιβάλλον, τις επιπτώσεις της στα μνημεία (πχ.
Ακρόπολη Αθηνών).
«Λιπάσματα» Οι μαθητές διερευνούν κατά ομάδες τα άλατα στα λιπάσματα, τη χρήση των
λιπασμάτων στη γεωργία, το ρόλο των λιπασμάτων στη ρύπανση εδάφους και νερών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ και ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ιστορία των στοιχείων: Ανακάλυψη στοιχείων και την προέλευση των ονομάτων τους.
Τα στοιχεία γύρω μας: Προέλευση, ιδιότητες και χρήσεις στοιχείων.
Εποχές του χαλκού και του σιδήρου. Πώς συνδέεται η ιστορική πορεία της ανθρωπότητας
με τις ιδιότητες των μετάλλων;
Τα κυριότερα μεταλλεύματα της Ελλάδας. Μεταλλεία και μεταλλουργικές διεργασίες.
Εξέταση της συμβολής τους στην ανάπτυξη μιας περιοχής και των αρνητικών επιπτώσεών
τους στο περιβάλλον.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Εσωτ. Διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
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Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΣ:
----Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:
210-3443422
ΚΟΙΝ.:

13-09-2016
148083/Δ2

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων
Δ/θμιας Εκπ/σης)

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36
11521 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το σχολ.
έτος 2016 – 2017
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ)
σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο
Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017:
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Ημερήσιο / Εσπερινό)
1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(τάξεις: Α, Β, Γ)
1.α. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
1.β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τάξεις: Α, Β, Γ)
2.α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2.β. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. Παρουσίαση του μαθήματος
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Το μάθημα «Γλωσσική διδασκαλία» ως κλάδος του διδακτικού αντικειμένου «Νεοελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία» διδάσκεται τρεις (3) ώρες στην Α΄ τάξη των Ημερήσιων και
Εσπερινών Γυμνασίων, δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των Hμερήσιων
Γυμνασίων, τρεις (3) ώρες την εβδομάδα στη Β΄ τάξη των Eσπερινών Γυμνασίων και δύο (2)
ώρες την εβδομάδα στη Γ΄ τάξη των Eσπερινών Γυμνασίων.
Στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων προτείνεται να διατίθεται
συνεχόμενο διδακτικό δίωρο για το μάθημα, προκειμένου κατά τη διδασκαλία να
αναπτύσσονται δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου σε όσο το δυνατόν
αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας και να αξιοποιούνται διδακτικές πρακτικές
ομαδοσυνεργατικού τύπου.
2. Στοχοθεσία και μεθοδολογία μαθήματος.
Με βάση τις σύγχρονες γλωσσοπαιδαγωγικές απόψεις το μάθημα της ΝΕΓ πρέπει να
αντιμετωπίζεται κυρίως ως στοχοκεντρικό (βλ. τα ισχύοντα ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ
http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf,
αλλά
και
τα
Προγράμματα
Σπουδών
/συμπληρωματικά
προς
τα
ισχύοντα
http://ebooks.edu.gr/new/ps.php).
Οι
εκπαιδευτικοί,
δηλαδή,
χρειάζεται
να
αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία του μαθήματος όχι ως άθροισμα ενοτήτων, αλλά ως ένα
σύνολο στόχων για την ενίσχυση της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας των
μαθητών/τριών, μέσω της ανάπτυξης και των τεσσάρων γλωσσικών μακροδεξιοτήτων
(ανάγνωση και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) καθώς και την ανάπτυξη της
κριτικής τους σκέψης. Στο γενικό αυτό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να
καλλιεργήσουν στους/στις μαθητές/τριες και ειδικότερες δεξιότητες, όπως την αναγνώριση
του κειμενικού είδους [σύμφωνα με τη διάκριση της σχολικής γραμματικής (σελ. 174-178)
και όπως ορίζονται στα Προγράμματα Σπουδών / συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα] , την
αναγνώριση των επικοινωνιακών συνθηκών των κειμένων (πομπός, μήνυμα, δέκτης κ.ά.),
την κατάκτηση της δομής της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη λειτουργία των
γραμματικοσυντακτικών δομών στα κείμενα, κ.ά., μέσω της επεξεργασίας ποικίλων και
διαφορετικών κειμένων προερχόμενων όχι μόνο από το διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά και από
έγκριτες πηγές, έντυπες ή ψηφιακές, όπως ορίζονται στα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Νεοελληνικής
Γλώσσας (ΦΕΚ/303, τ. β΄/13-03-2003, σελ. 3778-3794), αλλά και στα Προγράμματα
Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα [συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα (ΦΕΚ Β’ 2334 /
03-10-2011, http://ebooks.edu.gr/new/ps.php)]
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να μεθοδεύσουν τη διδασκαλία τους, αφού
λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:
2.1. Θεματικές ενότητες-διδακτικές ενότητες
Τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του μαθήματος της
Νεοελληνικής γλώσσας είναι οργανωμένα σε διδακτικές ενότητες. Σε κάθε διδακτική
ενότητα αναπτύσσεται ένα θέμα που υποστηρίζουν κατ’ εξοχήν τα εισαγωγικά κείμενα. Ανά
ενότητα προτείνεται να διατίθεται όσο το δυνατόν περισσότερος διδακτικός χρόνος, ώστε
οι μαθητές/τριες να εμβαθύνουν στην κατανόηση των κειμένων, να συνειδητοποιούν
γλωσσικές λειτουργίες, να εμπλέκονται σε δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής
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λόγου και να παράγουν δικά τους κείμενα με τα οποία αναστοχαστικά θα αξιολογούν την
εξέλιξή τους στην κατάκτηση και αφομοίωση πρακτικών γλωσσικής επικοινωνίας.
Υπ’ αυτό το πρίσμα ο σχεδιασμός της διδασκαλίας δε χρειάζεται να ακολουθεί τη γραμμική
διάταξη του σχολικού εγχειριδίου, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών,
σε συνεργασία μεταξύ τους, να κάνουν επιλογές ως προς τη θεματική των διδακτικών
ενοτήτων με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. Ως εκ τούτου, από το σχολικό
εγχειρίδιο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν από τις διδακτικές ενότητες τα θέματα
που θα προσπελάσουν, με όποια σειρά κρίνουν σκόπιμη, αυτοτελώς ή και σε συνδυασμό
(βλ. περαιτέρω ενδεικτική αναδιάταξη ύλης ανά τάξη). Ο αριθμός των ελάχιστων
διδακτικών ενοτήτων που πρέπει να διδαχθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
προσδιορίζεται στις «Οδηγίες ανά τάξη» που ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι
διδακτικές ενότητες θα πρέπει να είναι κοινές για όλα τα τμήματα της ίδιας τάξης, ενώ σε
καθεμιά από αυτές θα διαμορφώνεται ένα συνεχές από την κατανόηση μέχρι την
παραγωγή λόγου και τον αναστοχασμό-αξιολόγηση. Εξυπακούεται ότι η στοχοθεσία μπορεί
να συμπληρωθεί, να εμπλουτιστεί ή να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την επιλογή των
κειμένων και τη διδακτική μεθόδευση που θα κάνουν οι εκπαιδευτικοί.
2.2. Γένη λόγου – Κειμενικά είδη1
Στα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας και των τριών τάξεων ανθολογούνται
κείμενα που κινούνται και στα τρία γένη του λόγου (περιγραφή, αφήγηση,
επιχειρηματολογία) και εντάσσονται σε ποικίλα κειμενικά είδη, όπως ορίζονται στα ΔΕΠΠΣ
και ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας (ΦΕΚ/303, τ. β΄/13-03-2003, σελ. 3778-3794), αλλά και στα
Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα (συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα,
ΦΕΚ Β’ 2334 / 03-10-2011, http://ebooks.edu.gr/new/ps.php, βλ. Οδηγίες Διδασκαλίας ανά
τάξη). Στόχος της διδασκαλίας πρέπει να είναι η προσπέλαση μεγάλης ποικιλίας κειμένων
[προφορικών/γραπτών, μονοτροπικών/πολυτροπικών, συνεχών/ασυνεχών – για την
ορολογία βλ. τη διάκριση της σχολικής γραμματικής (σελ. 174-178) και τα Προγράμματα
Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα (συμπληρωματικά προς τα Ισχύοντα)] και κειμενικών
ειδών και η παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων κειμένων και κειμενικών ειδών εκ
μέρους των μαθητών/τριών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Για την εμβάθυνση και τη
συστηματική επεξεργασία των κειμένων (κατανόηση, ερμηνεία, κριτική) απαιτείται η
αξιοποίηση
στρατηγικών
μάθησης
και
διδασκαλίας
(http://ebooks.edu.gr/info/newps/Γλώσσα- Λογοτεχνία/ Οδηγός Νεοελληνικής Γλώσσας για
Δημοτικό και Γυμνάσιο/pdf, σ.11 και Παράρτημα).
Συνιστάται κατά τη διδασκαλία να επιλέγονται κείμενα της ίδιας θεματικής, που
πραγματεύονται το θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να
αναζητούν ομοιότητες και διαφορές και να παράγουν λόγο προφορικό και γραπτό. Άλλωστε
η σύγκριση κειμένων προϋποθέτει την κατανόηση, ερμηνεία και κριτική κάθε κειμένου
χωριστά, και υπ’ αυτήν την έννοια αποτελεί μία σύνθετη γνωστική και γλωσσική δεξιότητα
και προκρίνεται κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος.
2.3. Δραστηριότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου
1

Σύμφωνα με τη διάκριση της σχολικής γραμματικής (σελ 174-178) και όπως ορίζονται στα
Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα (συμπληρωματικά προς τα Ισχύοντα).
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Από μεθοδολογική άποψη, η κατανόηση και επεξεργασία των κειμένων πρέπει να οδηγεί
σε δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, όπως
αυτές εξειδικεύονται στις Οδηγίες Διδασκαλίας ανά τάξη που ακολουθούν. Η παραγωγή
λόγου εκ μέρους των μαθητών/τριών πρέπει να συνοδεύεται από διδακτικές ενέργειες
εξοικείωσής τους με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης [βλ. τα ΔΕΠΠΣ και
ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας (ΦΕΚ/303, τ. β΄/13-03-2003, σελ. 3778-3794), τα Προγράμματα
Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα (συμπληρωματικά προς τα Ισχύοντα (ΦΕΚ Β’ 2334 /
03-10-2011, http://ebooks.edu.gr/new/ps.php) και τα Διδακτικά παραδείγματα της Α’
Γυμνασίου που ακολουθούν].
Α) Όσον αφορά την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου οι μαθητές/τριες πρέπει να
ασκούνται στις παρακάτω δεξιότητες μέσω της υποβολής κατάλληλων ερωτήσεων, όπως:
Εντοπισμός πληροφορίας/πληροφοριών. Οι μαθητές/τριες καλούνται να
εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, σκηνικό,
κοινωνικό πλαίσιο, περιοριζόμενοι αποκλειστικά στο κείμενο και στις
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.
Κατανόηση του επικοινωνιακού πλαισίου. Οι μαθητές/τριες καλούνται να
συσχετίζουν μεταξύ τους τα δεδομένα του κειμένου, ώστε α) να αναγνωρίζουν τα
βασικά δομικά στοιχεία του, β) να διακρίνουν τις βασικές πληροφορίες από τις
επουσιώδεις σε σχέση με τον πομπό, τον/τους δέκτη/ες και το βασικό μήνυμα του
κειμένου και γ) να ορίζουν τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε καθώς και το
κειμενικό είδος στο οποίο ανήκει.
Ερμηνεία κειμένου. Οι μαθητές/τριες καλούνται α) να εμβαθύνουν στο κείμενο
και να ερμηνεύουν τα δεδομένα με βάση το πλαίσιό τους, κοινωνικό, ιστορικό,
γεωγραφικό και β) να επισημαίνουν την οργάνωση των πληροφοριών μέσα σε
αυτό και να κατανοούν τη μεταξύ τους συνοχή, να διακρίνουν από το κείμενο τις
προθέσεις του συγγραφέα.
Κριτική κατανόηση. Οι μαθητές/τριες καλούνται να εξετάζουν το κείμενο με
κριτική διάθεση υπό το πρίσμα εξωκειμενικών παραμέτρων, όπως είναι οι
προσωπικές γνώσεις και εμπειρίες τους, ώστε να αξιολογούν ιδέες, πράξεις και
χαρακτήρες, να εντοπίζουν αντιφάσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα και να
συγκρίνουν τα δεδομένα του κειμένου με τα δεδομένα άλλων κειμένων. Ως
συνέπεια της επαφής τους με το κείμενο οι μαθητές/τριες καλούνται να
εκφράζουν δικές του σκέψεις, συναισθήματα, ερμηνείες και αξιολογικές κρίσεις.
Επισημαίνεται ότι οι τύποι των παραπάνω ερωτήσεων εμπλουτίζουν το σχολικό εγχειρίδιο,
όπου οι ερωτήσεις που συνοδεύουν τα κείμενα δίνουν έμφαση κυρίως στον εντοπισμό
πληροφοριών και στην κριτική κατανόηση.
Β) Όσον αφορά την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου συνιστάται οι μαθητές/τριες
να έχουν την ευκαιρία στη διάρκεια της χρονιάς να δοκιμαστούν στην αφήγηση, περιγραφή
και επιχειρηματολογία μέσα από την γραπτή παραγωγή κειμενικών ειδών, κοινών για όλα
τα τμήματα της ίδιας τάξης, όπως είναι τα εξής: επιστολή, ημερολόγιο, πληροφοριακά
κείμενα, δημοσιογραφικά κείμενα. Σε κάθε περίπτωση η παραγωγή γραπτού λόγου πρέπει
να απορρέει από κείμενο που έχει δοθεί, να προϋποθέτει την κατανόησή του και να ζητά
από τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν ένα θέμα σε σχέση με αυτό ή να αναπτύξουν
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προσωπικές απόψεις παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Στην εκφώνηση κάθε
δραστηριότητας πρέπει οπωσδήποτε να διασαφηνίζεται το κειμενικό είδος και η περίσταση
επικοινωνίας στην οποία εντάσσεται το παραγόμενο κείμενο, με ιδιαίτερη αναφορά στον
σκοπό για τον οποίο γράφεται, στους συντάκτες και στους αποδέκτες του. Επίσης, πρέπει
να δίνονται πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη μορφή, το ύφος και την έκταση του
παραγόμενου κειμένου, που καθορίζεται κατά προσέγγιση.
Τέλος, προτείνεται η παραγωγή γραπτού λόγου να γίνεται στο σχολείο και να συνοδεύεται
από διαδικασίες ανατροφοδότησης του/της μαθητή/τριας. Ο αριθμός των ελάχιστων
κειμενικών ειδών, η συγγραφή των οποίων θα γίνει στην τάξη, κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς, προσδιορίζεται στις «Οδηγίες ανά τάξη» που ακολουθούν. Η
ανατροφοδότηση/αυτοαξιολόγηση του/της μαθητή/τριας κατά την παραγωγή γραπτών
κειμένων συνεισφέρει στη βελτίωση της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου και βοηθά
τους/τις μαθητές/τριες στην απόκτηση γλωσσικής επίγνωσης.
Παρατίθενται παραδειγματικά, ως ενδεικτικές δραστηριότητες παραγωγής προφορικού και
γραπτού λόγου, αποδελτιωμένες από τα σχολικά εγχειρίδια των τριών τάξεων του
Γυμνασίου και σύμφωνα με τους στόχους που θέτουν τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Νεοελληνικής
Γλώσσας (ΦΕΚ/303, τ. β΄/13-03-2003, σελ. 3778-3794) αλλά και τις αρχές των
Προγραμμάτων Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα (συμπληρωματικών προς τα Ισχύοντα
(ΦΕΚ Β’ 2334 / 03-10-2011, http://ebooks.edu.gr/new/ps.php ) :
- Διεξαγωγή οργανωμένων συζητήσεων σε επίπεδο ομάδων και ολομέλειας.
- Οργάνωση και διεξαγωγή διττών λόγων.
- Παρουσιάσεις εργασιών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
- Δραματοποιημένοι διάλογοι – Δραματοποιημένες περιστάσεις επικοινωνίας.
- Προσχεδιασμένος προφορικός λόγος.
- Προ-συγγραφικές δραστηριότητες (π.χ. διάγραμμα κειμένου).
- Περιληπτική απόδοση ευρύτερου κειμένου.
- Έκφραση απόψεων, σκέψεων και συναισθημάτων, σύμφωνα με οδηγίες που
δίνονται στους/στις μαθητές/τριες σχετικά με την περίσταση επικοινωνίας, τον
σκοπό και τους αποδέκτες με βάση δοσμένα κείμενα.
- Συγγραφή διαλόγου μεταξύ δύο ή τριών προσώπων με θέμα, για τον οποίο δίνονται
οδηγίες στους/στις μαθητές/τριες σχετικά με την περίσταση επικοινωνίας, τον
σκοπό και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
- Συμπλήρωση κειμένου σε κενά πλαίσια διαλόγου δοσμένης εικονογραφημένης
ιστορίας.
- Απόδοση σε συνεχή λόγο ιστορίας που αναπαριστάται σε σειρά εικόνων σε
συνάφεια με κείμενο.
- Σύνταξη επιστολής σε οικείο ή επίσημο ύφος, για την οποία δίνονται οδηγίες
στους/στις μαθητές/τριες σχετικά με την περίσταση επικοινωνίας, τον σκοπό και
τους αποδέκτες.
- Σύνταξη άρθρου (εφημερίδας, περιοδικού και διαδικτύου) με συγκεκριμένο θέμα,
σκοπό, αποδέκτες και πλαίσιο επικοινωνίας.
- Σύνταξη κειμένου σε μορφή συνέντευξης, η οποία στοιχειοθετείται με βάση
δοσμένο κείμενο και με συγκεκριμένο θέμα.
- Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου, το οποίο αξιοποιεί στοιχεία συνεχών ή/και μη
συνεχών κειμένων, με συγκεκριμένο θέμα, σκοπό και αποδέκτη.
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-

-

-

Σύνταξη διαφημιστικού κειμένου για την προώθηση προϊόντος ή υπηρεσίας σε
συνάφεια με αρχικό κείμενο με συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς (αποδέκτες, μέσο
επικοινωνίας κτλ.).
Διατύπωση και αιτιολόγηση επιχειρημάτων σε θέμα που προκαλεί αντιπαράθεση
Συμπλήρωση κειμένου που έχει δοθεί με νέα επιχειρήματα.
Συμπλήρωση προλόγου ή επιλόγου που έχουν παραλειφθεί από κάποιο κείμενο.
Θεώρηση ενός γεγονότος ή μίας άποψης, η οποία αναφέρεται σε κάποιο κείμενο,
από διαφορετική οπτική γωνία.
Σύνταξη ομιλίας με θέμα που σχετίζεται με το κείμενο που δόθηκε προς κατανόηση,
για την οποία δίνονται οδηγίες στους/στις μαθητές/τριες σχετικά με την περίσταση
επικοινωνίας, τον σκοπό και τους αποδέκτες.
Σύνταξη ταξιδιωτικής εντύπωσης για έναν τόπο.
2.4. Διδασκαλία γραμματικών φαινομένων

Όσον αφορά τον προγραμματισμό της διδασκαλίας της γραμματικής της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας, χρήσιμο είναι οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της χρονιάς να διερευνήσουν τον
βαθμό επικοινωνιακής ετοιμότητας των μαθητών/τριών σε συνάρτηση με το επίπεδο των
γνώσεων τους για τη γλώσσα. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διδάσκουν τα
γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα ενταγμένα στο πλαίσιο των κειμένων και να
αναδεικνύουν κατά τη διδασκαλία τον λειτουργικό χαρακτήρα τους (βλ. παράδειγμα 3 για
την Α΄ τάξη του Γυμνασίου). Η διδασκαλία των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων πρέπει
να διατρέχει όλη την ύλη, ανεξάρτητα από τη διδακτική ενότητα στην οποία
περιλαμβάνονται και διδάσκονται αναλυτικά στο διδακτικό εγχειρίδιο. Στη λογική αυτή η
εστίαση κατά τη διδασκαλία αφορά την κατάκτηση και τη χρήση γραμματικών και
συντακτικών δομών και όχι την απομνημόνευση μεταγλωσσικών όρων. Επίσης, ορισμένες
γραμματικές δομές που είναι ήδη κατακτημένες από τους/τις μαθητές/τριες, όπως η
συμφωνία ουσιαστικού επιθέτου για ορισμένες κατηγορίες επιθέτων δε χρειάζεται να
διδαχθούν στους φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, για λόγους οικονομίας.
Αντίθετα, απαιτείται να δοθεί έμφαση σε γραμματικές δομές και κατηγορίες που είναι
ανοίκειες στους/στις μαθητές/τριες, όπως είναι οι κατηγορίες λόγιων επιθέτων λ.χ. τα
τριγενή και δικατάληκτα επίθετα και η συμφωνία τους με τα ουσιαστικά (βλ.
http://ebooks.edu.gr/info/newps/Γλώσσα- Λογοτεχνία/ Οδηγός Νεοελληνικής Γλώσσας για
Δημοτικό και Γυμνάσιο/pdf, σ. 138 – 139- 140, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7).
2.5. Λεξιλόγιο
Η διδασκαλία του λεξιλογίου (αναζήτηση συνωνύμων – αντωνύμων) εντάσσεται σε πλαίσιο
συμφραζομένων και δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται αυτόνομα (βλ. διδακτικό παράδειγμα
2 για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου) και επανέρχεται σε όλα τα κείμενα που διδάσκονται στη
διάρκεια του έτους. Με τον τρόπο αυτό, η διδασκαλία συνάδει με τις σύγχρονες αρχές της
διδακτικής των γλωσσών και οδηγεί στην εξοικονόμηση χρόνου (π.χ. δεν απαιτείται
αυτόνομη διδασκαλία του λεξιλογίου στον συνταγματικό και παραδειγματικό άξονα, Εν. 9 η
-Α΄ Γυμνασίου). Κάθε πρόσθετο υλικό που δίνεται πρέπει να διέπεται από την ίδια λογική.
2.6 . Αξιολόγηση – Αναστοχασμός
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Για την αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας ισχύουν όσα ορίζονται στο ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ
303/13-03-03, σελ. 3743-3744). Αξίζει να τονισθεί εδώ η σημασία της αρχικής ή
διαγνωστικής αξιολόγησης όχι μόνο στην αρχή της χρονιάς, αλλά και στην αρχή κάθε
μαθησιακής διαδικασίας (π.χ. στην αρχή κάθε ενότητας ή και υποενότητας) με σκοπό τη
διερεύνηση του βαθμού επικοινωνιακής ετοιμότητας των μαθητών/τριών σε συνάρτηση με
το επίπεδο των γνώσεων τους για τη γλώσσα. Με βάση τις συγκεκριμένες και διαγνωσμένες
ανάγκες των μαθητών/τριών στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν το κείμενο και να
αρθρώσουν λόγο γραπτό και προφορικό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χαράξουν διαδρομές
στην προσπέλαση των στόχων της γλωσσικής διδασκαλίας και να επιχειρήσουν
δραστηριότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Τέλος,
διευκρινίζεται ότι στη διαδικασία διαγνωστικής αξιολόγησης συμπεριλαμβάνονται οι
(ημι)δομημένες συζητήσεις, ο καταιγισμός ιδεών, οι νοητικοί χάρτες κ.λπ.,
Ως προς τη διαμορφωτική ή σταδιακή αξιολόγηση προτείνεται, εκτός των όσων
προβλέπονται στο ΔΕΠΠΣ, η διαδικασία της γραπτής δοκιμασίας στην τάξη, στο τέλος κάθε
ενότητας ή μεγάλης υποενότητας, με βάση ένα κριτήριο αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει
δραστηριότητες κατανόησης κειμένου και δραστηριότητες παραγωγής λόγου. Όσον αφορά
τον ελάχιστο αριθμό γραπτών διαδικασιών στην τάξη στη διάρκεια του σχολικού έτους,
γίνεται αναφορά στις «Οδηγίες ανά τάξη» που ακολουθούν.
Ως προς την τελική αξιολόγηση ισχύουν όσα προβλέπονται στο σχετικό Προεδρικό
Διάταγμα για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων.
Γενικά, για τον αναστοχασμό των μαθητών/τριών προτείνεται σε κάθε διδακτική ενότητα η
εξής διαδικασία: α) στην αρχή να διερευνούν οι μαθητές/τριες τι ξέρουν για τα θέματα και
τους στόχους της συγκεκριμένης ενότητας, β) στη συνέχεια να εντοπίζουν τι θέλουν να
μάθουν και τι απαιτείται να μάθουν και γ) στο τέλος, να συνειδητοποιούν τι έμαθαν.
3. Διδακτικό υλικό
Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται (στην έντυπη ή/και στην ηλεκτρονική
μορφή τους) τα εγχειρίδια «Νεοελληνική Γλώσσα, Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών
Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων Γυμνασίου» καθώς και τα βιβλία αναφοράς «Γραμματική της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου» και το «Ερμηνευτικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής,
Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου».
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίζουν το υλικό των σχολικών
εγχειριδίων με κείμενα και δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις γνωστικές ανάγκες
και στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, από έγκριτες πηγές, έντυπες ή / και
ηλεκτρονικές, σύμφωνα με τους στόχους που θέτουν τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Νεοελληνικής
Γλώσσας (ΦΕΚ/303, τ. β΄/13-03-2003, σελ. 3778-3794), αλλά και τις αρχές των
Προγραμμάτων Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα [συμπληρωματικών προς τα ισχύοντα
(ΦΕΚ Β’ 2334 / 03-10-2011, http://ebooks.edu.gr/new/ps.php)].
Για τη γλωσσική ενίσχυση δίγλωσσων μαθητών, που είναι πιθανόν να συμφοιτούν με
φυσικούς ομιλητές της ελληνικής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο «Οδηγός για τη Δεύτερη
Γλώσσα» των ΠΣ που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα
[http://ebooks.edu.gr/info/newps/Γλώσσα- Λογοτεχνία/ Οδηγός Νεοελληνικής Γλώσσας για
Δημοτικό και Γυμνάσιο/pdf (σ. 147- 180)].
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Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξιοποίηση των βιβλίων αναφοράς (Γραμματικής, Λεξικού)
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό,
συνιστάται η σαφής διδασκαλία του τρόπου χρήσης τους στους/στις μαθητές/τριες και η
συνεχής αξιοποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να χρειάζεται να
αφιερωθεί ιδιαίτερος χρόνος για τη χρήση λεξικών, όπως παρουσιάζεται σε συγκεκριμένες
διδακτικές ενότητες των σχολικών βιβλίων. Επισημαίνεται ότι συμπληρωματικά με τη
Γραμματική για την Α’ Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου των Σ. Χατζησαββίδη – Α. Χατζησαββίδου ,
ΑΘΗΝΑ, ΟΔΕΒ, 2011) μπορεί να αξιοποιηθεί, ειδικά για την Α΄ Γυμνασίου, και η Γραμματική
της
Ε΄
και
ΣΤ’
Δημοτικού
της
Ε.
Φιλιππάκη
Warburton
(http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIME104/document/4bd94046bspo/52404c085nvo/52404c4eh5kw.pdf ). Για λεξικά, μπορεί να
αξιοποιηθεί και το Λεξικό της Κοινής
Νεοελληνικής
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html του Μανόλη
Τριανταφυλλίδη της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.
Ενδεικτικοί διαδικτυακοί πόροι για διδακτική αξιοποίηση
Ιστοσελίδες του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων.
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1132I646I460539
Πρωτέας: Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα. http://proteas.greeklanguage.gr/
Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. http://www.greeklanguage.gr/greekLang/index.html
Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση. http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/index.html
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ. Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου.
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
Πλατφόρμα «Αίσωπος» - Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια. http://aesop.iep.edu.gr/
Συνήγορος του παιδιού http://www.0-18.gr/gia-paidia/scholika-entypa
Εθνική Πινακοθήκη http://www.nationalgallery.gr/site/content.php
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. http://www.theatroedu.gr/
Εκπαιδευτική Πύλη ακολούθησε τον Οδυσσέα. http://followodysseus.gr/
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού. http://www.ekedisy.gr/
Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου. http://ancienttheater.culture.gr/el/
European School Radio-Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
http://europeanschoolradio.eu/
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el

Ακολουθούν περαιτέρω Οδηγίες διδασκαλίας ανά τάξη και ακολουθεί Παράρτημα με
συγκεκριμένο διδακτικό παράδειγμα εφαρμογής και πρόσθετες πληροφορίες.
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Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται:
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή (διαδραστικά βιβλία) .
Τετράδιο Εργασιών Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων Γυμνασίου, τα οποία αντιμετωπίζονται με τις
ίδιες διδακτικές αρχές που αναφέρονται στο εισαγωγικό κείμενο.
Κείμενα από έγκριτες πηγές, έντυπες ή / και ηλεκτρονικές, καθώς και κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων εκ
μέρους των μαθητών/τριών (βλ. ενδεικτικοί διαδικτυακοί πόροι για διδακτική
αξιοποίηση).
Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου των Σ. Χατζησαββίδη
– Α. Χατζησαββίδου.
Ερμηνευτικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου των Μ. Γαβριηλίδου,
Π. Λαμπροπούλου, Κ. Αγγελάκου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Για την περιγραφή και τη στοχοθεσία των επιμέρους ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβουλευτούν τις παρακάτω ηλ. διευθύνσεις:
http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-A112,
καθώς
και
http://ebooks.edu.gr/info/newps/Γλώσσα-Λογοτεχνία.pdf για την περιγραφή και τη
στοχοθεσία των ‘Συμπληρωματικών προς τα ισχύοντα Προγραμμάτων Σπουδών’.
Εξυπακούεται ότι η στοχοθεσία μπορεί να συμπληρωθεί, να εμπλουτιστεί ή να
διαφοροποιηθεί ανάλογα με την επιλογή των κειμένων και τη διδακτική μεθόδευση που θα
κάνουν οι εκπαιδευτικοί.
Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η Α΄ Γυμνασίου ως τάξη μετάβασης από τη μία
βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη επιβάλλει τη διεύρυνση της στοχοθεσίας του γλωσσικού
μαθήματος και με παιδαγωγικούς, κοινωνικούς και συναισθηματικούς στόχους. Έτσι, στο
γλωσσικό μάθημα ενσωματώνονται αρχές της βιωματικής μάθησης και του μαθήματος των
‘Βιωματικών Δράσεων: Σχολική και Κοινωνική Ζωή’, http://edu.klimaka.gr/leitoyrgiasxoleivn/gymnasia/1565-odhgies-mathimata-viwmatikes-draseis- gymnasio.html,
με τις
οποίες υποστηρίζονται οι μαθητές/τριες σε αυτή τη φάση της προσαρμογής στο νέο
περιβάλλον.
Για τον λόγο αυτό στη γλωσσική διδασκαλία μεθοδεύεται η εργασία των πρώτων/ αρχικών
διδακτικών ωρών στη λογική ενός project. Ενδεικτικό θέμα του project: «Γνωρίζομαι με
τους/τις συμμαθητές/τριες μου, μιλώ για το παλιό και καινούργιο σχολείο μου ή/και μιλώ
για τις αγαπημένες μου δραστηριότητες», που επιλέγεται ως οικείο, προσιτό, ευχάριστο,
σχετικό με τις εμπειρίες των μαθητών/τριών και κατάλληλο για παραγωγή λόγου από όλους
τους/τις μαθητές/τριες ανεξαρτήτως του πολιτισμικού τους κεφαλαίου. Παράλληλα, το
θέμα αυτό καλύπτει πραγματικές ανάγκες των μαθητών/τριών τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Η διαφοροποίηση της διδακτικής μεθοδολογίας (βλ. παράδειγμα 1 στο Παράρτημα)
ενδεχομένως να δίνει στον/στη μαθητή/τρια την εντύπωση συμμετοχής σε δραστηριότητες
που εντάσσονται σε ένα όχι και τόσο αυστηρό διδακτικό πλαίσιο, όμως αυτές υπηρετούν,
με απόλυτη συνέπεια γλωσσικούς και κοινωνικούς στόχους. Η εργασία σε project πάνω σε
ένα οικείο και επίκαιρο θέμα α) διασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές/τριες παρακολουθούν και
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, β) δημιουργεί ευχάριστο κλίμα στην τάξη
όπου οι μαθητές/τριες νιώθουν σιγουριά και ασφάλεια, γ) είναι ευέλικτη και
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προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών και δ) βοηθά στην ανάπτυξη κοινωνικών
σχέσεων. Τα τέσσερα αυτά σημεία προτείνονται στον/στην εκπαιδευτικό ως μέσα
πρόληψης και αντιμετώπισης των δυσκολιών προσαρμογής που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές/τριες και ως ένας τρόπος , πιο συστηματικός και αποτελεσματικός, για την ένταξή
τους στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Εντέλει, η στοχοθεσία του γλωσσικού μαθήματος, για τις εισαγωγικές ενότητες διευρύνεται
για να συμπεριλάβει και τη δημιουργία προϋποθέσεων για:
• Γνωριμία, κοινωνικοποίηση και ομαδική εργασία στη σχολική τάξη
• Έκφραση των εμπειριών των μαθητών/τριών και των συναισθημάτων τους
Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ Γυμνασίου
θα διδαχθεί, όχι με γραμμικό τρόπο, αλλά με αναδιάταξη ορισμένων ενοτήτων και
ενσωμάτωση δεξιοτήτων και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, επιλογές οι οποίες υπαγορεύονται από τα εξής:
την αναγκαιότητα για απαλλαγή από τη συσσώρευση της διδακτέας ύλης, και την
αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου για περισσότερες δραστηριότητες των
μαθητών/τριών στο σχολείο.
την αναγκαιότητα ενίσχυσης της επικοινωνιακής, γλωσσικής και κριτικής
ικανότητας των μαθητών/τριών, μέσω της εμβάθυνσης στους προβλεπόμενους για
τη διδασκαλία τύπους κειμένων, αλλά και την κατανόηση και παραγωγή
προφορικού και γραπτού λόγου.
το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, στο μάθημα της ΝΕΓ και σε συγκεκριμένες
ενότητες (βλ. αναλυτικά στη συνέχεια) θα ενσωματωθεί το περιεχόμενο του
μαθήματος των Βιωματικών Δράσεων της Α’ Γυμνασίου: ‘Σχολική και Κοινωνική
Ζωή’ με διπλή εστίαση: την ομαλή ένταξη και την προσαρμογή των μαθητών/τριών
στο Γυμνάσιο, αλλά και την ενίσχυση της γλωσσικής και επικοινωνιακής τους
ικανότητας.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Οι θεματικοί άξονες, τα κειμενικά είδη, οι δεξιότητες, τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα
και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που εμφανίζονται στην Α΄ Γυμνασίου,
παρουσιάζονται
αναλυτικά
στο
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
(http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf),
αλλά
και
στα
‘Συμπληρωματικά
προς
τα
ισχύοντα
Προγράμματα
Σπουδών’
(ΠΣ)
(http://ebooks.edu.gr/new/ps.php). Με βάση τις σύγχρονες γλωσσοπαιδαγωγικές απόψεις,
η διδασκαλία του περιεχομένου του γλωσσικού μαθήματος με στοχοκεντρική οπτική και με
μη γραμμικό τρόπο (βλ. εισαγωγικό κείμενο) απαλλάσσει τον εκπαιδευτικό από την
παρακολούθηση μιας, συνήθως, ογκώδους διδακτικής ύλης και μετατρέπει το διδακτικό
υλικό σε εργαλείο επίτευξης συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Το περιεχόμενο του
σχολικού εγχειριδίου της Α’ Γυμνασίου από μια στοχοκεντρική οπτική αποτυπώνεται
αδρομερώς στον παρακάτω πίνακα:
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Θεματικοί άξονες: Σχολείο, Φύση Υγεία και Διατροφή, Θέατρο/ κινηματογράφος,
Δραστηριότητες, Ο κόσμος μέσα από την οθόνη/ εικόνα, Αθλητισμός, Γνώση, Τόπος
και πολιτισμός
Γένη λόγου – Κειμενικά Είδη: Περιγραφή, Αφήγηση, Επιχειρηματολογία,
Πολυτροπικά κείμενα
Δεξιότητες: Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή
προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Παράγραφος, Περίληψη
Γραμματικά- συντακτικά φαινόμενα: Προτάσεις, Ονοματική φράση – Επιθετικός
προσδιορισμός, Κλίση ουσιαστικών – επιθέτων, Ρήμα, Οι πτώσεις και οι λειτουργίες
τους, Οριστικό και αόριστο άρθρο, Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση, Ασύνδετο
σχήμα.
Σύμφωνα με την οπτική αυτή, ο/η εκπαιδευτικός δε χρειάζεται να αντιμετωπίζει τη
διδακτέα ύλη ως άθροισμα σελίδων, αλλά ως σύνολο στόχων που χρειάζεται να καλυφθούν
στη διάρκεια του σχολικού έτους. Υπ’ αυτό το πρίσμα ο σχεδιασμός της διδασκαλίας δε
χρειάζεται να ακολουθεί τη γραμμική διάταξη του σχολικού εγχειριδίου, αλλά είναι στη
διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών, σε συνεργασία μεταξύ τους, να κάνουν επιλογές
ως προς τη θεματική των διδακτικών ενοτήτων με βάση τα ενδιαφέροντα των
μαθητών/τριών. Ως εκ τούτου, από το σχολικό εγχειρίδιο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
επιλέξουν από τις διδακτικές ενότητες τα θέματα που θα προσπελάσουν, με όποια σειρά
κρίνουν σκόπιμη, αυτοτελώς ή και σε συνδυασμό (βλ. περαιτέρω ενδεικτική αναδιάταξη
της ύλης), πάντοτε κοινά για όλα τα τμήματα της ίδιας τάξης.
Ενδεικτική αναδιάταξη της ύλης:
Διδακτική ενότητα:

Ενότητες 1η, 2η, πιθανόν 6η

Γνωριμία και προσαρμογή στο νέο σχολείο
Ενδεικτική διδακτική ενότητα:

Ενδεικτικές ενότητες 5η, 6η, 7η, 8η, 9η

Ελεύθερος χρόνος
Ενδεικτική διδακτική ενότητα:

Ενότητες για διατροφή, αθλητισμό, υγεία

Υγεία, άσκηση, διατροφή

4η, 8η

Ενδεικτική διδακτική ενότητα:

Ενδεικτικές ενότητες: 9η, 10η

Ανακαλύπτω τη γνώση: Ανακαλύπτω τον
τόπο μου

ΣΗΜ.
Η αφήγηση, περιγραφή και
επιχειρηματολογία που περιλαμβάνονται
στην τρίτη ενότητα δε θα διδαχθούν
αυτόνομα στις εν λόγω ενότητες. Λόγω της
σπουδαιότητάς τους, κείμενα αφήγησης,
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περιγραφής και επιχειρηματολογίας θα
διδάσκονται σε όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς και σε όλες τις διδακτικές
ενότητες.
Γένη λόγου2 – Κειμενικά είδη3
Στο σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνική Γλώσσα της Α΄ Γυμνασίου ανθολογούνται κείμενα που
κινούνται και στα τρία γένη του λόγου (περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία) και
εντάσσονται σε ποικίλα κειμενικά είδη. Ενδεικτικά αναφέρονται: Περιγραφές προσώπων,
χώρων, τόπων, αντικειμένων, λογοτεχνικές αφηγήσεις, αφηγήσεις συμβάντων,
πολυτροπικά κείμενα (σκίτσα, γελοιογραφίες, διαφημίσεις), κείμενα ασυνεχή (πίνακες,
διαγράμματα), άρθρα, κριτικές, κ.ά.
Δεξιότητες – Δραστηριότητες :
Επισημαίνεται ότι οι δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικών και γραπτών
περιγραφικών, αφηγηματικών και επιχειρηματολογικών κειμένων είναι αυτές στις οποίες
χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. Ειδικότερα:
 Για την κατανόηση προφορικών κειμένων συνιστάται η αξιοποίηση
οπτικοακουστικού υλικού σύντομης διάρκειας, προερχόμενου από έγκριτες
πηγές, που θα συνοδεύεται από ανάλογα φύλλα εργασίας. Εξίσου, ωστόσο,
σημαντική είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών/τριών για
ακρόαση του παραγόμενου λόγου του εκπαιδευτικού και των
μαθητών/τριών στη σχολική τάξη.
 Για την παραγωγή προφορικών κειμένων προτείνονται ενδεικτικές
δραστηριότητες προσχεδιασμένου και απροσχεδίαστου προφορικού λόγου
(δραματοποιήσεις, παιχνίδια ρόλων, κ.ά. Αναλυτικότερα, βλ. τα
συμπληρωματικά
προς
τα
ισχύοντα
ΠΣ
http://ebooks.edu.gr/info/newps/Γλώσσα-Λογοτεχνία.pdf,
καθώς
και
σενάρια
στον
Οδηγό
του
Εκπαιδευτικού
http://ebooks.edu.gr/info/newps/ΓλώσσαΛογοτεχνία/
Οδηγός
Νεοελληνικής Γλώσσας για Δημοτικό και Γυμνάσιο/pdf).
 Για την κατανόηση γραπτών κειμένων η προσέγγιση συνιστάται να
ακολουθεί την κλίμακα: κατανόηση, ερμηνεία, κριτική, με ταυτόχρονη
εστίαση στη μορφή των κειμένων, την πηγή από την οποία προέρχονται, το
είδος του κειμένου κ.ά. με αξιοποίηση ποικίλων τύπων ερωτήσεων
(κλειστού,
ανοιχτού
τύπου,
κ.ά.
(Αναλυτικότερα,
βλ.
http://ebooks.edu.gr/info/newps/ΓλώσσαΛογοτεχνία/
Οδηγός
Νεοελληνικής Γλώσσας για Δημοτικό και Γυμνάσιο/pdf)
Eνδεικτικές δραστηριότητες για κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο και που μπορούν να αξιοποιηθούν
κατά τη διδασκαλία: Αφηγήσεις ή περιγραφές συμβάντων, ιστορικών γεγονότων, σύγκριση
προφορικών ή / και γραπτών κειμένων, μετατροπή προφορικού λόγου σε γραπτό,
2
3

Σύμφωνα με τη διάκριση της ισχύουσας σχολικής γραμματικής (σελ 174-178)
Σύμφωνα με τη διάκριση στα ισχύοντα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ

12

ανάγνωση του προλόγου ενός κειμένου ή της αρχής μιας ιστορίας και πρόβλεψης της
συνέχειας με αξιοποίηση στοιχείων, όπως είναι οι εικόνες, ο τίτλος, κ.ά., σύγκριση συνεχών
/ ασυνεχών κειμένων, σύγκριση διαφορετικών περιγραφικών, αφηγηματικών /
επιχειρηματολογικών κειμένων για αναζήτηση ομοιοτήτων και διαφορών σε σχέση με την
πηγή προέλευσης των κειμένων, το είδος τους, τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκαν,
αναζήτηση σημασίας λέξεων σε ένα κείμενο με αξιοποίηση του συμφραστικού πλαισίου
κ.ά.
Τα γραπτά κείμενα που παράγονται από τους/τις μαθητές/τριες στο σχολείο συνιστάται να
είναι 6 -7 κατά τη διάρκεια του έτους, να είναι ενταγμένα σε επικοινωνιακό πλαίσιο και να
ορίζεται η έκταση τους (αριθμός λέξεων). Οι εργασίες των μαθητών/τριών στο σπίτι
χρειάζεται να είναι συχνές και να βασίζονται στα θέματα και τις δραστηριότητες που
προηγήθηκαν.
Γραμματικά - συντακτικά φαινόμενα
Τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα και η εστίαση της διδασκαλίας στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων δεν περιορίζονται μόνο στις αντίστοιχες ενότητες του σχολικού εγχειριδίου,
αλλά διαπερνούν το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι, π.χ. η γραφή περίληψης
και παραγράφων, η διδασκαλία της στίξης, του παρατακτικού και υποτακτικού λόγου κ.ά.,
μπορούν να επαναλαμβάνονται και να υπενθυμίζονται στους/στις μαθητές/τριες στο
πλαίσιο των εξεταζόμενων κειμένων, με οποιαδήποτε διδακτική πρόταση εκτιμά ο/η
εκπαιδευτικός ότι είναι πρόσφορη παιδαγωγικά, αποτελεσματική ως προς την αξιοποίηση
του διδακτικού χρόνου και συμβατή με τις ανάγκες των μαθητών/τριών του.
Επισημαίνεται ότι όλα τα γραμματικά – συντακτικά φαινόμενα διδάσκονται, ανεξαρτήτως
των ενοτήτων που επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, αν δεν επιλεγεί η
9η ενότητα, ο παραδειγματικός άξονας θα διδαχθεί μαζί με το λεξιλόγιο όλη τη χρονιά.
Αντίστοιχα, εάν δεν επιλεγεί η 10η ενότητα, η υποτακτική και παρατακτική σύνδεση των
προτάσεων θα ενταχθούν στην 8η ενότητα.
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Ενδεικτική διαχείριση του διδακτικού χρόνου με βάση την αξιοποίηση των παραπάνω
προτάσεων: 75 ώρες κατά προσέγγιση
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος διδασκαλίας των συνδιδασκόμενων ενοτήτων συνολικά: 1215 ώρες
1η ΕΝΟΤΗΤΑ – 2η ΕΝΟΤΗΤΑ
Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο / Επικοινωνία στο σχολείο
Οι ενότητες αυτές συνδιδάσκονται (μπορεί να αξιοποιηθεί και η 6η ενότητα)
Όπως σημειώθηκε (βλ. εισαγωγή), το μάθημα της ΝΕΓ καλύπτει και στόχους τού μαθήματος
των Βιωματικών Δράσεων της Α’ Γυμνασίου: ‘Σχολική και Κοινωνική Ζωή’. Αξιοποιούνται,
λοιπόν, και συνδιδάσκονται οι θεματικές της 1ης (Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο,) της
2ης (Επικοινωνία στο σχολείο) και ενδεχομένως και της 6ης ενότητας (Δημιουργικές
δραστηριότητες στη ζωή μου). Επαναλαμβάνεται πως οι παραπάνω θεματικές με τις οποίες
ξεκινά η γλωσσική διδασκαλία προσφέρονται για γνωριμία των μαθητών/τριών και
κατάθεση εμπειριών στη μεταβατική αυτή φάση της σχολικής τους ζωής, έχουν στόχο την
ομαλή προσαρμογή των μαθητών/τριών στο νέο περιβάλλον και χρησιμοποιούνται ως
αφορμή και για κατανόηση και παραγωγή προφορικών και γραπτών κειμένων. Η
συνδιδασκαλία των θεματικών γίνεται σε μορφή project, ενώ προβλέπεται χρόνος για
13

γραφή κειμένων στη σχολική τάξη και παρουσίαση εργασιών των μαθητών/τριών.
(Αναλυτικότερα, βλ. http://ebooks.edu.gr/info/newps/ Σχολική και Κοινωνική Ζωή/Οδηγός
ΣΚΖ για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.Pdf), διδακτικό παράδειγμα 1 για την Α΄ τάξη του
Γυμνασίου,
καθώς
και
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=370,
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1213,
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=1371http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=1372).
Για την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα χαρακτηριστικά των περιγραφικών,
αφηγηματικών και επιχειρηματολογικών κειμένων, τα δομικά στοιχεία της παραγράφου,
καθώς και για τη διδασκαλία των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων που εμφανίζονται
στις ενότητες 1, 2, μπορούν να αξιοποιηθούν τα κείμενα των οποίων γίνεται επεξεργασία
κατά τη διάρκεια του project, καθώς και τα παραγόμενα προφορικά και γραπτά κείμενα
των μαθητών/τριών, χωρίς εστίαση στη μεταγλώσσα.
Επίσης, τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα των ενοτήτων που συνδιδάσκονται μπορούν
να ενσωματωθούν στη διδασκαλία και των άλλων ενοτήτων με τον τρόπο που
περιγράφεται στο εισαγωγικό κείμενο.
3η ΕΝΟΤΗΤΑ
Ταξίδι στον κόσμο της φύσης
Η ενότητα αυτή λόγω της σπουδαιότητάς της δε διδάσκεται αυτόνομα, αλλά
ενσωματώνεται στη διδασκαλία όλων των ενοτήτων. Εντοπίζονται αρχικά τα τυπικά δομικά
χαρακτηριστικά της περιγραφής, αφήγησης και επιχειρηματολογίας, με κειμενοκεντρικό
τρόπο με οποιοδήποτε κείμενο ενδείκνυται (π.χ. αφηγήσεις μαθητών/τριών των
εισαγωγικών ενοτήτων), στα οποία η διδασκαλία επανέρχεται σπειροειδώς και ενισχύεται
από την κατανόηση και παραγωγή αντίστοιχων κειμένων σε όλες τις διδακτικές ενότητες
που ακολουθούν (βλ. παράρτημα).
4η ΕΝΟΤΗΤΑ
Φροντίζω για τη διατροφή και την υγεία μου
Μπορεί να συνεξεταστεί με την 8η ενότητα: Αθλητισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες
Παρακολουθώ και συμμετέχω, υπό τον τίτλο: Άσκηση, διατροφή, Υγεία
Επισημαίνεται για την ενότητα αυτή ότι ορισμένες γραμματικές δομές που είναι ήδη
κατακτημένες από τους/τις μαθητές/τριες, - όπως για παράδειγμα η συμφωνία
ουσιαστικού επιθέτου για ορισμένες κατηγορίες επιθέτων - δε χρειάζεται να διδαχθούν εκ
νέου στους φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, για λόγους εξοικονόμησης
διδακτικού χρόνου. Αντίθετα, απαιτείται να δοθεί έμφαση σε γραμματικές δομές και
κατηγορίες που είναι ανοίκειες στους/στις μαθητές/τριες ή παρουσιάζουν δυσκολία στην
κατάκτηση και τη χρήση τους, όπως είναι οι κατηγορίες λόγιων επιθέτων και η συμφωνία
τους με τα ουσιαστικά (βλ. http://ebooks.edu.gr/info/newps/Γλώσσα- Λογοτεχνία/ Οδηγός
Νεοελληνικής Γλώσσας για Δημοτικό και Γυμνάσιο/pdf, σ. 138 – 139- 140, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7).
5η ΕΝΟΤΗΤΑ
Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου
Μπορεί να συνεξετασθεί με την 7η, 8η και 9η ενότητα, υπό τον τίτλο: Ελεύθερος χρόνος
6η ΕΝΟΤΗΤΑ
Δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου
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Η ενότητα αυτή μπορεί να συνδυαστεί με τη διδασκαλία της 1ης και 2ης ενότητας (βλ.
διδακτικό παράδειγμα 1) ή να συνεξεταστεί με την 7η, 8η, 9η κάτω από τον τίτλο:
Ελεύθερος χρόνος.
7η ΕΝΟΤΗΤΑ
Ο κόσμος μέσα από την οθόνη – εικόνα
Μπορεί να συνεξεταστεί με την 5η, 8η, 9η ενότητα, υπό τον τίτλο ‘Ελεύθερος Χρόνος’
Η ένταξη της γραμματικής (κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, παρατακτική και
υποτακτική σύνδεση) να γίνει στο πλαίσιο των κειμένων με διερευνητικό και λειτουργικό
τρόπο (βλ. παράδειγμα 4). Για τη σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας των προτάσεων βλ.
Γραμματική της Ε΄ και ΣΤ’ Δημοτικού της Ε. Φιλιππάκη - Warburton
(http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIME104/document/4bd94046bspo/52404c085nvo/52404c4eh5kw.pdf, σ. 192). Σκόπιμο
κρίνεται να δοθεί και στην ενότητα αυτή έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή
προφορικών και γραπτών κειμένων.
9η ΕΝΟΤΗΤΑ
Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης
Μπορεί να συνεξετασθεί με την 5η και 7η ενότητα υπό τον τίτλο: Ελεύθερος χρόνος
Από την ενότητα αυτή η διδασκαλία του παραδειγματικού άξονα δε χρειάζεται να διδαχθεί
αυτόνομα, δεδομένου ότι διαχέεται στη διδασκαλία όλων των ενοτήτων, ενώ τα
εισαγωγικά κείμενα και οι δραστηριότητες που αφορούν το βιβλίο μπορούν να
αξιοποιηθούν και στο μάθημα της Λογοτεχνίας. Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν κείμενα
από τα γνωστικά αντικείμενα του ΑΠΣ, εκτός των κειμένων του σχολικού εγχειριδίου.
10η ΕΝΟΤΗΤΑ
Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Μπορεί να συνεξεταστεί με την 9η: Ανακαλύπτω τη γνώση: Ανακαλύπτω τον τόπο μου
Ο υπόλοιπος διδακτικός χρόνος μπορεί να διατεθεί:
Για την παρουσίαση εργασιών των μαθητών/τριών
Για διόρθωση των γραπτών και ανατροφοδότηση
Για βελτίωση της ορθογραφικής ικανότητας των μαθητών/τριών
Για εμβάθυνση, όπου ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι απαιτείται
Για διαθεματικές εργασίες
Για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών/τριών ανάλογα με τις εκπαιδευτικές
συνθήκες.
- Για το σχολικό έτος 2016-2017 κρίνεται απαραίτητη η συνεξέταση των εισαγωγικών
ενοτήτων 1 και 2.
-

Η συνεξέταση των υπόλοιπων ενοτήτων είναι προαιρετική και οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να ακολουθήσουν είτε τον ενδεικτικό προτεινόμενο συνδυασμό είτε να
ακολουθήσουν τη δική τους διδακτική διαδρομή.

-

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αυτόνομη διδασκαλία ο ενδεικτικός διδακτικός
χρόνος για κάθε ενότητα υπολογίζεται στις 10 ώρες, με τις επισημάνσεις για τη
διδασκαλία του λεξιλογίου, των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων και των
δεξιοτήτων που προαναφέρθηκαν.

15

-

Το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων που θα διδαχθούν στην πρώτη τάξη είναι οκτώ
και οι ενότητες που επιλέγονται είναι κοινές για όλα τα τμήματα της Α΄ Γυμνασίου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το διαδραστικό βιβλίο μαθητή
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2302,8787/
Επιμορφωτικό υλικό για τις Βιωματικές Δράσεις
http://ebooks.edu.gr/new/epimorfotiko.php?course=DSGYM-A119
Εθνική Πινακοθήκη http://www.nationalgallery.gr/site/content.php
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για Διαδρομές στην Αρχαία Ολυμπία και πολυμεσικές
αναπαραστάσεις www.ime.gr
Εκπαιδευτική ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Αρχαία Ολυμπία
https://www.youtube.com/watch?v=X1-WtYfdVrk
Ολυμπιακοί Αγώνες: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
http://odysseus.culture.gr/a/1/11/ga114.html
Σχολικά έντυπα – Συνήγορος του παιδιού http://www.0-18.gr/gia-paidia/scholikaentypa
«ΙΜΕ: Ψηφιακή αναπαράσταση της μάχης των Συρακουσών»:
http://www.youtube.com/watch?v=3BpAlj-r7wo
Βίντεο «Μήνυμα από το διευθυντή του ελληνικού γραφείου της Greenpeace»/
«Οδηγός καταναλωτών»
http://www.greenpeace.org/greece/el/multimedia/video_page
Βίντεο «Το νέο μουσείο Ακρόπολης»
http://www.youtube.com/watch?v=HxUEqq_ZqVs
Βίντεο/ σποτ «Γιατροί χωρίς σύνορα»: http://www.youtube.com/watch?v=9cciMOkPoI
Διδακτικό παράδειγμα για την ενότητα 6
http://blogs.sch.gr/3gympoli/files/2016/08/Deigmatikh-Didaskaleia.pdf
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Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται:
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή.
Τετράδιο Εργασιών Β΄ Γυμνασίου.
Κείμενα από έγκριτες πηγές, έντυπες ή / και ηλεκτρονικές, καθώς και κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων εκ
μέρους των μαθητών/τριών (βλ. ενδεικτικοί διαδικτυακοί πόροι για διδακτική
αξιοποίηση).
Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου των Σ. Χατζησαββίδη
– Α. Χατζησαββίδου.
Ερμηνευτικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου των Μ. Γαβριηλίδου,
Π. Λαμπροπούλου, Κ. Αγγελάκου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Για την περιγραφή και τη στοχοθεσία του μαθήματος οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
συμβουλευτούν την περιγραφή και τη στοχοθεσία των επιμέρους ενοτήτων του σχολικού
εγχειριδίου στο http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-B110 και την
περιγραφή, τη στοχοθεσία και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα των
«Συμπληρωματικών
προς
τα
ισχύοντα
Προγραμμάτων
Σπουδών»
στο
http://ebooks.edu.gr/new/ps.php.
Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία του μαθήματος θεωρείται όχι ως άθροισμα ενοτήτων αλλά
ως ένα σύνολο στόχων για την ενίσχυση της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας των
μαθητών/τριών, μέσω της ανάπτυξης και των τεσσάρων γλωσσικών μακροδεξιοτήτων
(ανάγνωση και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) καθώς και την ανάπτυξη της
κριτικής τους σκέψης. Υπ’ αυτό το πρίσμα είναι στη διακριτική ευχέρεια των διδασκόντων,
σε συνεργασία μεταξύ τους, να ακολουθήσουν οποιαδήποτε διαδρομή στην επιλογή των
διδακτικών ενοτήτων του σχολικού βιβλίου με στόχο οι μαθητές/τριες στη Β΄ τάξη να είναι
σε θέση μεταξύ άλλων
να αναγνωρίζουν τη δομή μιας παραγράφου, τις τεχνικές ανάπτυξής της και τις
συνδετικές λέξεις που συνέχουν εκτενέστερα κείμενα
να διακρίνουν τη βασική από τις δευτερεύουσες πληροφορίες σε ένα κείμενο
να εντοπίζουν τις λέξεις-κλειδιά και να αποδίδουν με τίτλο το θέμα του κειμένου
να απεικονίζουν διαγραμματικά τη δομή ποικίλων κειμένων
να προχωρούν στη διαδικασία της περίληψης ενός κειμένου με τη χρήση
πλαγιότιτλων στις παραγράφους
να συσχετίζουν τα δομικά συστατικά του κειμένου με το κειμενικό είδος και τις
περιστάσεις επικοινωνίας
να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των γραμματικοσυντακτικών και
λεξιλογικών επιλογών τους στη διαμόρφωση του κατάλληλου επικοινωνιακά ύφους
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να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα επιχειρήματα που προβάλλονται σε ένα
κείμενο.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Οι θεματικοί άξονες, τα κειμενικά είδη, οι δεξιότητες και τα γραμματικοσυντακτικά
φαινόμενα που διδάσκονται στη Β΄ Γυμνασίου, παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
(http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf)
αλλά
και
στα
«Συμπληρωματικά
προς
τα
ισχύοντα
Προγράμματα
Σπουδών»
(http://ebooks.edu.gr/new/ps.php).
Το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου της Β΄ Γυμνασίου από μια στοχοκεντρική οπτική
αποτυπώνεται αδρομερώς στον παρακάτω πίνακα:
Θεματικοί άξονες: Ταξίδια, Οικογένεια, Φιλία, Σχολείο, Εργασία, Ενημέρωση, Σύγχρονα
κοινωνικά προβλήματα.
Γένη Λόγου4-Κειμενικά είδη5: Περιγραφή, Αφήγηση, Επιχειρηματολογία.
Δεξιότητες: Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή
προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου ,
Περίληψη κειμένου-Πλαγιότιτλοι, Συνοχή ευρύτερου κειμένου, Αξιολόγηση και
διατύπωση επιχειρημάτων.
Γραμματικά - συντακτικά φαινόμενα: παρεπόμενα του ρήματος (διαθέσεις, φωνές,
εγκλίσεις, τροπικότητες, ποιόν ενέργειας, χρόνοι, αριθμοί, πρόσωπα), ενεργητική και
παθητική σύνταξη, προσωπική και απρόσωπη σύνταξη, επιρρηματικοί προσδιορισμοί,
αντωνυμίες, παραθετικά επιθέτων, σύγκριση, σχηματισμός λέξεων με σύνθεση,
ετυμολογικά συγγενείς λέξεις.
Αναλυτικά:
Α. Θεματικές ενότητες-Διδακτικές ενότητες
Το σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β΄ Γυμνασίου οργανώνεται σε εννέα
(09) διδακτικές ενότητες που πραγματεύονται αντίστοιχο αριθμό θεμάτων. Στο πλαίσιο του
διαθέσιμου διδακτικού χρόνου (50 ώρες περίπου για τα ημερήσια γυμνάσια) και
δεδομένου ότι η θεματολογία των διδακτικών ενοτήτων στα σχολικά εγχειρίδια λειτουργεί
ως το πεδίο για την ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των
μαθητών/τριών, είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών, σε συνεργασία μεταξύ
τους, να κάνουν επιλογές ως προς τη θεματική των διδακτικών ενοτήτων με βάση τα
ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και να συνεξετάσουν κάποιες από αυτές τις ενότητες
στο πλαίσιο ευρύτερων σχεδίων μαθήματος. Ενδεικτικά, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να
συνεξετάσουν τις διδακτικές ενότητες 2 (Ζούμε με την οικογένεια) και 3 (Φίλοι για πάντα).
Στην περίπτωση της συνεξέτασης, μπορούν να οργανώσουν ένα σχέδιο μαθήματος
θέτοντας ως κατευθυντήριο άξονα των δραστηριοτήτων το ζήτημα των σχέσεων των
εφήβων με τους σημαντικούς Άλλους (οικογένεια, φίλοι) και να επιλέξουν τα κατάλληλα
κείμενα από τις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες (βλ. ενδεικτικά Βιβλίο μαθητή: 2. Α. 16., 2.
Α. 3., 3. Α. 1., 3. Α. 2., 3. Α. 4., Τετράδιο εργασιών: 2. Α. 1., 2. Β. 3., 3. Β. 4), αξιοποιώντας
4

Σύμφωνα με τη διάκριση της ισχύουσας σχολικής γραμματικής (σελ 174-178).
Σύμφωνα με τη διάκριση στα ισχύοντα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ.
6
2.Α.1 σημαίνει 2η ενότητα Α υποενότητα κείμενο 1.
5
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ομαδοσυνεργατικές πρακτικές διδασκαλίας. Σε αυτή την εκδοχή οι δραστηριότητες
κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου και η λειτουργική προσέγγιση7
των παρεπόμενων του ρήματος (διαθέσεις, φωνές, εγκλίσεις, τροπικότητες, ποιόν
ενέργειας, χρόνοι, αριθμοί, πρόσωπα) θα απαιτήσουν περίπου 16-18 ώρες. Επίσης με
άξονα το θέμα Έφηβοι ως ενεργοί πολίτες, οι ενότητες 6 (Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και
ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές (ΜΜΕ, διαδίκτυο κτλ), 7 (Βιώνοντας προβλήματα της
καθημερινής ζωής) και 8 (Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα) θα μπορούσαν να
συνεξεταστούν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου μαθήματος και να προσπελαστούν με
τη μέθοδο project. Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριες μπορούν να
επιλέξουν τα κοινωνικά θέματα/προβλήματα με τα οποία θα ασχοληθούν, τα κείμενα που
θα επεξεργαστούν και το τελικό προϊόν της εργασίας τους, το οποίο μπορεί να είναι έντυπη
ή ηλεκτρονική έκδοση μιας εφημερίδας8. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγονται
ομαδοσυνεργατικού τύπου πρακτικές και η διάρκεια του σχεδίου εργασίας μπορεί να είναι
16-18 ώρες.
Συνοψίζοντας για το σχολικό έτος 2016-2017 καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να ακολουθήσουν οποιαδήποτε διαδρομή στην επιλογή των διδακτικών ενοτήτων
του σχολικού βιβλίου με κριτήριο το θέμα και θα πρέπει να διεξέλθουν τουλάχιστον πέντε
(05) διδακτικές ενότητες διαφορετικής θεματολογίας, μοιράζοντας τον διδακτικό χρόνο
κατάλληλα.
Β. Γένη λόγου – Κειμενικά είδη9
Στο σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνική Γλώσσα της Β΄ Γυμνασίου (Βιβλίο μαθητή και Τετράδιο
εργασιών) ανθολογούνται κείμενα που κινούνται και στα τρία γένη του λόγου (περιγραφή,
αφήγηση, επιχειρηματολογία) και εντάσσονται σε ποικίλα κειμενικά είδη10:
Περιγραφικά
Αφηγηματικά
Επιχειρηματολογία
Περιγραφή, προσώπων,
χώρων, σκηνών από την
καθημερινότητα (π.χ. στην
οικογένεια, στο σχολείο κ.ά.)

Λογοτεχνικές, ιστορικές,
ρεαλιστικές αφηγήσεις (π.χ.
διηγήματα, μυθιστορήματα,

Ενημερωτικό φυλλάδιο,
ιστοσελίδα, ταξιδιωτικός
οδηγός (περιγραφή με στόχο

Βιογραφικό σημείωμα

στίχοι τραγουδιών,
ιστοριογραφικά κείμενα,
προσωπικές μαρτυρίες,
συνεντεύξεις, ρεπορτάζ,
ημερολόγια)

Δημοσιογραφικά κείμενα
(π.χ. τίτλοι εφημερίδων,
άρθρο γνώμης,
χρονογράφημα,
γελοιογραφία)

Ενημερωτικό φυλλάδιο,
ιστοσελίδα, αφίσα με
οδηγίες, συμβουλές

7

Ενδεικτικό παράδειγμα για τη λειτουργική προσέγγιση των εγκλίσεων με στόχο την ανάδειξη των
σχέσεων εξουσίας ή ισοτιμίας ανάμεσα στους συνομιλητές σε ένα διαλογικό κείμενο στο σενάριο
του Ελευθέριου Βεκρή, Η οικογένεια με τη γλώσσα των κόμικς (http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=1151).
8
Ενδεικτικό παράδειγμα το σενάριο της Θεοδώρας Τριαντοπούλου, Μια διαφορετική εφημερίδα,
(http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1140).
9
Σύμφωνα με τη διάκριση της σχολικής γραμματικής (σελ 174-178).
10
Σύμφωνα με τη διάκριση της ισχύουσας σχολικής γραμματικής (σελ 174-178).
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την πληροφόρηση)

(προτρεπτικός λόγος)

Περιγραφή αφίσας,
φωτογραφικού υλικού,
εικαστικού έργου,
στατιστικού πίνακα, χάρτη

Πολυτροπικές αφηγήσεις
(π.χ. κόμικς, αφίσες,
εικαστικά έργα,
φωτογραφίες, ταινίες)

Επιστολή προς φίλους ή/και
προς μεγαλύτερους με
σκοπό την πειθώ

Μικρές Αγγελίες

Συνοπτική παρουσίαση ενός
γεγονότος προφορικά ή
γραπτά

Συζήτηση

Διάλογος με τη μορφή
Αντιλογίας/ Δραματοποίηση
Κρίνεται αναγκαίο οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με την έννοια του κειμένου και τη
σύνδεσή του με την πράξη της επικοινωνίας, με τον τρόπο που συγκροτείται η εσωτερική
συνοχή του και η νοηματική του αλληλουχία, με τη διάκριση των κειμένων σε περιγραφικά,
αφηγηματικά, επιχειρηματολογικά, με τα χαρακτηριστικά του προφορικού και γραπτού
λόγου, την έννοια του ύφους και τη διάκριση ανάμεσα σε τυπικό, οικείο και ουδέτερο ύφος
[βλ. Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) Πέμπτο κεφάλαιο.
Πραγματολογία-Κειμενογλωσσολογία, 2. Κειμενογλωσσολογία. 2. 1 Το κείμενο και η έννοιά
του σ. 172, Παρατηρώ και καταλαβαίνω, σ. 173, 2. 2. Κειμενικά είδη, σ. 174-177, Παρατηρώ
και καταλαβαίνω, σ. 178, 2. 3. Υφολογία, α. Η έννοια του ύφους, β. Το ύφος της νέας
ελληνικής, σ. 179-181].
Στο πλαίσιο αυτής της οπτικής ο εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας μπορεί
να αξιοποιεί από το σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνική Γλώσσα (Βιβλίο Μαθητή), μη
ακολουθώντας υποχρεωτικά τη γραμμική διάταξη της ύλης, τις ακόλουθες ενότητες: 1η
ενότητα, Δ (τρόποι ανάπτυξης παραγράφου) σ. 19, 20 και 23, 2η ενότητα, Δ (περίληψη
κειμένου-πλαγιότιτλοι) σ. 39, 3η ενότητα, Ε (δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου),
4η ενότητα, Γ (συνοχή ευρύτερου κειμένου) σ. 69, 5η ενότητα Δ (οργάνωση και συνοχή της
περιγραφής και αφήγησης) σ. 84, 6η ενότητα, Ε (δραστηριότητες παραγωγής λόγου), σ. 97,
7η ενότητα, Δ (οι συνδετικές λέξεις και φράσεις) σ. 109, 7η ενότητα, Στ (δραστηριότητες
παραγωγής λόγου), σ. 112-113, 8η ενότητα, το Δ (αξιολόγηση και διατύπωση
επιχειρημάτων) σ. 129 και 130.
Γ1. Δεξιότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου - Δραστηριότητες
Για τις δεξιότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου και τις σχετικές
δραστηριότητες ισχύουν όσα έχουν λεχθεί στο εισαγωγικό σημείωμα του γενικού μέρους.
Γενικά χρειάζεται να εμπλουτιστούν οι δραστηριότητες κατανόησης γραπτού και
προφορικού λόγου στο διδακτικό βιβλίο προς την κατεύθυνση της κατανόησης του
επικοινωνιακού πλαισίου, δηλαδή στην αναγνώριση του κειμενικού είδους και των
επικοινωνιακών συνθηκών των κειμένων (πομπός, μήνυμα, δέκτης κ.ά.) και στην
αναγνώριση της λειτουργίας των γραμματικοσυντακτικών δομών στη συγκρότηση του
νοήματος των κειμένων (βλ. ως ενδεικτικό παράδειγμα λειτουργικής προσέγγισης των
γραμματικοσυντακτικών φαινομένων το σενάριο Στεφανίας Μποτέλη, Εγκλίσεις και
τροπικότητες, στο http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=312).
Γ2. Δεξιότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου - Δραστηριότητες
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Όσον αφορά την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου συνιστάται οι μαθητές/τριες
να έχουν την ευκαιρία στη διάρκεια της χρονιάς να δοκιμαστούν στην αφήγηση, περιγραφή
και επιχειρηματολογία μέσα από ένα ευρύ ρεπερτόριο δραστηριοτήτων παραγωγής
γραπτού και προφορικού λόγου, όπως περιγράφεται στο εισαγωγικό σημείωμα του γενικού
μέρους.
Ειδικά για την παραγωγή γραπτού λόγου προτείνεται να γίνεται και στο σχολείο και να
συνοδεύεται από διαδικασίες προ-συγγραφικού σταδίου (βλ. Βιβλίο μαθητή: 3. Ε. Διαβάζω
και γράφω, 1., σ. 55 και Βιβλίο μαθητή: 4. Ε. Διαβάζω και Γράφω, 3., σ. 71) και
αυτοαξιολόγησης (βλ. Βιβλίο μαθητή: 2. Δ. Διαβάζω και γράφω, 4., σ. 39) σε συνδυασμό με
διαδικασίες ανατροφοδότησης του/της μαθητή/τριας. Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να
προγραμματίσουν τη συγγραφή στην τάξη πέντε (05)11 τουλάχιστον εκτενέστερων
κειμένων με καθορισμένο αριθμό λέξεων, που να ανήκουν σε αντίστοιχο αριθμό
διαφορετικών κειμενικών ειδών (βλ. ενδεικτικά παραδείγματα Βιβλίο μαθητή: 2. Δ.
Διαβάζω και γράφω, 3., σ.39, 4. Ε. Διαβάζω και γράφω, 2.,σ. 71, 5. ΣΤ. Διαβάζω και γράφω,
1., σ. 86, 6. Ε. Διαβάζω και γράφω, 1., σ. 97, 7. ΣΤ., Διαβάζω και γράφω, 2., σ. 113). Μετά τη
συγγραφή θα αφιερώνεται ικανός διδακτικός χρόνος για ανατροφοδότηση των
μαθητών/τριών.
Δ. Διδασκαλία γραμματικοσυντακτικών φαινομένων
Για τη διδασκαλία των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων ισχύουν όσα έχουν διατυπωθεί
στην εισαγωγή του γενικού μέρους. Όσον αφορά τον προγραμματισμό της διδασκαλίας στη
Β΄ τάξη, χρήσιμο είναι οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της χρονιάς να διερευνήσουν τον βαθμό
επικοινωνιακής ετοιμότητας των μαθητών/τριών σε συνάρτηση με το επίπεδο των γνώσεων
τους για τη γλώσσα και να χαράξουν διαδρομές στην προσπέλαση του διδακτικού υλικού
των σχολικών εγχειριδίων μέσα από δραστηριότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας της
γραμματικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Στη λογική αυτή η εστίαση κατά τη διδασκαλία
αφορά την κατάκτηση και τη χρήση γραμματικών και συντακτικών δομών και όχι την
απομνημόνευση μεταγλωσσικών όρων. Για την οργάνωση της διδασκαλίας στη Β΄ τάξη οι
εκπαιδευτικοί καλό είναι να εστιάσουν τη διδασκαλία τους κατά προτεραιότητα, μη
ακολουθώντας υποχρεωτικά τη γραμμική διάταξη της ύλης του σχολικού βιβλίου, στα εξής
σημεία:
1) Στα παρεπόμενα του ρήματος (διαθέσεις, φωνές, εγκλίσεις, τροπικότητες, ποιόν
ενέργειας, χρόνοι, αριθμοί, πρόσωπα), της ενεργητικής/παθητικής σύνταξης, της
προσωπικής και απρόσωπης σύνταξης (Βλ. Βιβλίο μαθητή 1η ενότητα Β1. (το
υποκείμενο στα απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις) σ. 16, 1η ενότητα Β2 (συμφωνία
υποκειμένου ρήματος) σ. 17, 2η ενότητα Β1 (εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις)
σ. 33, 2η ενότητα Β2 (οι χρόνοι του ρήματος) σ. 35, 3η ενότητα Β1 (ενεργητική και
παθητική φωνή) σ. 49, 4η ενότητα Β1 (οι διαθέσεις του ρήματος) σ. 63, 4η ενότητα
Β3 (αντικείμενο-μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα) σ. 66-67, 8η ενότητα Β1 (οι
μετοχές στην ενεργητική και παθητική φωνή) σ. 121, 8η ενότητα Β2 (επιθετική και
επιρρηματική μετοχή) σ. 124.) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής σημεία:
Α) στην 1η ενότητα Β1. (το υποκείμενο στα απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις) να
δοθούν παραδείγματα σχηματισμού απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων, Β) στην
11

Ειδικά για τα Εσπερινά γυμνάσια που το μάθημα διδάσκεται τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, μπορεί
να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη γραπτή παραγωγή λόγου μέσα στην τάξη και στην
ανατροφοδότηση των μαθητών/τριών.
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4η ενότητα Β1 (οι διαθέσεις του ρήματος) να δοθούν παραδείγματα μετατροπής
της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική, Γ) στην 8η ενότητα, στο Β1 (οι μετοχές στην
ενεργητική και παθητική φωνή) να διευκρινιστούν οι διαφορετικές σημασίες της
μετοχής παθητικού ενεστώτα και της μετοχής παθητικού παρακειμένου, π.χ.
αναπτυσσόμενος – αναπτυγμένος, και να δοθεί έμφαση στους τύπους μετοχής
ενεργητικού ενεστώτα σε -οντας/-ώντας και μεσοπαθητικού παρακειμένου σε –
μένος)
2) Στους επιρρηματικούς προσδιορισμούς (Βλ. Βιβλίο μαθητή 7η ενότητα, Β (τα είδη
των επιρρηματικών προσδιορισμών) σ.105). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο
ζήτημα της παραγωγής των επιρρημάτων (Βλ. Βιβλίο μαθητή 7η ενότητα, Γ,
μαθαίνω για τα παράγωγα επιρρήματα, σ. 107-108).
Για τη διδασκαλία των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
αξιοποιούν από το βιβλίο Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)
των Χατζησαββίδη & Χατζησαββίδου το κεφάλαιο της Σύνταξης (Βλ. 3. Το ρήμα και η
Ρηματική φράση: σ. 123-13412 και 4. Τα επιρρηματικά: σ.135-14413).
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα
διδάσκονται ενταγμένα στο πλαίσιο των κειμένων και έχουν λειτουργικό χαρακτήρα στην
κατανόηση του κειμένου (βλ. σενάρια Βεκρή, Η οικογένεια με τη γλώσσα των κόμικς
(http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1151 και Μποτέλη, Εγκλίσεις και
τροπικότητες, στο http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=312 και ενδεικτικά
παραδείγματα δραστηριοτήτων που αξιοποιούν με τρόπο λειτουργικό τα
γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα στην κατανόηση του κειμένου στα σχολικά βιβλία
Τετράδιο εργασιών: 2. Α. 2, σ. 18, Τετράδιο εργασιών: 2. Α. 1., σ. 18, Βιβλίο μαθητή: 4. Γ.
Ακούω και μιλώ, 2. και 4., σ. 69, Τετράδιο εργασιών: 5. Γ. 7., σ. 48, Βιβλίο μαθητή: 4. Γ.
Διαβάζω και γράφω, 3., σ. 69).
Ε. Λεξιλόγιο
Όσον αφορά ζητήματα σημασιολογίας και λεξιλογίου στη Β΄ τάξη η έμφαση δίνεται στον
τρόπο σχηματισμού των λέξεων με σύνθεση (βλ. Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου), Τέταρτο Κεφάλαιο. Σημασιολογία-Λεξιλόγιο14). Βασικό ζητούμενο σε

12

Ιδιαίτερη έμφαση μπορεί να δοθεί: α) στην Ενεργητική και Παθητική διάθεση (σ. 124), β) στη
σημασία του Ενεστώτα (σ. 125) και του Αορίστου (σ.125-126) στην Οριστική, γ) στις Εγκλίσεις και
τροπικότητες (σ. 126-129), δ) στη συμφωνία προσώπου και αριθμού και στα απρόσωπα ρήματα
(σ.130), ε) στη ρηματική φράση και τα στοιχεία της (σ. 131), στ) Παρατηρώ και καταλαβαίνω (σ.132134).
13
Ιδιαίτερη έμφαση μπορεί να δοθεί: α) στη διάκριση ανάμεσα στα επιρρήματα (άκλιτες λέξεις) και
στα επιρρηματικά (ή επιρρηματικοί προσδιορισμοί) σ. 135, β) στα επιρρήματα και να συμπληρωθεί η
διδασκαλία με αναφορά στο κεφάλαιο της Μορφολογίας (7. Επιρρήματα, 7.1 και 7.2, σ. 100-102), γ)
στη λειτουργία των επιρρηματικών ως κειμενικών δεικτών που συνδέουν σημασιολογικά μέσα στο
κείμενο ανεξάρτητες προτάσεις και περιόδους, σ. 135, δ) στις μορφές (4.2), σ. 136, ε) από τις
σημασίες (4.3) στον τόπο, χρόνο, τρόπο, αιτία, σκοπό, αποτέλεσμα, σ. 136-137, στ) από τις
ειδικότερες σημασίες των προθέσεων (σ. 138-143) σε όσες περιπτώσεις κοινών και λόγιων
προθέσεων διαπιστώνεται δυσκολία στη χρήση τους από τους μαθητές στην κατανόηση και
παραγωγή λόγου, και ζ) στο «Παρατηρώ και καταλαβαίνω» σ. 143-144.).
14
2.2 Ο σχηματισμός των λέξεων (σ. 158). Ιδιαίτερη έμφαση μπορεί να δοθεί στη διάκριση ανάμεσα
στις παράγωγες και σύνθετες λέξεις. 2.2.β. Σύνθετες λέξεις (σ. 160). Μπορεί να δοθεί έμφαση στους
δύο τρόπους σχηματισμού των σύνθετων λέξεων, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Από την
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αυτή την τάξη οι μαθητές/τριες είναι να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν α) τη διάκριση
ανάμεσα στην παραγωγή και σύνθεση15 και β) τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις που
σχηματίζονται είτε με παραγωγή είτε με σύνθεση. Ως πυξίδα για την οργάνωση της
διδασκαλίας μπορεί να λειτουργήσει η δραστηριότητα στην 6η ενότητα, Γ (ετυμολογικές
οικογένειες λέξεων), Διαβάζω και Γράφω, σ. 95.
Ο/Η εκπαιδευτικός, επίσης, πρέπει να έχει υπόψη του ότι η διδασκαλία του λεξιλογίου
(αναζήτηση συνωνύμων – αντωνύμων, ετυμολογικά συγγενών λέξεων) νοείται μόνο εντός
του πλαισίου συμφραζομένων των κειμένων και δεν εξετάζεται αυτόνομα. Σε αυτό το
πλαίσιο η χρήση λεξικών διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία και υπ’ αυτή την έννοια
κεντρικό ζητούμενο της διδασκαλίας στη Β΄ τάξη είναι οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με
τη χρήση λεξικών (βλ. Βιβλίο μαθητή 9η ενότητα, Δ (χρήση λεξικών) σ. 143, 146 και
ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων στο Βιβλίο μαθητή: 2. Ε. 1. & 2., σ. 40, 3. Γ.
Διαβάζω και γράφω, 1. σ. 52, 4. Δ. 3., σ. 70, 5. Ε. 2. σ. 85, 8. Γ. Διαβάζω και γράφω, 2., σ.
126) και να μην εξαντληθούν σε λεξιλογικές ασκήσεις που αφορούν στον σχηματισμό των
λέξεων με σύνθεση.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ελευθέριος Βεκρής, Η οικογένεια με τη γλώσσα των κόμικς στο http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=1151
Ελευθερία Ζάγκα, Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα στον Οδηγό για τον
Εκπαιδευτικό, σ. σ. 120-127 στο http://ebooks.edu.gr/new/ps.php
Μαρία Μητσιάκη, Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα (σενάριο για μικτή τάξη)
στον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό, σ.σ. 181-194 στο http://ebooks.edu.gr/new/ps.php
Στεφανία
Μποτέλη,
Εγκλίσεις
και
τροπικότητες
στο
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=312
Στεφανία
Μποτέλη,
Παραγωγή
και
σύνθεση
στο
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=357
Θεοδώρα
Τριαντοπούλου,
Λεξικά
Ορολογίας
στο
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=375
Θεοδώρα Τριαντοπούλου, Μια διαφορετική εφημερίδα στο http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=1140

ενότητα «Σύνθεση με αχώριστα μόρια» μπορεί να γίνει επιλογή με βάση τις διαγνωσμένες γλωσσικές
ανάγκες των μαθητών/τριών. Παρατηρώ και καταλαβαίνω (σ. 164-166).
15
Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το σενάριο της Στεφανίας Μποτέλη, Παραγωγή και σύνθεση
(http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=357).
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Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται:
•
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή.
•
Τετράδιο Εργασιών Γ΄ Γυμνασίου.
•
Κείμενα από έγκριτες πηγές, έντυπες ή / και ηλεκτρονικές, καθώς και κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων εκ μέρους των
μαθητών/τριών (βλ. ενδεικτικοί διαδικτυακοί πόροι για διδακτική αξιοποίηση).
•
Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου των Σ. Χατζησαββίδη
– Α. Χατζησαββίδου.
•
Ερμηνευτικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου των Μ. Γαβριηλίδου,
Π. Λαμπροπούλου, Κ. Αγγελάκου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Για την περιγραφή και τη στοχοθεσία του μαθήματος οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
συμβουλευτούν την περιγραφή και τη στοχοθεσία των επιμέρους ενοτήτων του σχολικού
εγχειριδίου στο http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-C107 και την
περιγραφή, τη στοχοθεσία και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα των
«Συμπληρωματικών
προς
τα
ισχύοντα
Προγραμμάτων
Σπουδών»
στο
http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf.
Στην Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές/τριες καλούνται «να χρησιμοποιήσουν με δεξιότητα το
γραπτό και τον προφορικό λόγο με τρόπο αποτελεσματικό και τέτοιον που να
ανταποκρίνεται στις σημερινές και στις μελλοντικές τους ανάγκες ως πολίτες». Για τον
σκοπό αυτό καλούνται να επιτελέσουν και σε επίπεδο κατανόησης και σε επίπεδο
παραγωγής λόγου πολύ πιο σύνθετες δραστηριότητες με τις οποίες θα κατακτήσουν έναν
περισσότερο επεξεργασμένο λόγο, που χαρακτηρίζεται για το επίσημο και «αντικειμενικό»
ύφος.
Πιο συγκεκριμένα
Οι μαθητές/τριες καλούνται να συντάξουν ερευνητικές εργασίες · να ερευνήσουν,
να αναζητήσουν πληροφορίες και να κατανοήσουν το «τι λένε οι άλλοι» για τα υπό
συζήτηση θέματα και στη συνέχεια, με βάση τη δική τους εμπειρία και τα δικά τους
βιώματα, να συνειδητοποιήσουν τις δικές τους στάσεις και να αποφασίσουν τι θα
αλλάξουν ή τι θα ενισχύσουν σε αυτές.
Οι μαθητές/τριες καλούνται να κατανοήσουν κειμενικά είδη τα οποία αφορούν σε
κυρίαρχες κοινωνικές - επικοινωνιακές πρακτικές που ακολουθούνται στον δημόσιο
χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και της επιστήμης. Πολλά από τα κείμενα
των ενοτήτων είναι γραμμένα από έγκυρους δημοσιογράφους, επιστήμονες και
διανοητές, με πλούσιο λεξιλόγιο, μακροπερίοδο λόγο και ευρεία χρήση του
υποτακτικού λόγου.
Οι μαθητές/τριες καλούνται να εξοικειωθούν με την παρατακτική και υποτακτική
σύνδεση προτάσεων και τα είδη των προτάσεων, προκειμένου κατανοούν και να
παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο, υφολογικά κατάλληλο για επικοινωνιακές
περιστάσεις στον δημόσιο χώρο.
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Οι μαθητές/τριες καλούνται να εξοικειωθούν με την πολυσημία, την κυριολεξία και
τη μεταφορά, τη μετωνυμία, τις συνώνυμες, αντίθετες, ομώνυμες, παρώνυμες,
υπώνυμες λέξεις.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Οι θεματικοί άξονες, τα κειμενικά είδη, οι δεξιότητες και τα γραμματικοσυντακτικά
φαινόμενα που διδάσκονται στη Γ΄ Γυμνασίου, παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
(http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf)
αλλά
και
στα
«Συμπληρωματικά
προς
τα
Ισχύοντα
Προγράμματα
Σπουδών»
(http://ebooks.edu.gr/new/ps.php).
Το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου της Γ΄ Γυμνασίου από μια στοχοκεντρική οπτική
αποτυπώνεται αδρομερώς στον παρακάτω πίνακα:
Θεματικοί άξονες: Ελλάδα, Ευρώπη, Ρατσισμός, κοινωνικά στερεότυπα και
προκαταλήψεις. Ειρήνη – Πόλεμος, Ενεργοί πολίτες, Τέχνη, Προβληματισμοί για το
μέλλον.
Γένη Λόγου: Περιγραφή, Αφήγηση, Επιχειρηματολογία.
Δεξιότητες: Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή
προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Περίληψη κειμένου. Ερευνητική
εργασία.
Γραμματικά - συντακτικά φαινόμενα: Παρατακτική και Υποτακτική σύνδεση
προτάσεων, Δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις, Ευθύς και
πλάγιος λόγος, Σχήματα λόγου, Σημεία στίξης.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές περιγράφονται τα δομικά στοιχεία ενδεικτικού
προγράμματος γλωσσικής διδασκαλίας στην Γ΄ Γυμνασίου διάρκειας 50 διδακτικών ωρών.
Α. Θεματικές ενότητες
Οι θεματικές ενότητες για τη γλωσσική διδασκαλία δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Το γλωσσικό
μάθημα δεν αποσκοπεί μόνο σε «γνώσεις για τον κόσμο». Ωστόσο, η επιλογή θεμάτων που
ενδιαφέρουν τους/τις μαθητές/τριες και μέσω αυτών θίγονται ζητήματα με ευρύτερο
κοινωνικό και πολιτικό προβληματισμό, κινητοποιεί τη σκέψη τους και δίνει ισχυρό κίνητρο
για την κατανόηση κειμένων και την παραγωγή λόγου με σκοπό τη δική τους
συνειδητοποίηση και διαμόρφωση θέσης σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα.
Μια ενδεικτική αναδιάταξη των ενοτήτων με βάση το ενδιαφέρον κάθε θέματος, τη
θεματική συνοχή, τον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο, καθώς και την ενδεικνυόμενη
διάρκεια διδασκαλίας (κατά μέσο όρο ανά ενότητα 10 ώρες), θα μπορούσε να είναι η εξής:
1. 3η ενότητα: «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί». Αποτελεί βασικό θέμα
στις ενότητες της Γ΄ Γυμνασίου, γιατί τίθενται ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων
λόγω φύλου, φυλής, κοινωνικής τάξης και άλλων κοινωνικών χαρακτηριστικών.
2. 2η ενότητα: «Γλώσσα – Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου». Γίνεται λόγος για
θάνατο γλωσσών, για φαινόμενα γλωσσικής ηγεμονίας και γλωσσικού εκφυλισμού,
που αποτελούν έκφανση των κοινωνικών ανισοτήτων και του ρατσιστικού
φαινομένου.
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3.

Ενότητες 1 και 4: «Η Ελλάδα στον κόσμο» και «Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι
πολίτες». Και στις δύο ενότητες θίγονται ζητήματα ετερότητας και ταυτότητας.

4. 5η ενότητα: «Ειρήνη – Πόλεμος». Η ενότητα συνδέεται με τις παραπάνω ενότητες
ως η ακραία συνέπεια των κοινωνικών ανισοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό και
παγκόσμιο επίπεδο.
5. 6η ενότητα: «Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών». Η 6η
ενότητα έρχεται ως πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των
κοινωνικών ανισοτήτων και της καταπάτησης ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στην
ενότητα αυτή, ας σημειωθεί, λανθάνει η εσφαλμένη ταύτιση: «Ενεργοί πολίτες =
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» και όχι «Ενεργοί πολίτες, αυτοί που μόνοι τους ή
και σε συνεργασία με άλλους, σε άτυπες ή οργανωμένες ομάδες, οργανώσεις,
σωματεία, καταφεύγουν σε άσκηση πολιτικής πίεσης ή σε ένδικα μέσα ή σε
εθελοντικές δράσεις ή και σε όλα αυτά μαζί, προκειμένου να υπερασπιστούν τα
ανθρώπινα δικαιώματα».
Με την παραπάνω διάταξη των ενοτήτων διαμορφώνεται ένα ενιαίο αφήγημα, που αρχίζει
από τις κοινωνικές ανισότητες (ενοτ.3) και συνεχίζει με τις γλωσσικές αναπαραστάσεις των
κοινωνικών ανισοτήτων (ενοτ. 2), τη σημασία τους για τη σχέση μεταξύ των κοινωνιώνκρατών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ένωσης (ενοτ. 1 και 4) και τη διεθνή ειρήνη (ενοτ. 5),
και ολοκληρώνεται με τη στάση του ενεργού πολίτη που διασφαλίζει την τήρηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιφερειακών ανισοτήτων,
και εν γένει της αδικίας. Με τις συγκεκριμένες ενότητες θίγονται κρίσιμα κοινωνικά
ζητήματα και ενδιαφέροντα για τους/τις μαθητές/τριες της συγκεκριμένης ηλικίας και
αυριανούς πολίτες.
Τέλος, ανά ενότητα δίνεται περισσότερος διδακτικός χρόνος, ώστε οι μαθητές/τριες να
εμβαθύνουν στην κατανόηση των κειμένων, να συνειδητοποιούν γλωσσικές λειτουργίες, να
εμπλέκονται σε δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου και να παράγουν δικά
τους κείμενα με τα οποία αναστοχαστικά αξιολογούν την εξέλιξή τους στην κατάκτηση και
αφομοίωση πρακτικών γλωσσικής επικοινωνίας. Γι’ αυτό και προτείνονται πέντε (05)
διδακτικές ενότητες, σε καθεμιά από τις οποίες διαμορφώνεται ένα συνεχές από την
κατανόηση μέχρι την παραγωγή λόγου και τον αναστοχασμό –αξιολόγηση
Συνοψίζοντας, για το σχολικό έτος 2016-2017 καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να ακολουθήσουν οποιαδήποτε διαδρομή στην επιλογή των διδακτικών ενοτήτων
του σχολικού βιβλίου με κριτήριο το θέμα και ότι θα πρέπει να διεξέλθουν τουλάχιστον
πέντε (05) διδακτικές ενότητες διαφορετικής θεματολογίας, μοιράζοντας τον διδακτικό
χρόνο κατάλληλα.
Β. Γένη λόγου – Κειμενικά είδη16
Ο «εκφραστικός λόγος» των κειμένων της Α΄ Γυμνασίου και εν μέρει της Β΄Γυμνασίου, στον
οποίο βαρύνουσα θέση έχει η υποκειμενικότητα του πομπού (προσωπικές επιστολές,
ημερολόγια, έκφραση προσωπικών σκέψεων κ.λπ.) δίνει τη θέση του στην
«αντικειμενικότητα», με κείμενα πειθούς (επιχειρηματολογία) και πληροφοριακά κείμενα

16

Σύμφωνα με τη διάκριση της σχολικής γραμματικής (σελ 174-178).
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(περιγραφές, εξιστορήσεις, επεξηγηματικά, ερμηνευτικά, πραγματολογικά κείμενα), στα
οποία χρησιμοποιείται ευρέως το γ΄ πρόσωπο και η απρόσωπη σύνταξη.
Τα κειμενικά είδη που προσφέρονται κατά γένη λόγου στο υπάρχον υλικό στον γραπτό και
προφορικό λόγο είναι τα εξής:
Περιγραφικά
Αφηγηματικά
Επιχειρηματολογία
Ταξιδιωτικός οδηγός

Ιστορικές – ρεαλιστικές
αφηγήσεις (μη λογοτεχνικές)

Επίσημες επιστολές προς
δημόσιους οργανισμούς και
κοινωνικούς φορείς.

Περιγραφή στον
διαφημιστικό λόγο

Ειδησεογραφικές
ανταποκρίσεις

Γελοιογραφία

Περιγραφή κοινωνικού
φαινομένου

Δραματοποιημένη αφήγηση

Δημοσιογραφικά κείμενα
(Άρθρο, χρονογράφημα,
γελοιογραφίες)

Περιγραφή κοινόχρηστων
χώρων / δρόμων

Αφίσα – Σλόγκαν –
Συνθηματικός λόγος

Περιγραφή προσώπου

Διάλογος – Αυθόρμητος
λόγος

Περιγραφή με δημιουργικές
συνθέσεις (κολλάζ) – Αφίσες

Προσχεδιασμένος
προτρεπτικός λόγος (ομιλία,
εισήγηση)

Περιγραφή με πολυτροπικά
– πολυμεσικά κείμενα

Επιχείρημα στον
διαφημιστικό λόγο

Στο κειμενικό ρεπερτόριο της Γ΄ τάξης περιλαμβάνονται, επίσης, κείμενα που ανήκουν στον
αναφορικό λόγο και αφορούν ορισμούς εννοιών, παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων,
ερμηνεία κοινωνικών φαινομένων, άρθρα ερμηνευτικής δημοσιογραφίας, τα οποία δεν
μπορούν να ενταχθούν σε μια μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες.
Γ1. Δραστηριότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου
Για τις δεξιότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου και τις σχετικές
δραστηριότητες ισχύουν όσα αναφέρονται στο εισαγωγικό σημείωμα του γενικού μέρους.
Τονίζεται και εδώ η ανάγκη να εμπλουτιστούν οι δραστηριότητες κατανόησης γραπτού και
προφορικού λόγου προς την κατεύθυνση της κατανόησης του επικοινωνιακού πλαισίου,
δηλαδή στην αναγνώριση του κειμενικού είδους και των επικοινωνιακών συνθηκών των
κειμένων (πομπός, μήνυμα, δέκτης κ.ά.) και στην αναγνώριση της λειτουργίας των
γραμματικοσυντακτικών δομών στη συγκρότηση του νοήματος των κειμένων.
Γ2. Δραστηριότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου
Όσον αφορά την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου συνιστάται οι μαθητές/τριες
να έχουν την ευκαιρία στη διάρκεια της χρονιάς να δοκιμαστούν στην αφήγηση, περιγραφή
και επιχειρηματολογία μέσα από ένα ευρύ ρεπερτόριο δραστηριοτήτων παραγωγής
γραπτού και προφορικού λόγου, όπως περιγράφεται στο εισαγωγικό σημείωμα του γενικού
μέρους.
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Τα γραπτά κείμενα που παράγονται από τους/τις μαθητές/τριες στο σχολείο συνιστάται να
είναι πέντε (05) κατά τη διάρκεια του έτους, να είναι ενταγμένα σε επικοινωνιακό πλαίσιο
και να ορίζεται η έκταση τους (αριθμός λέξεων) και να ανήκουν σε αντίστοιχο αριθμό
διαφορετικών κειμενικών ειδών. Οι εργασίες των μαθητών/τριών στο σπίτι χρειάζεται να
είναι συχνές και να βασίζονται στα θέματα και τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν.
Μετά τη συγγραφή είναι απαραίτητο να αφιερώνεται ικανός διδακτικός χρόνος για
ανατροφοδότηση των μαθητών/τριών.
Γ3. Οι ερευνητικές εργασίες.
Ιδιαίτερα για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου προτείνεται να ασκηθούν στη
σύνταξη ερευνητικών εργασιών (Βλ. Βιβλίο μαθητή, σελ.22-23). Με τη σύνταξη τέτοιων
εργασιών οι μαθητές/τριες ενεργοποιούνται και ασκούνται τόσο στο επίπεδο της
κατανόησης των κειμένων όσο και στο επίπεδο της παραγωγής πρωτότυπου προφορικού
και γραπτού λόγου. Είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου να νιώσουν ότι δεν
επαναλαμβάνουν παρόμοιες δραστηριότητες σαν αυτές των προηγουμένων τάξεων, αλλά
ότι αξιοποιούν προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να προσεγγίσουν θέματα που
τους ενδιαφέρουν και να διατυπώσουν τις δικές τους σκέψεις, προτάσεις κ.λπ.
Δ. Αξιοποίηση γραμματικών φαινομένων
Οι μαθητές, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται ως ομιλητές και
συγγραφείς σε κυρίαρχες πρακτικές λόγου, πρέπει να ενθαρρυνθούν στη χρήση του
υποτακτικού λόγου (χρήση ονοματικών, επιρρηματικών και αναφορικών προτάσεων - στη
χρήση των τελευταίων δυσκολεύονται ιδιαίτερα. Η διδακτική προσέγγιση των παραπάνω
φαινομένων προτείνεται να συνδυαστεί με τη διδασκαλία των σημείων στίξης, που έχουν
ιδιαίτερη σημασία στην άρθρωση επαυξημένου λόγου.
Προτείνεται να αξιοποιηθούν από το βιβλίο του μαθητή δραστηριότητες με τις οποίες οι
μαθητές/τριες μπορούν να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργική χρήση των γλωσσικών
φαινομένων. Παραδειγματικά εδώ αναφέρονται:
α) για την παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων δραστηριότητες από το βιβλίο
μαθητή: Ακούω και μιλώ σελ. 14, Διαβάζω και γράφω σελ. 18, Ακούω και μιλώ σελ. 19,
Διαβάζω και γράφω, σελ. 33.
β) για τον ευθύ και πλάγιο λόγο από το βιβλίο του μαθητή, Διαβάζω και γράφω 3 και 4, από
το Τετράδιο εργασιών , κείμενο 5, σελ. 31-32).
Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση των ονοματικών προτάσεων στον πλάγιο λόγο για τη
διδασκαλία της περίληψης. Οι μαθητές/τριες καλούνται να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα
ρήματα με τα οποία να δηλώνονται οι λεκτικές πράξεις και το περιεχόμενο του κειμένου με
συνοπτικό τρόπο (βλ. βιβλίο μαθητή, «Διαβάζω και γράφω» σελ. 56 και ενδεικτικά
διδακτικά παραδείγματα). Με αυτό τον τρόπο η διδασκαλία της περίληψης (8η ενότητα)
μπορεί να συν-διδαχθεί με τις ονοματικές προτάσεις και να βοηθήσει τους/τις
μαθητές/τριες σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου, ώστε να
αντιλαμβάνονται όχι μόνο το περιεχόμενο αλλά και τη λογική οργάνωση του κειμένου.
Η αξιοποίηση των παραπάνω φαινομένων μπορεί να διατρέχει όλες τις ενότητες με
διαφοροποιημένη έμφαση κατά ενότητα και σύμφωνα με τις αδυναμίες των
μαθητών/τριών. Σε κάθε περίπτωση η περιγραφική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης των
προτάσεων και του συντακτικού τους ρόλου δεν είναι από μόνη της ικανή συνθήκη για να
βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες στην κατάκτηση επεξεργασμένου προφορικού και
γραπτού λόγου.
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Ενδεικτική οργάνωση της διδασκαλίας
Νεοελληνική Γλώσσα
Γ΄ Γυμνασίου
Θεματικοί
Γένη λόγου
Δραστηριότητες
άξονες
κατανόησης λόγου

Δραστηριότητες παραγωγής
λόγου

Είδη Κειμένων
1η ενότητα:
Είμαστε όλοι
ίδιοι. Είμαστε
όλοι
διαφορετικοί

Περιγραφή
Αφήγηση
Επιχειρηματολογία
Περιγραφή
κοινωνικών
φαινομένων,
Εκθετικά
κείμενα,
πραγματολογικά
κείμενα
(στοιχεία
έρευνας)
Κείμενα
επιχειρηματολο
γίας. Αφίσες

1.Παρουσίαση
(συνοπτική ή
αναλυτική) του
περιεχομένου
κειμένων με τη
αξιοποίηση του
πλάγιου λόγου. (βλ.
άσκηση σελ. 56).
2.Προσέγγιση του
περιεχομένου των
κειμένων με
ερωτήσεις ερμηνείας
και κριτικής
κατανόησης.
3. Αξιολόγηση της
χρήσης της εικόνας
στην
αποτελεσματικότητα
ενός πολυτροπικού
αντιρατσιστικού
μηνύματος.

1.Επιχειρηματολογικά
κείμενα. (Άρθρο, δοκίμιο,
ενημερωτικά φυλλάδια,
ομιλία)
2. Αφίσες ηλεκτρονικές ή με
κολλάζ.
3. Συνθετικές εργασίες με
ερωτηματολόγιο –
συνεντεύξεις και
συμπεράσματα και
παρουσίαση των
αποτελεσμάτων (βλ. βιβλίο
μαθητή, σελ. 54).
4.Προφορικός λόγος με τη
μορφή αντιλογίας

Από τη Γραμματική της Νεοελληνικής Γλώσσας: «Υποτακτική σύνδεση προτάσεων.
Ονοματικές προτάσεις». (σελ. 146-148) και «Οι λεκτικές πράξεις» (σελ. 169-171)
2η ενότητα
Γλώσσα-Γλώσσες και
πολιτισμοί του

Περιγραφή
Αφήγηση
Επιχειρηματολογία

Πέρα από την
κατανόηση των
κειμένων της
ενότητας ή άλλων

Μετά τη
διερεύνηση του
θέματος οι
μαθητές/τριες
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κόσμου.
(Θάνατος των
γλωσσών, φθορά της
γλώσσας, γλωσσική
ηγεμονία, γλωσσική
ποικιλία, πολυσημία).
Η ενότητα αυτή
προσφέρεται για
προσέγγιση
αντιθετικών απόψεων
για γλωσσικά
ζητήματα που είναι
ανοικτά για την
κοινωνία, όπως, για
παράδειγμα:

Περιγραφή
κοινωνικού
φαινομένου και
ρεαλιστική
αφήγηση
γεγονότων.
Ιστορική αφήγηση.
Εκθετικά
Ερμηνευτικά
Πραγματολογικά
κείμενα.
Επιχειρηματολογία

παρόμοιων
κειμένων, οι
μαθητές/τριες αξίζει
να ασχοληθούν
ερευνητικά με τους
τρόπους
επικοινωνίας μεταξύ
των νέων με τη
χρήση νέων
τεχνολογιών και να
δώσουν τις δικές
τους απαντήσεις στο
ερώτημα για τη
γλώσσα των νέων.

παρουσιάζουν τις
απόψεις τους στην
ολομέλεια και
διαλέγονται στο
πλαίσιο
οργανωμένης
συζήτησης.

Κριτική κατανόηση
πολυτροπικών και
μονοτροπικών
κειμένων συνεχών
και ασυνεχών με
στόχο τη διερεύνηση
αναπαραστάσεων
και προκαταλήψεων
σχετικά με την
ελληνική και
ευρωπαϊκή
ταυτότητα.

Πολυτροπικά
κείμενα, αφίσες.

(Σημ.: Καλό είναι ο
διάλογος να μην
ταυτίζεται με την
αντιλογία).

- η γλώσσα των νέων
είναι μια μορφή
γλωσσικής ποικιλίας ή
μια μορφή φθοράς.
-Τα greeklish
φθείρουν τη γλώσσα;
- Η εκτεταμένη χρήση
της Αγγλικής γλώσσας
απειλεί τις ολιγότερο
ομιλούμενες
γλώσσες;

3η ενότητα: Ελλάδα –
Ευρώπη – Κόσμος.
Χρήσιμο υλικό είναι οι
αναπαραστάσεις των
μαθητών/τριών για
την Ελλάδα και την
Ευρώπη και τη σχέση
μεταξύ τους, οι οποίες
μπορούν να
αποτελέσουν υλικό
για την περαιτέρω
διερεύνηση του
θέματος.

Περιγραφή
Επιχειρηματολογία
Ταξιδιωτικά
κείμενα.
Περιγραφές
αντικειμενικές και
υποκειμενικές.
Περιγραφή στον
διαφημιστικό
λόγο.

Περιγραφές χώρου.
Άρθρα γνώμης.
Ομιλία.
Ταξιδιωτικές
εντυπώσεις,
περιηγητικά
κείμενα.

Ερμηνευτικά
κείμενα.
Διαφημιστική
αφίσα.
Γελοιογραφίες.
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4η ενότητα: Πόλεμος
και Ειρήνη.

Αφήγηση
Επιχειρηματολογία
-------------------------------

1.Ακρόαση
προσωπικών
μαρτυριών.

2.Παρουσίαση
(συνοπτική ή
Ημερολόγια,
αναλυτική)
απομνημονεύματα, προφορική αυτού
προσωπικές
που άκουσαν.
μαρτυρίες.
3.Γραπτές
Συνεντεύξεις
συνοπτικές
παρουσιάσεις των
Ρεαλιστική
αφηγήσεων.
αφήγηση
γεγονότων.
4. Δραστηριότητες
Ιστορική αφήγηση.
Ειδησεογραφική
ανταπόκριση

σύμφωνα με την
προτεινόμενη
τυπολογία.

1.Ειδησεογραφικές
πολεμικές
ανταποκρίσεις
2. Αντιπολεμική
επιχειρηματολογία
με μορφή άρθρων,
αφίσας, σκίτσων,
γελοιογραφίας. (βλ.
βιβλίο μαθητή,
Διαβάζω και
γράφω, σελ. 103
ασκ. 2 και 3)
3. Διττός λόγος (βλ.
βιβλίο μαθητή, σελ.
102).

Ερμηνευτικά
κείμενα
Γελοιογραφίες
5η ενότητα: Ενεργοί
πολίτες για την
υπεράσπιση
οικουμενικών αξιών

Επιχειρηματολογία

Τα κείμενα της
ενότητας
προσφέρονται για
________________ κριτική προσέγγιση
____
και αμφισβήτηση.
Επιστολή, Άρθρο,
Για παράδειγμα, στο
Πολυτροπικό
κείμενο 1 της
κείμενο, Αφίσα.
ενότητας κρίσιμο
17

Πέρα από άλλες
δραστηριότητες στη
συγκεκριμένη
ενότητα ας δοθεί
έμφαση στη
λειτουργία της
υπόθεσης.

Τόσο στο επίπεδο
είναι το ερώτημα:
της παραγωγής
«Ποιος ωφελείται
προφορικού λόγου
και ποιος ζημιώνεται όσο και του
από το συγκεκριμένο γραπτού, μπορούν
κείμενο;». Στη
να ασχοληθούν με
συνέχεια οι
το ερώτημα «Τι θα
μαθητές/τριες
γινόταν, αν οι
μπορούν να πάρουν πολίτες ήταν
θέση και να
ενεργοί» ή «Τι θα
εμπλουτίσουν τον
γίνει, αν…» ή «Τι θα
προβληματισμό τους γίνεται, αν…» ή «Τι
για τον ενεργό
μπορεί να γίνει,
πολίτη.
αν..» . Στο τέλος,
μπορούν να
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Στο διδακτικό βιβλίο προτείνεται και η «Αφήγηση», προφανώς για να συνδεθεί με τη διδασκαλία
των χρονικών προτάσεων. Με την ενδεικτική πρόταση δίνεται έμφαση στην επιχειρηματολογία και
τον υποθετικό λόγο με τον οποίο είναι λιγότερο εξοικειωμένοι οι μαθητές και δεν επαρκούν όσα
αναφέρονται στο διδακτικό βιβλίο. Προτείνεται η αξιοποίηση της σχολικής γραμματικής (σελ.149150).
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εκτιμήσουν το
διαφορετικό ύφος
που σε κάθε
περίπτωση
διαμορφώνεται.
Επίσης, οι
μαθητές/τριες
μπορούν να δουν
τη χρήση του
υποθετικού λόγου
δε διαφορετικούς
τύπους κειμένων,
διαφήμιση, ομιλίες,
κ.λπ.
Από τη Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας αξιοποιούνται οι σελ. 148-153
«Επιρρηματικές και αναφορικές προτάσεις»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Από τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ): Ελευθερία Ζάγκα Η Ελλάδα: η χώρα-ο
πολιτισμός, σελ. 128-141, στο http://ebooks.edu.gr/new/ps.php.
Από τον «Πρωτέα, εκπαιδευτικά σενάρια»:
Ζαρκογιάννη Εύα, «H Ελλάδα μέσα από λέξεις και εικόνες», στο http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=303.
Καπετανής Μιχάλης, «Ενεργοί μαθητές», στο
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=356.
Μητσώνη Φωτεινή, «Greeklish: Ποια είναι η γνώμη σας;», στο http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=1833.
Μητσώνη Φωτεινή «Παράξενες Ιστορίες», στο http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=306
Τριαντοπούλου Θεοδώρα «Η διάσωση της Ευρώπης», στο http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=1156
Φουντούκη Αιμιλία «Χαμογελώντας με τον Μποστ (πολυσημία, ομόηχα, παρώνυμα)», στο
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1456
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μια παραδειγματική πρόταση διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ τάξη
βασισμένη στις αρχές της βιωματικής μάθησης.
Θέμα: Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.
Γνωρίζομαι με τους συμμαθητές μου. Μιλώ για το παλιό και καινούριο σχολείο μου
ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Ενίσχυση της αυτοαντίληψης. Συνειδητοποίηση ατομικής και
κοινωνικής ταυτότητας. Αναγνώριση, αποδοχή και έκφραση θετικών και αρνητικών
συναισθημάτων. Παιδοκεντρική και ενεργητική φύση της μάθησης. Διαδικασία
διερεύνησης, ανακάλυψη, αυτονομία. Θεωρία προώθησης κινήτρων μάθησης. Κοινωνική
γένεση της σκέψης.
ΣΤΟΧΟΙ
• Η σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου με την εμπειρία, αλλά και τις ανάγκες των
μαθητών/τριών τη δεδομένη χρονική στιγμή.
•

Η δημιουργία προϋποθέσεων για γνωριμία, κοινωνικοποίηση και ομαδική εργασία
στη σχολική τάξη.

•

Ειδικότερα επιδιώκεται οι μαθητές/τριες:

•

Να μιλήσουν στους/στις συμμαθητές/τριες για τις δημιουργικές ασχολίες τους και
να μοιραστούν τα συναισθήματα μαζί τους, ξεκινώντας από τις προσωπικές τους
εμπειρίες (Νεοελληνική Γλώσσα, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, 2007: 85).

•

Να εκφράσουν οι μαθητές/τριες προφορικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους
σχετικά με τις πρώτες εμπειρίες τους στο νέο τους σχολείο, το Γυμνάσιο (ό. π.: 19).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 Βασικές ενότητες 1η ενότητα: Οι πρώτες μέρες σ’ ένα νέο σχολείο/ 2η ενότητα :
Επικοινωνία στο σχολείο/ 6η ενότητα: Οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή
μου/ Συμπληρωματικές: 8η ενότητα: Αθλητισμός και Ολυμπιακοί αγώνες:
Παρακολουθώ και συμμετέχω / 9η ενότητα: Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης
 Μεθόδευση της εργασίας:
Πρώτο δίωρο:
Η πρώτη γνωριμία με τους/τις μαθητές/τριες. «Μιλάμε για την αγαπημένη μας ασχολία»
Α΄ βήμα της εργασίας:
Οι μαθητές/τριες κάθονται σε κύκλο ή σχήμα Π. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις
μαθητές/τριες να συστηθούν στην τάξη και να παρουσιάσουν μονολεκτικά στους
συμμαθητές την αγαπημένη τους ασχολία. Για διευκόλυνση των μαθητών/τριών μοιράζεται
από πριν εικονογραφημένο φυλλάδιο με κατάλογο δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά:

33

 Μου αρέσει να κολυμπάω/ Να κάνω ποδήλατο/ Να περνάω τις ελεύθερες ώρες με
τους φίλους μου/ Να διαβάζω βιβλία/ Να γράφω πράγματα που σκέφτομαι/ Να
φροντίζω τη γάτα ή το σκύλο μας/ Να βοηθάω στο σπίτι/ Να ασχολούμαι με τον
υπολογιστή/ Να ακούω μουσική/Να προπονούμαι με την ομάδα μου ή να κάνω
γυμναστική/Να ανακαλύπτω καινούρια πράγματα, κτλ.
Όλοι οι μαθητές/τριες σημειώνουν το όνομά τους και την πιο αγαπημένη τους ασχολία τους
σε χρωματιστά χαρτάκια που έχει μοιράσει ο εκπαιδευτικός. Τα κολλούν στον πρώτο
φελλοπίνακα του μαθήματος. Στο χαρτάκι σημειώνουν το όνομά τους και μία σύντομη
αιτιολογία. π.χ. Μου αρέσει να προπονούμαι με την ομάδα μου, επειδή εκεί βρίσκω
πολλούς φίλους. Αυτός είναι ο «φελλοπίνακας –ταυτότητα» της τάξης.
Β΄ βήμα της εργασίας:
«Γινόμαστε δημοσιογράφοι - Μιλάμε στην ομάδα μας»
Ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να σημειώσουν στον κατάλογο από δύο έως τέσσερες
αγαπημένες ασχολίες. Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών δημιουργούνται
ομάδες . Ακολουθεί η ονοματοδοσία των ομάδων από τα μέλη της. π.χ. η ομάδα «Κολύμπι
και ποδήλατο», η ομάδα «Βιβλίο και υπολογιστής», κτλ. Σε κάθε ομάδα ένας μαθητής δίνει
συνέντευξη στα υπόλοιπα μέλη που γίνονται δημοσιογράφοι. Θέμα της συνέντευξης: « Η
αγαπημένη μου ασχολία». Οι μαθητές/τριες καλούνται να ρωτήσουν ελεύθερα ό,τι είναι
σχετικό με το θέμα. Σύμφωνα με την οργάνωση της βιωματικής εργασίας κατά στάδια, έως
εδώ έχουμε το πρώτο στάδιο: Κατάθεση εμπειριών και απόψεων του θέματος που
συζητείται.
Γ΄ βήμα της εργασίας
Παρουσίαση δεδομένων και συστηματοποίηση.
Ένα μέλος κάθε ομάδας παρουσιάζει στην ολομέλεια τις ερωτήσεις που έκαναν στον
συμμαθητή. Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τα ερωτήματα στον πίνακα, φροντίζοντας να τα
ομαδοποιεί, αξιοποιώντας τις αρχές για την καθοδήγηση στις ερωτήσεις και την οργάνωση
της γνώσης (Ματσαγγούρας 2005:159-168).
π.χ. 1η παράγραφος: Πότε, πού, με ποιον άρχισα αυτήν την ασχολία/2η παράγραφος: Τι
ακριβώς κάνω στη διάρκειά της/ 3η παράγραφος: Γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι με
αυτήν;/ 4η παράγραφος; Σε ποιους και για ποιους λόγους θα την πρότεινα;
Το διάγραμμα που προκύπτει από την παρουσίαση των ερωτημάτων αντιστοιχεί στο
σχεδιάγραμμα της δομής ενός κειμένου λίγων παραγράφων στο πλαίσιο του μαθήματος
της Γλώσσας. Ο εκπαιδευτικός ζητά από κάθε μαθητή να είναι έτοιμος να παρουσιάσει
προφορικά τη δική του ασχολία, δίνοντας όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί.
Προτείνει στους/στις μαθητές/τριες να λαμβάνουν υπόψη τη σειρά που σημείωσε στον
πίνακα. Πρόκειται για το γ΄ στάδιο που προτείνεται για τις Βιωματικές Δράσεις:
Παρουσίαση δεδομένων και συστηματοποίηση. (Βιωματικές Δράσεις. Επιμορφωτικό
υλικό:33). Εδώ θα μπορούσε να προστεθεί και το β΄ στάδιο της βιωματικής εργασίας:
Συλλογή και από άλλες πηγές, όπου οι μαθητές/τριες καλούνται να προσθέσουν τα νέα
στοιχεία που συνεισφέρει στο θέμα ο ήρωας των κειμένων του εγχειριδίου. π.χ. Ποιες είναι
οι αγαπημένες ασχολίες ηρώων στα κείμενα της έκτης ενότητας; Γιατί τις επιλέγουν; Εάν οι
μαθητές/τριες προτείνουν ως αγαπημένη ασχολία τον αθλητισμό και την ανάγνωση
βιβλίων μπορούν να εμπλουτίσουν το θέμα συζήτησης αντλώντας από τις εμπειρίες ηρώων
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ή συγγραφέων των κειμένων που βρίσκονται στην 8η και 9η ενότητα (Αθλητισμός,
Ανάγνωση βιβλίων).
Να σημειωθεί εδώ πως βασικός στόχος της δίωρης διδασκαλίας είναι η βελτίωση των
κοινωνικών δεξιοτήτων, της γνωριμίας , ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπηρετούνται και
γλωσσικοί στόχοι. Η εργασία αυτού του δίωρου μαθήματος αντιστοιχεί στην «Γνωριμία με
τους/τις μαθητές/τριες», όπως συνηθίζουν να σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί στα βιβλία
ύλης, ταυτοχρόνως, όμως, αξιοποιεί τη θεματική και τα κείμενα της 6ης ενότητας του
βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας με θέμα: Οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου.
Δεύτερο και τρίτο δίωρο: Η γνωριμία συνεχίζεται.
Α΄ βήμα της εργασίας: «Θυμάμαι το Δημοτικό Σχολείο»
Οι μαθητές/τριες καλούνται να συζητήσουν εμπειρίες και συναισθήματα από το Δημοτικό
σχολείο. Για διευκόλυνση της συζήτησης δίνονται δύο κατάλογοι με ενδεικτικές προτάσεις
από τις οποίες καλούνται να επιλέξουν όσες νομίζουν πως τους αντιπροσωπεύουν. π.χ.
Α. Στο Δημοτικό περνούσα καλά, επειδή :
 Γνώριζα πολλά παιδιά/ Ήταν όλο το περιβάλλον γνωστό και το ένιωθα οικείο/
Αγαπούσα το δάσκαλο ή τη δασκάλα μου/ Το κτίριο ήταν περιποιημένο/ Η τάξη μας
ήταν γεμάτη δικές μας ζωγραφιές και χειροτεχνίες/ Τα μαθήματα δεν ήταν
δύσκολα/ Κάναμε πολλές δραστηριότητες/ Πηγαίναμε εκδρομές/ Ο διευθυντής
ήταν καλός μαζί μας/ Καθόμουν στο θρανίο με ένα καλό φίλο μου που τώρα είναι
σε άλλο σχολείο, κτλ.
Β. Στο Δημοτικό ένιωθα…..
 Σιγουριά/ Οικειότητα/ Ηρεμία/ Χαρά /Φόβο/ Ανησυχία / Αγωνία , κτλ.
Ο/Η εκπαιδευτικός ακούει τις επιλογές των παιδιών για όλα τα παραπάνω θέματα, δηλαδή
τι τους άρεσε στο Δημοτικό Σχολείο , πώς ένιωθαν στο Δημοτικό, γιατί. Καταγράφει τις
παρατηρήσεις στον πίνακα φροντίζοντας να ομαδοποιεί τις επιλογές (θέματα σχετικά με το
κτίριο, σχετικά με τα πρόσωπα, τις μεθόδους διδασκαλίας και τη σχολική ζωή γενικότερα,
ιδιαίτερη αναφορά στα συναισθήματα και την αιτιολόγησή τους). Οι παράγραφοι που
προκύπτουν αντιστοιχούν με τη δομή που θα έδινε ο εκπαιδευτικός για την παραγωγή
λόγου με ένα ανάλογο θέμα π.χ. Μιλώ για το αγαπημένο μου Δημοτικό Σχολείο στους νέους
συμμαθητές. Στη συνέχεια ζητά από κάθε μαθητή να είναι έτοιμος να μιλήσει για τα
παραπάνω, αξιοποιώντας όλα τα σημεία της ομαδοποίησης.
Β΄ βήμα εργασίας: «Το δέντρο των συναισθημάτων»
Ο/Η εκπαιδευτικός επιμένει στο θέμα των συναισθημάτων και ζητά από τους/τις
μαθητές/τριες να θυμηθούν ένα γεγονός από τις πρώτες τους τάξεις στο Δημοτικό Σχολείο.
Αν το συναίσθημα το θεωρούν θετικό καλούνται να το γράψουν σε κόκκινο χαρτάκι, εάν το
θεωρούν αρνητικό να το γράψουν σε σκούρο χαρτάκι. Τα χρωματιστά χαρτιά τα κολλούν
όλοι στο δέντρο των συναισθημάτων που είναι ζωγραφισμένο στο δεύτερο φελλοπίνακα
του μαθήματος. Αυτό αποτελεί και την πρώτη τους εικαστική παρέμβαση στην αίθουσα,
ενώ δίνει σε όλους την ευκαιρία μέσα από ένα παιχνίδι να μιλήσουν για εμπειρίες στο
πρώτο τους σχολικό χώρο, για συναισθήματα και αιτιολογήσεις που μέσα από τη χρονική
απόσταση τα διαχειριζόμαστε ευκολότερα.
Στο σημείο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν τα σχέδια εργασίας της ΣΚΖ με το Αλφάβητο των
συναισθημάτων, τον Τροχό και το Θερμόμετρο των συναισθημάτων, τα φύλλο εργασίας με
θέμα Ένα συναίσθημα..πολλές καταστάσεις, Εκφράζοντας ευχάριστα και δυσάρεστα
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συναισθήματα, (Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας, 2004: 37,42,45,46) με
βασικούς γλωσσικούς και παιδαγωγικούς στόχους την αναγνώριση συναισθημάτων, την
εμπέδωση του ανάλογου λεξιλογίου και τη δυνατότητα αιτιολόγησης συναισθημάτων.
Γ΄ βήμα της εργασίας: «Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»
Μετά την παρουσίαση των συναισθημάτων από τη ζωή στο Δημοτικό Σχολείο η ίδια
εργασία θα γίνει συγκριτικά και για το Γυμνάσιο. Από τον κατάλογο συναισθημάτων που
έχει εμπλουτισθεί με τα παραπάνω φύλλα εργασίας , οι μαθητές/τριες μπορούν να
μιλήσουν για τα συναισθήματά τους στο νέο σχολικό περιβάλλον και να προχωρήσουν σε
αιτιολογήσεις και συγκριτικές παρατηρήσεις, σε μία εργασία ανάλογη με το πρώτο και
δεύτερο βήμα που προηγήθηκαν. Το θέμα τώρα είναι: «Ποια είναι τα συναισθήματά μου
στο νέο σχολικό χώρο; Γιατί;». Κατά την παρουσίαση θα προκύψουν θέματα που
σχετίζονται με τη δυσκολία της προσαρμογής, θα προκύψουν, όμως, και διαπιστώσεις πως
πολλά συναισθήματα και αιτιολογήσεις είναι κοινές, εφόσον π.χ. πολλοί μαθητές
αισθάνονται αμηχανία και φόβο μπροστά στο καινούριο, θλίψη και στενοχώρια επειδή
έχασαν αγαπημένους συμμαθητές ή ανυπομονησία και ενδιαφέρον για το καινούριο.
Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι μαθητές/τριες από τον/την φιλόλογο να αναγνωρίσουν,
να αιτιολογήσουν τα συναισθήματά τους αλλά και να κατανοήσουν πως κάθε άνθρωπος
όταν βρίσκεται μπροστά σε νέα δεδομένα πρέπει να τα αναγνωρίζει και να τα διαχειρίζεται
κατάλληλα. Η συζήτηση αυτή ουσιαστικά οδηγεί σε νέα γνώση που πρέπει να αξιοποιηθεί
και για τη λήψη αποφάσεων και για αλλαγή στάσεων απέναντι στην προσπάθεια
προσαρμογής. Μη ξεχνάμε πως η αξιοποίηση της νέας γνώσης για την επίλυση
προβλημάτων άμεσου ή ευρύτερου περιβάλλοντος σχετικών με το θέμα, αποτελούν
σημαντικά στοιχεία και στόχο των βιωματικών δράσεων (Βιωματικές δράσεις,
Επιμορφωτικό υλικό: 35) .
Συνοψίζοντας έως εδώ: Η διδακτική πρόταση α) επιθυμεί να διασφαλίσει πως όλα τα
παιδιά παρακολουθούν και συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, β) επιθυμεί να
δημιουργήσει ευχάριστο κλίμα στην τάξη όπου τα παιδιά νιώθουν σιγουριά και ασφάλεια,
γ) δείχνει ευελιξία στις ανάγκες των παιδιών, δ) βοηθά στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων.
Τα τέσσερα αυτά σημεία προτείνονται στον εκπαιδευτικό ως μέσα πρόληψης προκειμένου
να αντιμετωπισθεί το άγχος και ο φόβος στα παιδιά (Μπίμπου- Νάκου:319).
Τέταρτο δίωρο:
Από τον προφορικό στο γραπτό λόγο. «Αγαπητό μου ημερολόγιο, φίλε μου…»
Μετά τη συζήτηση και την ομαδοποίηση των προτάσεων περνούμε στη γραπτή κατάθεση
των εμπειριών. Είναι καλό οι γραπτές ατομικές εργασίες που θα ακολουθήσουν τα δύο ή
τρία αυτά δίωρα να γίνουν στην τάξη και να ανήκουν στο είδος της αφήγησης και της
περιγραφής (π.χ. Μία εκδρομή με το Δημοτικό σχολείο, Η παλιά μου τάξη, Μία περιπέτεια
με φίλους, κλπ.). Επίσης, μπορεί να ανήκει στο είδος της επιστολής και του ημερολογίου,
προκειμένου να διατηρηθεί ο προσωπικός λόγος και το οικείο ύφος. Στον αυθόρμητο
γραπτό μαθητικό λόγο περιμένουμε να κατατεθούν συναισθήματα, εμπειρίες , αποφάσεις
για αλλαγή στάσεων, έστω και σε πρωτόλεια μορφή. Τα αφηγηματικά και περιγραφικά
κείμενα των μαθητών/τριών θα αποτελέσουν την αφόρμηση για την εισαγωγή στη
συνέχεια στη θεωρία των κειμενικών ειδών. Η συζήτηση πάνω στα κείμενα του εγχειριδίου
με την ανάλογη θεματική θα ενισχύσει τη στοχοθεσία: Γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες
θα συνδυασθούν και αυτό αποτελεί ζητούμενο της διδακτικής πρότασης.
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Να σημειωθεί, τέλος, πως η διαφοροποίηση της μεθοδολογίας, όπως προκύπτει από τα
παραπάνω, δηλαδή η αξιοποίηση της βιωματικής , ανακαλυπτικής μάθησης, η εστίαση στις
μαθητικές εμπειρίες, η αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, η δράση του νου και του
χεριού, βασικά εργαλεία της Βιωματικής Παιδαγωγικής, (Βιωματικές δράσεις.
Επιμορφωτικό υλικό:18), ενδεχομένως να δίνουν στον μαθητή την εντύπωση ενός
παιχνιδιού, υπηρετούν, όμως, απόλυτα γλωσσικούς και κοινωνικούς στόχους. Στην
περίπτωση της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης, βοηθούν στη μετάβαση από τη μία
βαθμίδα στην άλλη, παραχωρώντας κάποιες ώρες διδασκαλίας σε ένα μάθημα με
πολλαπλούς στόχους, που αποφασίζει να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί πιο συστηματικά
το θέμα της ένταξης και της προσαρμογής στον νέο σχολικό χώρο.
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. Παρουσίαση του μαθήματος
Το μάθημα «Νεοελληνική Λογοτεχνία» στο Γυμνάσιο διδάσκεται δύο (2) ώρες την
εβδομάδα με ελεύθερη επιλογή κειμένων από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα. Το δίωρο
αυτό, εφόσον ο διδάσκων/η διδάσκουσα το επιθυμεί και καταστεί δυνατό στο πλαίσιο του
σχολικού προγράμματος, προτείνεται να είναι συνεχόμενο, προκειμένου να ολοκληρώνεται
η αναγνωστική διαδικασία και η παραγωγή ατομικών και ομαδικών εργασιών και
δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη.
2. Εγχειρίδια διδασκαλίας
Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιείται για κάθε τάξη το αντίστοιχο εγχειρίδιο
«Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας». Αξιοποιούνται παράλληλα τα διαδραστικά σχολικά
εγχειρίδια. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίζουν το υλικό των
σχολικών εγχειριδίων με κείμενα και δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις γνωστικές
ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, προκειμένου να επιτύχουν καλύτερα
μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με τους στόχους που θέτουν τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ
(ΦΕΚ/303, τ. β΄/13-03-2003). Σε όλες τις τάξεις οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να
χρησιμοποιούν ως βιβλία αναφοράς την «Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» και το
«Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων». Διευκρινίζεται ότι τα βιβλία αυτά δεν προορίζονται για
αυτόνομη διδασκαλία, αλλά έχουν ως στόχο να λειτουργήσουν συμβουλευτικά και
συμπληρωματικά στο μάθημα της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο.
3. Στοχοθεσία, δεξιότητες, μεθοδολογία του μαθήματος.
Το μάθημα της Λογοτεχνίας νοείται ως μάθημα κειμενοκεντρικό και μαθητοκεντρικό. Ως εκ
τούτου, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες χρειάζεται να αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία του
μαθήματος, όχι ως άθροισμα κειμένων και γνώσεων που πρέπει να δοθούν για
απομνημόνευση, αλλά ως ένα σύνολο στόχων που αποβλέπουν: α) στην ανάπτυξη της
κριτικής και δημιουργικής σχέσης των μαθητών/τριών με τα κείμενα και β) στην
καλλιέργεια μίας ποικιλίας αναγνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, ακρόαση,
συγγραφή, κριτική, συγκριτική εξέταση κειμένων και οπτικών, θεατρική αναπαράσταση,
μετουσίωση και μεταφορά συναισθημάτων σε νέο κείμενο, διερεύνηση των δυνατοτήτων
της γλώσσας ως μέσου προσωπικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, παρουσίαση και
υποστήριξη κειμένων, κλπ.) στο πλαίσιο μίας αναγνωστικής ομάδας.
Σε κάθε περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να αναδείξει την ανάγνωση των κειμένων
ως τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η οργάνωση του μαθήματος. Όλες οι
δραστηριότητες, που συνδέονται με αυτήν πριν από την ανάγνωση και μετά την ανάγνωση
κειμένων, αποβλέπουν στη δημιουργία επαρκών αναγνωστών/στριών.
Ειδικότερα, οι δραστηριότητες πριν από την ανάγνωση μπορεί: α) να εξοικειώνουν τους
μαθητές με έννοιες και ζητήματα που πραγματεύεται το κείμενο, β) να σκιαγραφούν το
ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αυτό εγγράφεται, γ) να προετοιμάζουν τους μαθητές
για ερωτήματα που θα απευθύνουν στα κείμενα που θα διαβάσουν. Οι εργασίες και οι
δραστηριότητες μετά την ανάγνωση είναι ποικίλες και έχουν ως στόχο την εμβάθυνση και
διαπραγμάτευση του νοήματος (αναλυτικότερα για τις δραστηριότητες βλ. παρακάτω).
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Μέσα από την ανάγνωση, κατανόηση και παραγωγή λόγου για τα κείμενα, ενισχύεται η
δημιουργική σχέση των μαθητών/τριών με τη λογοτεχνία. Αυτή η σχέση επιτρέπει
στους/στις μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν βαθύτερα τη σχέση της λογοτεχνίας με
την ανθρώπινη εμπειρία και ως εκ τούτου να κατανοήσουν καλύτερα πτυχές του κόσμου
στον οποίο ζούμε, του εαυτού μας, των ανθρώπινων σχέσεων, των χαρακτήρων, των
πολιτισμών του παρελθόντος, βιώνοντας παράλληλα τη λογοτεχνία ως πηγή
συναισθημάτων, εμπειριών, καλλιτεχνικών και διανοητικών ερεθισμάτων.
4. Επιλογή κειμένων, διδακτικός χρόνος
Η ευελιξία και η δυνατότητα επιλογών λογοτεχνικών κειμένων από τον/την εκπαιδευτικό
επιτρέπει τη διαχείριση του διδακτικού υλικού και του διδακτικού χρόνου ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες της σχολικής τάξης. Σε κάθε περίπτωση, η ανάγνωση, η εμβάθυνση, η
παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, οι ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες πάνω
σε δέκα (10) τουλάχιστον κείμενα είναι στόχος εφικτός. Για κάθε κείμενο αντιστοιχούν
πέντε περίπου διδακτικές ώρες. Στον χρόνο αυτό γίνεται η προσέγγιση των κειμένων, η
γραφή και η παρουσίαση ομαδικών εργασιών στη σχολική τάξη. Κατά συνέπεια,
αναμένεται να διδαχθούν δέκα (10) τουλάχιστον κείμενα σε όλη τη διάρκεια του σχολικού
έτους.
Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού του μαθήματος που προωθεί τη φιλαναγνωσία,
προτείνεται ο προγραμματισμός της διδασκαλίας να μην εστιάζει σε μεμονωμένα κείμενα,
αλλά να οργανώνεται σε ομάδες κειμένων με βάση κριτήρια όπως το θέμα, το είδος, την
ιστορική περίοδο κ.ά.. Πριν από την επιλογή των κειμένων, οι εκπαιδευτικοί είναι χρήσιμο
να διερευνούν τις αναγνωστικές εμπειρίες των μαθητών/τριών. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας
υπόψη τα δεδομένα αυτά, πρέπει να προχωρούν στην από κοινού επιλογή των κειμένων
(στην περίπτωση που το μάθημα έχει ανατεθεί σε δύο ή περισσότερους διδάσκοντες σε μία
τάξη), με όποιες διαφοροποιήσεις κρίνουν αναγκαίες ανάλογα με το επίπεδο αναγνωστικής
εμπειρίας των μαθητών/τριών. Επίσης, είναι δυνατόν η επιλογή των κειμένων να γίνεται με
τη συμμετοχή των μαθητών-αναγνωστών. Σημειώνεται πως η συνεξέταση κειμένων
ενδείκνυται τόσο κατά την παραδοσιακή διδασκαλία μέσα από τη σύγκριση κειμένων του
σχολικού εγχειριδίου με ίδια θεματική, όσο και κατά την περίπτωση που ο διδάσκων
επιλέγει την οργάνωση και μεθόδευση της διδασκαλίας με τρόπο ανάλογο των διδακτικών
αρχών και πρακτικών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών
για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική
Εκπαίδευση. (http://ebooks.edu.gr/info/newps) και το οποίο προτείνεται ως
συμπληρωματικό προς το ισχύον ΠΣ. Στην περίπτωση αυτή περισσότερα κείμενα του
σχολικού εγχειριδίου συνεξετάζονται στο πλαίσιο μίας θεματικής ενότητας και η
μεθόδευση εργασίας μπορεί να ακολουθήσει τη μεθόδευση ενός project.
5. Δραστηριότητες
Η ανάγνωση των κειμένων αποτελεί το κεντρικό σημείο της διδακτικής διαδικασίας στο
μάθημα της Λογοτεχνίας. Η κατανόηση και η ανταπόκριση στο κείμενο πρέπει να βρίσκεται
στο κέντρο του διδακτικού σχεδιασμού. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις
τάξεις προτείνεται να εστιάζουν αρχικά, κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας τους, στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης λογοτεχνικού κειμένου με την αξιοποίηση μίας σειράς
δραστηριοτήτων. Οι ανάγκες των μαθητών/τριών και η ιδιαιτερότητα της σχολικής τάξης
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οδηγούν τον/την εκπαιδευτικό στην επιλογή των προσφορότερων από αυτές (Αναλυτικά
για δεξιότητες και δραστηριότητες κατά την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων βλ.
Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας). Προτείνονται
δραστηριότητες που βοηθούν αρχικά τους μαθητές/τριες:
Να εντοπίζουν βασικές πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο (χώρος,
χρόνος, πρόσωπα, σκηνικό, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των ηρώων).
Να παρακολουθούν τη δράση ενός ήρωα, την πιθανή εξέλιξη του
χαρακτήρα του, την αλληλεξάρτησή του από το περιβάλλον.
Να εντοπίζουν το πρόβλημα που κατευθύνει τη δράση των αφηγηματικών
ηρώων.
Να παρακολουθούν τη δράση των ηρώων συγκριτικά.
Να κατανοούν την περιγραφή μίας εικόνας ή ενός προσώπου.
Να συνδέουν το κείμενο με ιστορικές και κοινωνικές παραμέτρους
αξιοποιώντας τα εισαγωγικά σημειώματα.
Να απαντούν στην ερώτηση: Ποιος μιλά, ποιος είναι ο αφηγητής;
Να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο συλλειτουργεί η εικόνα και ο λόγος,
όπου αυτό απαιτείται.
Να εξοικειωθούν με βασικά στοιχεία των ποιητικών μορφών (στίχος,
ρυθμός, μέτρο, ομοιοκαταληξία, ελεύθερος στίχος, κλπ).
Να διακρίνουν και να κατανοούν την αξιοποίηση εκφραστικών μέσων, κ.ά.
Όλα τα παραπάνω σημεία τεκμηριώνονται με βάση στοιχεία του κειμένου. Υπενθυμίζεται
πως η σχηματοποίηση των ζητουμένων βοηθά πολλούς μαθητές/τριες στην
παρακολούθηση μίας αφήγησης, ενός χαρακτήρα ή μίας περιγραφής (π.χ. η παράθεση των
σταδίων της ιστορίας και της δράσης ενός ήρωα σε παράταξη).
Στη συνέχεια, προτείνονται δραστηριότητες που επιτρέπουν τους μαθητές/τριες να:
Σχολιάζουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο
με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά
συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής ή πρόσληψης του κειμένου.
Συγκρίνουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο
κείμενο/α με αυτές του σήμερα.
Σχολιάζουν την οπτική γωνία του συγγραφέα και διακρίνουν τους τρόπους που
διαμορφώνουν αυτήν την οπτική αξιοποιώντας κειμενικά δεδομένα.
Συσχετίζουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο
κείμενο με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα.
Προσεγγίζουν κριτικά σημεία του κειμένου ως προς τη μορφή και το
περιεχόμενό του.
Υπενθυμίζεται πως η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας δίνει πολλές
δυνατότητες για τη συνομιλία των λογοτεχνικών κειμένων με τις άλλες τέχνες (ζωγραφική,
μουσική, δραματοποίηση, κινηματογραφική απεικόνιση, κ.ά.), ενώ παράλληλα διευρύνει
την ποικιλία των δραστηριοτήτων.
Τονίζεται πως σε όλες τις τάξεις οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εστιάζουν και στην παραγωγή
λόγου εκ μέρους των μαθητών-αναγνωστών για κάθε κείμενο. Οι δραστηριότητες
παραγωγής λόγου απορρέουν από το λογοτεχνικό/α κείμενο/α που διαβάζουν οι
μαθητές/τριες και μπορούν να είναι:
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Αναγνωστικής ανταπόκρισης (με την έννοια ότι οι μαθητές/τριες παράγουν
λόγο που προκύπτει από τα ζητήματα που εξετάστηκαν στην τάξη και
συνδέονται με τις παραπάνω δραστηριότητες)
 Δημιουργικής γραφής (αναδιήγηση τμήματος της ιστορίας με άλλη οπτική,
δημιουργία νέας σκηνής στην οποία ο αναγνώστης συναντιέται με τον
ήρωα, αλλαγή του τέλους της ιστορίας, κείμενο-παρουσίαση, κ.λπ.).
6. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Βιωματικές Δράσεις στην Α΄ Γυμνασίου
Ειδικότερα για την Α΄ Γυμνασίου είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιηθεί το μάθημα της
Λογοτεχνίας (όπως και το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας) για μία ομαλότερη
προσαρμογή των μαθητών/τριών στη νέα σχολική βαθμίδα (βλ. παρακάτω ενδεικτικό
παράδειγμα 1). Η αξιοποίηση του αναγνωστικού παρελθόντος των μαθητών/τριών μέσα
από μία βιωματική δράση, επιτρέπει την ομαλότερη προσαρμογή στο νέο σχολικό
περιβάλλον, λειτουργώντας παράλληλα ως εισαγωγή στο μάθημα της Λογοτεχνίας. Ο
προνομιακός χώρος της λογοτεχνίας επιτρέπει την κατάθεση συναισθημάτων, εμπειριών
και απόψεων μέσα από την ασφαλή απόσταση που προσφέρει η λογοτεχνική
αναπαράσταση, γεγονός που αποφορτίζει και αποσαφηνίζει το προσωπικό βίωμα, ενώ
παράλληλα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών σε μία ομαδική
δραστηριότητα. Για το προτεινόμενο project μπορεί να αξιοποιηθεί η θεματική ενότητα:
Σχολική ζωή, όπως έχει κατατεθεί στο Πιλοτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της
λογοτεχνίας στο α΄ τρίμηνο στην Α΄ τάξη (http://ebooks.edu.gr/info/newps/ΓλώσσαΛογοτεχνία/ Οδηγός Νεοελληνικής Γλώσσας για Δημοτικό και Γυμνάσιο/pdf).
7. Η ιστορική διάταξη της ύλης στη Γ΄ Γυμνασίου
Στην Γ΄ Γυμνασίου η οργάνωση του σχολικού εγχειριδίου γίνεται με βάση την ιστορική
διάταξη της ύλης. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η διδασκαλία της ιστορίας της λογοτεχνίας
ταυτίζεται με την παρακολούθηση μίας σειράς αποσπασμάτων ή αυτοτελών κειμένων τα
οποία παρατάσσονται στο εγχειρίδιο με χρονολογική σειρά. Ωστόσο, η σύγχρονη θεωρία
περί ιστοριογραφίας της λογοτεχνίας έχει διευρύνει την έννοια της ιστορικότητας (ιστορία
του λογοτεχνικού θεσμού, του συγγραφέα, του αναγνώστη). Αυτό επιτρέπει την ιστορική
προσέγγιση της λογοτεχνίας με άλλη οπτική. Η ανάδειξη της ιστορικότητας ενός θέματος, η
ανάδειξη της ιστορικότητας των ποικίλων παραμέτρων του λογοτεχνικού φαινομένου ή η
ιστορικότητα των λογοτεχνικών ειδών δίνουν νέες δυνατότητες για τη μεθόδευση του
μαθήματος, με την ιστορία πάντοτε παρούσα (βλ. παραδείγματα ανάλογης διδασκαλίας
στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας «Στάσεις ζωής
σε ποιητικά κείμενα», «Χιούμορ και σάτιρα», «Άτομο και κοινωνία»),
(http://ebooks.edu.gr/info/newps/Γλώσσα- Λογοτεχνία/ Οδηγός Νεοελληνικής Γλώσσας για
Δημοτικό και Γυμνάσιο/pdf, σ. 171-174). Φυσικά, η παραδοσιακή γραμμική
παρακολούθηση της ιστορικής εξέλιξης της λογοτεχνικής παραγωγής δεν αποκλείεται σε
καμία περίπτωση.
8. Ανάγνωση ολόκληρου βιβλίου
Σε όλες τις τάξεις προτείνεται να οργανώνονται δραστηριότητες που προωθούν τη
φιλαναγνωσία. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές/τριες μπορούν να διαβάζουν στη διάρκεια του
σχολικού έτους ένα ή δύο λογοτεχνικά βιβλία είτε του ίδιου/της ίδιας συγγραφέα είτε του
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ίδιου θέματος είτε του ίδιου είδους. (Για μία ενδεικτική πρόταση ανάγνωσης και
επεξεργασίας ολόκληρου λογοτεχνικού κειμένου, βλ. Παράρτημα). Σκόπιμο είναι κατά την
επιλογή του βιβλίου να λαμβάνονται υπόψη και οι αναγνωστικές προτιμήσεις των εφήβωναναγνωστών. Μπορεί είτε όλοι οι μαθητές/τριες να διαβάζουν διαφορετικά βιβλία, είτε να
γίνεται ανάγνωση κοινού βιβλίου ανά ομάδες. Την ανάγνωση του βιβλίου μπορούν να
συνοδεύουν και άλλου είδους δραστηριότητες, όπως πρόσκληση του συγγραφέα,
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, δραματοποίηση κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, οι
δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στη μαθησιακή διαδικασία και αξιολογείται η
συμμετοχή των μαθητών/τριών από τον/την εκπαιδευτικό. Επισημαίνεται ότι η
συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών/τριών, ωστόσο
τα λογοτεχνικά βιβλία δε συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των εξετάσεων της περιόδου
Μαΐου-Ιουνίου. Σε όλες τις τάξεις οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να συνεργάζονται όχι μόνο
οριζόντια αλλά και κάθετα, ώστε να συνδιαμορφώνουν ένα πλαίσιο δράσης για την
προώθηση της φιλαναγνωσίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Πετυχημένη είναι εκείνη η ανάγνωση και παρουσίαση βιβλίου, η οποία επιτρέπει στον
μαθητή:
α) να αντλεί βασικές πληροφορίες για το πού, πότε, εκτυλίσσεται η ιστορία, ποιοι είναι οι
βασικοί ήρωες, ποιος μιλά, ποιος είναι ο αφηγητής, ποια η εξέλιξη της ιστορίας, ποιο το
θέμα, οι ιδέες που διατυπώνονται
β) να συσχετίζει τα κείμενα με τα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα
γ) να εκφράζει προσωπικές εκτιμήσεις δικές του σκέψεις, συναισθήματα, ερμηνείες και να
θέτει θέματα προς συζήτηση
δ) να συνδέει και να συγκρίνει τα κείμενα με άλλα κείμενα και καλλιτεχνικές δημιουργίες
ε) να εξετάζει το κείμενο με κριτική διάθεση, να αξιολογεί ιδέες, πράξεις και χαρακτήρες,
να εντοπίζει αντιφάσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα.
9. Αξιολόγηση
Οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς για τη γενικότερη
συμμετοχή τους στο μάθημα, για τις ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες τους. Η αξιολόγηση
του μαθήματος της λογοτεχνίας πρέπει να εκτιμά την παραγωγή προσωπικών εργασιών
πάνω στο κείμενο και να απομακρύνεται σταδιακά από τη λογική της αναπαραγωγής
έτοιμων απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις των μαθητών/τριών σε
ερωτήματα που τίθενται και στα ωριαία διαγωνίσματα δεν πρέπει να βασίζονται σε
απομνημόνευση γνώσεων, αλλά σε αξιοποίηση του κειμένου και πληροφοριών που
προτάσσονται για το κείμενο, τον δημιουργό, την εποχή, το είδος του κειμένου.
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Ενδεικτικοί διαδικτυακοί πόροι για διδακτική αξιοποίηση στο μάθημα της Λογοτεχνίας
Πρωτέας: Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα. http://proteas.greeklanguage.gr/
Η
Πύλη
για
την
Ελληνική
Γλώσσα.
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/index.html
Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση. http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/index.html
Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού. http://www.snhell.gr/
ΠΟΘΕΓ: Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας. http://www.potheg.gr/
Ενδεικτικά σενάρια για τη Λογοτεχνία της Α΄ τάξης σε συνδυασμό με τις βιωματικές
δράσεις:
α)
Μαρία
Τολυμένου
"Ζω
και
γνωρίζω
το
γυμνάσιο"
στο
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1251
β) Μαρίνα Αρετάκη "Διαπροσωπικές σχέσεις συμμαθητών" στο http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=3589
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στόχοι:
 Η εισαγωγή στο μάθημα της Λογοτεχνίας μέσα από την αξιοποίηση του
αναγνωστικού παρελθόντος των μαθητών/τριών.
 Η γνωριμία των μαθητών/τριών στη νέα σχολική τάξη με την αξιοποίηση της
σχολικής βιβλιοθήκης ή/και ψηφιακής βιβλιοθήκης (ενδεικτικά: βλ. ΕΚΕΒΙ) και των
περιεχομένων του σχολικού εγχειριδίου.
 Η ομαλότερη προσαρμογή των μαθητών/τριών στο νέο σχολικό περιβάλλον μέσα
από την αξιοποίηση των βιωματικών δράσεων.
Περιεχόμενα
 Τα αναγνώσματα των μαθητών/τριών.
 Βιβλία της σχολικής ή ψηφιακής βιβλιοθήκης (στη δεύτερη περίπτωση
αξιοποιείται το εργαστήριο Πληροφορικής).
 Το σχολικό εγχειρίδιο.
Μεθόδευση της εργασίας
Η εργασία οργανώνεται ως project διάρκειας 10-12 περίπου ωρών.
Θέμα της συζήτησης: «Τα κείμενα που θυμόμαστε»
Α΄ φάση
Oι μαθητές/τριες καλούνται να μιλήσουν, ελεύθερα και χωρίς προετοιμασία, για κείμενα
που διάβασαν (στο βιβλίο της Γλώσσας/στο Ανθολόγιο του Δημοτικού σχολείου είτε μόνοι
τους) και να εξηγήσουν για ποιο λόγο τα θυμούνται. Η δραστηριότητα γίνεται στη σχολική
τάξη ή στη σχολική βιβλιοθήκη και ακολουθεί αρχές της βιωματικής μάθησης, καθώς
αξιοποιεί τη μαθητική εμπειρία, αποφεύγει την παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία και
εμπλέκει ενεργά το σύνολο της σχολικής τάξης18. Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών στην
αρχική ερώτηση διαμορφώνουν τα κριτήρια επιλογής βιβλίων. Ενδεικτικά, οι μαθητές/τριες
απαντούν: Θυμόμαστε και διαλέγουμε βιβλία και κείμενα, επειδή μας αρέσει το θέμα,
επειδή ταυτιζόμαστε ή θαυμάζουμε ή λυπόμαστε τον ήρωα και την ηρωίδα,, επειδή το
κείμενο μας μιλά για σύγχρονα προβλήματα, επειδή μας μεταφέρει σε άλλες εποχές, κ.λπ.
Η καταγραφή των παρατηρήσεων των μαθητών/τριών και ο εμπλουτισμός των απαντήσεων
από τον/την εκπαιδευτικό αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο εισαγωγής στο μάθημα
της Λογοτεχνίας.
Β΄ φάση
Οι μαθητές/τριες εργάζονται γραπτά στην τάξη και αιτιολογούν τις επιλογές τους. Οι
εργασίες, αν και πρωτόλειες, αποτελούν μία πρώτη εργασία βιβλιοπαρουσίασης του
βιβλίου ή κειμένου το οποίο θυμούνται ή προτιμούν. Προτείνεται, επίσης, η αξιοποίηση
δημιουργικής γραφής με θέματα: Συναντώ τον ήρωα του κειμένου, αλλάζω το τέλος της
18

Εναλλακτικά, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές/τριες να διαλέξουν ένα
βιβλίο από τη σχολική ή/και ψηφιακή βιβλιοθήκη (βλ. ΕΚΕΒΙ) και να αιτιολογήσουν με βάση τον τίτλο
και το οπισθόφυλλο ποιο θα επέλεγαν. Τον ίδιο στόχο καλύπτει και η «περιήγηση» και η επιλογή
κειμένων του εγχειριδίου.
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ιστορίας, μεταφέρω τον αφηγηματικό λόγο σε θεατρικό ή προτείνεται η αφήγηση με
συνδυασμένη χρήση κειμένου-εικόνας, κ.λπ.
Γ΄ φάση
Με βάση τις παραπάνω εργασίες η τάξη δημιουργεί ένα περιοδικό - αφιέρωμα με τίτλο: Τα
αγαπημένα μας κείμενα. Η δημιουργία περιοδικού επιτρέπει και προϋποθέτει την
εικονογράφηση και την επιλογή εικόνων, φωτογραφιών κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό, το
μάθημα της Λογοτεχνίας συνδέεται με άλλες τέχνες, ενώ διευρύνει την ποικιλία των
μαθητικών δραστηριοτήτων.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Α΄ φάση: Πριν από την ανάγνωση (ενδεικτικός χρόνος: 1 – 2 διδακτικές ώρες)
Στόχος: Η εισαγωγή στο θέμα και η εξοικείωση των μαθητών/τριών
Ενδεικτικές προτάσεις
Ακρόαση ενός τραγουδιού σχετικού με το θέμα.
Απόσπασμα από ένα κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό έργο.
Ανάγνωση ενός μικρού χαρακτηριστικού αποσπάσματος από το μυθιστόρημα με
στόχο να εξάψουμε την περιέργεια των μαθητών/τριών.
Οι μαθητές/τριες μπορούν να κάνουν υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου
γενικά, να υποθέσουν στοιχεία του μύθου: π.χ. σχετικά με τους ήρωες (πώς φαντάζονται
ότι θα δράσουν, θα είναι ήρωες ή αντιήρωες, κ.τ.λ.)19, να κάνουν υποθέσεις σχετικά με την
εξέλιξη του μύθου, να πουν απλώς τι θα περίμεναν οι ίδιοι να διαβάσουν, να φανταστούν
έναν τίτλο (αν δεν το έχουν πληροφορηθεί ήδη) ή να πουν γιατί νομίζουν ότι το
μυθιστόρημα έχει τον τίτλο αυτό.
Β΄ φάση: Προσεκτική ανάγνωση του κειμένου (ενδεικτικός χρόνος: 3 – 4 διδακτικές ώρες20)
Η τάξη περνά στην ανάγνωση του κειμένου. Όλοι οι μαθητές/τριες διαβάζουν κείμενο με
την καθοδήγηση του/της φιλολόγου, όπως γίνεται σε κάθε παραδοσιακή διδασκαλία21. Στη
συνέχεια, οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να συζητήσουν μέσα στην
ομάδα τους τα παρακάτω σημεία:
 Ποια είναι η σχέση του κεντρικού ήρωα ή των κεντρικών ηρώων με τα άλλα
πρόσωπα του κειμένου;
 Τι περιμένουν οι άλλοι από τον ήρωα; Ποιες είναι οι προσδοκίες τους; (Τι
προσδοκούν ο μεγαλύτεροι, τα αδέλφια, ο κοινωνικός περίγυρος;).
 Ο ίδιος ο ήρωας ή/και η ηρωίδα δέχεται να αναλάβει τον ρόλο που του
αναθέτουν οι άλλοι ή έχει αντίρρηση; Τον αναλαμβάνει με ή παρά τη
θέλησή του; Θεωρεί αυτονόητο αυτό τον ρόλο ή θα ήθελε να τον αλλάξει;
 Τι του αναγνωρίζεται ως υποχρέωση ή ως δικαίωμα;
19

Εδώ στόχος είναι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών και όχι η σωστή ή η λανθασμένη
πρόβλεψη.
20
Ο αριθμός των ωρών μπορεί και να ποικίλλει, ανάλογα με την έκταση του λογοτεχνικού έργου.
21
Εδώ θα μπορούσαμε να αναθέσουμε και την ανάγνωση τμημάτων στο σπίτι, εφόσον εκτιμούμε ότι οι
μαθητές/τριες μπορούν να ανταποκριθούν. Αν δεν είναι εφικτό, μπορούμε να σταματήσουμε τη συλλογική
ανάγνωση σε ένα σημείο της δράσης που θα τους/τις κινήσει την περιέργεια να συνεχίσουν μόνοι/ες την
ανάγνωση στο σπίτι. Μπορούμε, επίσης, να εφαρμόσουμε εναλλάξ τη συλλογική και την ατομική ανάγνωση.
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 Εντέλει, πώς οριοθετείται ο ρόλος του στην αρχή της ιστορίας;
 Στην πορεία αλλάζει ή παραμένει ίδιος ο ρόλος αυτός;
 Ποιοι παράγοντες βελτιώνουν ή χειροτερεύουν την αρχική θέση των
ηρώων;
 Αμφισβητείται ή όχι η τυχόν νέα θέση;
 Ερωτήσεις σχετικά με τον χώρο, τον χρόνο, τον αφηγητή, την αφήγηση, τη
γλώσσα του κειμένου κ.ά.
 Ερωτήσεις σχετικές με στοιχεία της πλοκής (ποιος είναι ο «μύθος», αν
υπάρχει εξέλιξη της πλοκής, κορύφωση της δράσης, τεχνάσματα).
 Εναλλακτικά, μπορούν να σκιαγραφήσουν εκτός από τον κεντρικό ήρωα
(αυτό μπορούν να το κάνουν όλες οι ομάδες) και τους άλλους ήρωες (η
κάθε ομάδα και διαφορετικό ήρωα).
Στην περίπτωση που όλες οι ομάδες έχουν εργαστεί πάνω στα ίδια ερωτήματα, κατά την
παρουσίαση, κάθε ομάδα αναλαμβάνει να απαντήσει σε ένα μέρος των ερωτήσεων και οι
υπόλοιπες, αν θέλουν, συμπληρώνουν ή δίνουν τη διαφοροποιημένη τους απάντηση στις
συγκεκριμένες ερωτήσεις. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται στην παρουσίαση η
επανάληψη απαντήσεων από όλες τις ομάδες. Κάθε απάντηση πρέπει να βασίζεται στο
κείμενο, στο οποίο οι μαθητές/τριες κάνουν διαρκώς παραπομπές. Μέσα στην ομάδα ο/η
κάθε μαθητής/τρια κρατά τις σημειώσεις του/της και βασίζει τις απαντήσεις του/της στις
παρατηρήσεις όλων των μελών της ομάδας. Στο τέλος του τετραώρου οι μαθητές/τριες
πρέπει να έχουν απαντήσει προφορικά και γραπτά στα παραπάνω θέματα.
Κάποια/ες ερώτηση/εις από αυτές ή κάποιες ανάλογες, σύμφωνα με το κείμενο, μπορεί να
αποτελέσει/ουν εργασία των μαθητών/τριών για το σπίτι. Αυτός είναι και ένας σχετικά
ασφαλής τρόπος για να συνεχίσουν την ανάγνωση του κειμένου μόνοι τους.
Στο σημείο αυτό η τάξη θα διαθέσει μία ή δύο διδακτικές ώρες για μία πρώτη συζήτηση,
κατά την οποία όλες οι ομάδες της τάξης ανακοινώνουν στην ολομέλεια τις διαπιστώσεις
τους από τις παραπάνω παρατηρήσεις. Η συζήτηση αναδεικνύει τις διαφοροποιήσεις και
τις διαφορετικές οπτικές των ομάδων, οι οποίες δίνουν σφαιρικότερη εικόνα του θέματος.
Στο διάστημα αυτό μπορούμε να αναθέσουμε στους μαθητές/τριες ποικίλες
δραστηριότητες που οδηγούν σε παραγωγή κειμένου/ων ενταγμένων σε συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής:
Αναδιήγηση τμήματος της ιστορίας από την οπτική γωνία ενός άλλου ήρωα.
Δημιουργία μίας σκηνής, στην οποία ο αναγνώστης συναντιέται με τον ήρωα (π.χ.
με μορφή συνέντευξης ή αφήγησης).
Γραφή ανάλογου κειμένου με προσωπικές παρατηρήσεις από την καθημερινή ζωή
για το προσωπικό ημερολόγιο.
Δραματοποίηση κομβικών σκηνών που παρουσιάζουν εσωτερικές ή εξωτερικές
συγκρούσεις χαρακτήρων, διλήμματα των ηρώων, κ.λπ.
Αλλαγή του αφηγητή της ιστορίας προκειμένου να δοθεί έμφαση στη σημασία της
«φωνής» (φωνή ενηλίκου, άνδρα, γυναίκας, νέου, νέας).
Μπορούμε, επίσης, να ζητήσουμε από τους μαθητές/τριες να συγκεντρώνουν τις εργασίες
αυτές σε έναν ατομικό φάκελο (portfolio), τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να
διαπιστώσουμε τόσο εμείς όσο και εκείνοι την εξελικτική τους πορεία, αλλά και για να
αξιολογηθούν.
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Ορισμένες από τις παραπάνω εργασίες μπορεί να είναι προφορικές ή γραπτές, ατομικές ή
ομαδικές. Οι ομάδες υποστηρίζουν την εργασία τους, συγκρίνουν τις διαπιστώσεις των
άλλων ομάδων με τις δικές τους, παρατηρούν και αιτιολογούν ομοιότητες και διαφορές.
Επίσης, παρακολουθούν την εξέλιξη του θέματος στον χρόνο. Παράλληλα, καταθέτουν
απόψεις για την προσωπική τους ανταπόκριση στο κείμενο, αξιοποιώντας δραστηριότητες
που ζητούν τη συνάντηση του αναγνώστη με τον ήρωα της ιστορίας. Τέλος, παραδίδουν τις
γραπτές εργασίες τους.
Γ΄ φάση: Μετά την ανάγνωση (3 διδακτικές ώρες)
Κατά τη φάση αυτή οι μαθητές/τριες ασχολούνται με γλωσσικές, αλλά και μη γλωσσικές
δραστηριότητες. Ενδεικτικά:
Γράφουν μία βιβλιοπαρουσίαση του συγκεκριμένου έργου ή μία βιβλιοκριτική για
τη σχολική εφημερίδα (για να τους βοηθήσουμε τους δίνουμε μία ‘σχάρα’ με τα
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αυτού κειμενικού είδους).
Αναζητούν άλλα κείμενα του ίδιου συγγραφέα και παρουσιάζουν εν συντομία το
περιεχόμενό τους ή παρουσιάζουν άλλα κείμενα που διάβασαν με παρόμοια
θεματική.
Δίνουν ένα άλλο τέλος ή έναν άλλο τίτλο στο κείμενο.
Γράφουν ένα κείμενο όπου εκφράζουν την ευαρέσκεια ή την απαρέσκεια τους για
το κείμενο που διάβασαν, αιτιολογώντας την απάντηση τους παραπέμποντας στο
κείμενο (τους άρεσε ή δεν τους άρεσε επειδή ταυτίστηκαν με τον ήρωα, επειδή
διαφοροποιήθηκαν, επειδή τον θαύμασαν, επειδή το κείμενο αναφέρεται σε
σύγχρονα προβλήματα κ. ά.).
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ/ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα,
Μπεζαντάκος Ν., Παπαθωμάς Α., Λουτριανάκη Ε.
Χαραλαμπάκος Β. , Α΄ Γυμνασίου 2015. Βιβλίο μαθητή.
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα,
Παπαθωμάς Α., Γαλάνη-Δράκου, Καμπουρέλλη Β.
Λουτριανάκη Ε., Β΄ Γυμνασίου 2015. Βιβλίο μαθητή.
3. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Μπεζαντάκος Ν., Αστυρακάκη Ε., Γαλάνη - Δράκου
Χαραλαμπάκος Β., Γ΄ Γυμνασίου 2015. Βιβλίο μαθητή.
4. «Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση» 2015, Μπούρας Ν., Ναστούλης Κ., Σακελλαρίου Ν.,
Γ΄ Γυμνασίου. Βιβλίο μαθητή.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
Με δεδομένη τη μείωση των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο στο ωρολόγιο
πρόγραμμα, κατά μία (1) ώρα την εβδομάδα, (2 ώρες στη Γ΄ του Εσπερινού), έγινε
προσπάθεια να μειωθεί η διδακτέα ύλη για να επαρκεί ο χρόνος, ώστε:
Να προωθηθεί η ανακαλυπτική-διερευνητική και η κοινωνική μάθηση καθώς και οι
δημιουργικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη, που θα κινήσουν το ενδιαφέρον των
μαθητών/τριών και θα καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη
Να υπάρχει χρόνος για δραστηριότητες ανακεφαλαίωσης, αναπλαισίωσης της
γνώσης και αναστοχασμού,
Να γίνει εφικτό οι μαθητές/τριες να μαθαίνουν στο σχολείο, χωρίς να χρειάζεται να
καταφύγουν σε εξωσχολική βοήθεια.
Ειδικότερα:
Να εξοικειώνονται οι μαθητές/τριες με κείμενα απλά, εύληπτα που κινούν το
ενδιαφέρον.
Να αντιληφθούν τη γλωσσική συνέχεια και την πολιτισμική διάσταση της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας.
Να διαμορφώσουν μια εικόνα για τον αρχαίο κόσμο στην εξέλιξή του.
Να κινηθεί το ενδιαφέρον τους για τον ελληνικό πολιτισμό.
Να αναγνωρίζουν τη συνέχεια ή την ασυνέχεια του πολιτισμικού φαινομένου και
την αξία του παρελθόντος για την κατανόηση και την ερμηνεία του παρόντος.
Να παραλληλίζουν την αρχαία ελληνική με τη σύγχρονη φάση της γλώσσας μας
χρησιμοποιώντας , όπου είναι ανάγκη, τη μέθοδο από τη μετάφραση στο
πρωτότυπο.
Να γνωρίσουν τα βασικά φαινόμενα του δομολειτουργικού συστήματος της
αρχαίας γλώσσας για να τα αξιοποιούν στην προσπάθεια να προσεγγίσουν το
νόημα των κειμένων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Βασικό κριτήριο υπήρξε ο περιορισμός της ύλης σε συνδυασμό με την επιλογή της
βέλτιστης αναδιάρθρωσης του υλικού, ώστε να γίνει ελκυστικότερο, ενδιαφέρον για τους
μαθητές/τριες και ευκολότερα προσπελάσιμο.
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Σε αυτό το πλαίσιο, για την Α΄ τάξη δόθηκε έμφαση ώστε οι μαθητές/τριες να έλθουν σε
επαφή με την α.ε. με ομαλό και παιγνιώδη τρόπο, αρχικά μέσα από κείμενα της λόγιας
παράδοσης, από τα σύγχρονα στα παλαιότερα (οπισθοχωρητική μέθοδος).
Κατ’ αυτό τον τρόπο κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί ένα τμήμα της ύλης από την Α΄ στη Β΄
και ούτω καθ’ εξής.
Με αυτό το σκεπτικό εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι τα κείμενα του ανθολογίων ήταν δύσκολα
για την αντιληπτική ικανότητα των μαθητών, υιοθετήθηκε η μέθοδος από τη μετάφραση
στο πρωτότυπο (Βοσκός- Παπακωνσταντίνου).
Κεντρικό κριτήριο αποτέλεσε ότι οι μαθητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν κείμενα
(κειμενοκεντρική μέθοδος) κατά την προσέγγιση ενοτήτων.
Σημαντικές Επισημάνσεις
Θεωρώντας ότι το μάθημα έχει ανάγκη ανανέωσης για να υπάρξουν καλύτερα μαθησιακά
αποτελέσματα, στον ενδεικτικό προγραμματισμό που ακολουθεί, επισημαίνονται τα εξής:
Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες:
να αναζητούν σε ένα κείμενο τις χρονικές και αιτιακές σχέσεις, τον τόπο, τις
μετοχικές και απαρεμφατικές φράσεις.
να ωθηθούν, βαθμιαία, στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται το
κείμενο.
να προσεγγίζουν τα γλωσσικά φαινόμενα μέσα από την αναγνώρισή τους στα
κείμενα.
να ανιχνεύουν, για παράδειγμα, τη λειτουργία των γραμματικοσυντακτικών
φαινομένων μέσα στο κείμενο.
να αναζητούν τις βασικές δομές της αρχαίας γλώσσας, εστιάζοντας σε όσα
διαφέρουν από τη σύγχρονη.
να δημιουργούν, με τη βοήθεια κατάλληλων ερωτήσεων, το διάγραμμα του
κειμένου.
να διορθώνουν τις ασκήσεις οι ίδιοι με τη βοήθεια των βιβλίων αναφοράς.
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
1. Η διδασκαλία των επιμέρους γραμματικοσυντακτικών φαινομένων είναι κειμενοκεντρική. Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με την αρχαία γλώσσα
μέσα από τα αρχαία κείμενα και με τρόπο διερευνητικό μαθαίνουν τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της γλώσσας. Κατά τη διδασκαλία
ενδείκνυται οι μαθητές/τριες να φέρνουν μαζί τους και τα βιβλία αναφοράς (Γραμματική - Συντακτικό) και να τα χρησιμοποιούν, όταν και όπου
χρειάζεται, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμο ο/η εκπαιδευτικός να ενημερώνει από το προηγούμενο
μάθημα τους/τις μαθητές/τριες ότι στο επόμενο θα πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλίο είτε της γραμματικής, είτε του συντακτικού, ανάλογα με το
φαινόμενο που θα μελετήσουν μέσα στο κείμενο.
2. Σε κάθε ενότητα, θεωρείται σημαντικό η διδασκαλία των επιμέρους γραμματικοσυντακτικών, ετυμολογικών και λεξιλογικών φαινομένων να συνδέεται
με αναφορές και παραδείγματα στη νέα ελληνική (εφεξής: ν.ε.) γλώσσα. Επίσης, προτείνεται η πορεία από το γνωστό προς στο άγνωστο, από τη
συγχρονία στη διαχρονία.
3. Τα ερμηνευτικά σχόλια των κειμένων αξιοποιούνται με φειδώ από τον/την εκπαιδευτικό, όπου κρίνεται απολύτως αναγκαίο.
4. Από το κεφάλαιο «Λεξιλογικά» διδάσκεται η 2η και η 3η στήλη του πίνακα, με έμφαση στις λέξεις που χρησιμοποιούνται και στη νέα ελληνική.
5. Από τις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου συνιστάται να προτιμώνται αυτές που ζητούν αναγνώριση τύπων της αρχαίας ελληνικής (εφεξής: α.ε.) που
δεν έχουν επιβιώσει στη ν.ε. (με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης) και την παραγωγή τύπων που έχουν
επιβιώσει στη ν.ε. (με ασκήσεις μετασχηματισμού λέξεων εντός φράσεων ως προς τον αριθμό, τη φωνή, τον χρόνο, την πτώση). Οι προτεινόμενες
ασκήσεις είναι ενδεικτικές. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν δικές τους ασκήσεις, στο πνεύμα όμως των οδηγιών του αναλυτικού
προγράμματος. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δώσουν δικές τους ασκήσεις ή/και να αξιοποιήσουν αυτές του σχολικού βιβλίου μέσα
στην τάξη κατά την ώρα της διδασκαλίας.
6. Συνιστάται η διόρθωση των ασκήσεων να γίνεται στην τάξη από τους ίδιους τους μαθητές με αξιοποίηση και των βιβλίων αναφοράς (Γραμματική –
Συντακτικό).
7. Η όποια αλλαγή στη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων ή υποενοτήτων έγινε για να διδαχθούν σε σχετικά κοντινό χρόνο ομοειδή γραμματικοσυντακτικά
φαινόμενα (π.χ. α΄, β΄ κλίση ουσιαστικών – Δευτερόκλιτα επίθετα), ώστε οι μαθητές/τριες να τα εμπεδώσουν καλύτερα.
8. Τα παράλληλα κείμενα αξιοποιούνται όπου κρίνει ο/η εκπαιδευτικός ότι είναι αναγκαίο για την εμπέδωση της ύλης. Τα προτεινόμενα στις οδηγίες είναι
ενδεικτικά.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Από το διδακτικό βιβλίο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου» των Ν. Μπεζαντάκου, Ε. Λουτριανάκη κ.ά, δε θα διδαχθούν οι ενότητες 14-18. Οι
υπόλοιπες ενότητες θα διδαχθούν δύο (2) ώρες την εβδομάδα κατά την περίοδο “Σεπτεμβρίου-Μαΐου” ως ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
η

1

η

2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Να γνωρίσουν οι
μαθητές/τριες
βασικά
στοιχεία της ιστορίας της
ελληνικής γλώσσας.
2. Να καλλιεργηθεί σε ένα
βαθμό
αίσθηση
οικειότητας προς την
αρχαία ελληνική γλώσσα.
3. Να αντιληφθούν οι
μαθητές/τριες τη σχέση
α.ε. και ν.ε. γλώσσας,
παρατηρώντας
τη
διαχρονική εξέλιξή της
μέσω των κειμένων.

- Δίνονται αποσπάσματα από κείμενα
νεότερων μορφών της ελληνικής γλώσσας
που ομοιάζουν στη δομή με τα αρχαία
ελληνικά (καθαρεύουσα, αλεξανδρινή): 1. Ε.
Ροϊδη, «Αθηναϊκοί περίπατοι», Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α' Γενικού
Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή. Βλ. Ψηφιακό
σχολείο http://dschool.edu.gr/
2. Γ. Βιζυηνού, «Tο μόνον της ζωής του
ταξείδιον»,
βλ.
Σπουδαστήριο
Νέου
Ελληνισμού
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp
?id=307&author_id=74
3. Αγία Γραφή, Λουκ. ι’ 25-37 «Η παραβολή
του καλού Σαμαρείτη», βλ. Αποστολική
διακονία Εκκλησίας της Ελλάδος,
www.apostoliki-diakonia.gr/bible/bible.asp
- Διαβάζονται αποσπάσματα μέσα στην τάξη
για μια πρώτη επαφή των μαθητών με
παλαιότερες μορφές της ελληνικής γλώσσας.
Το κείμενο της ενότητας (σελ. 14 σχ.
βιβλίου)

1. Να
βασικά

γνωρίσουν τα
στοιχεία
της

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ,
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Εισαγωγικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου.
Οι διάλεκτοι της αρχαίας ελληνικής (απλή αναφορά).

1. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες.
Απλή αναφορά στο πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕ
Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

Σελ. 12: 1-5.
Ζητείται
από
τους/τις
μαθητές/τριες
να
αναγνωρίσουν
λέξεις που τους
είναι
γνωστές
και
τύπους
λέξεων
άγνωστων
σε
αυτούς.

3

Σελ. 16, 19.
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εκπαίδευσης των αρχαίων
Αθηναίων και να τα
συγκρίνουν με τη δική
τους εκπαίδευση σήμερα.
2.
Να
κατανοήσουν
στοιχεία που αφορούν τη
γραφή και την προφορά
των αρχαίων Ελλήνων,
καθώς επίσης και στοιχεία
που αφορούν την ιστορία
του
ελληνικού
αλφαβήτου.

- Προτείνεται να δοθεί η μετάφραση του
κειμένου. Οι μαθητές/τριες παρακινούνται
να τη συγκρίνουν με το αρχαίο κείμενο και
να διακρίνουν την αναλυτικότητα του ν.ε.
λόγου εν σχέσει με τον α.ε. λόγο.
- Τα γλωσσικά σχόλια της σελ. 15
αξιοποιούνται από τον/την εκπαιδευτικό
μερικώς, με την επισήμανση συγκεκριμένων
λέξεων που συναντούμε και στη ν.ε. γλώσσα,
π.χ. καλός -ή –όν, αἰσχρός -ά –όν κ.λπ.
- Οι μαθητές/τριες συζητούν τις ιδέες και τα
νοήματα του κειμένου, αξιοποιώντας τις
ερωτήσεις της σελ. 16.

1. Να γνωρίσουν τις
βασικές ασχολίες και τα
επαγγέλματα των αρχαίων
Αθηναίων και να τα
συγκρίνουν
με
τα
σημερινά επαγγέλματα.
2.
Να
μάθουν
να
αναγνωρίζουν μέσα στο
κείμενο τους τόνους και τα

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 20 σχ.
βιβλίου)
- Τα γλωσσικά σχόλια της σελ. 21
αξιοποιούνται
από
τον/τη
διδάσκοντα/διδάσκουσα μερικώς με την
επισήμανση συγκεκριμένων λέξεων που
συναντούμε και στη ν.ε. γλώσσα.
- Οι μαθητές/τριες συζητούν τις ιδέες και τα
νοήματα του κειμένου, αξιοποιώντας τις

2. Φθόγγοι και γράμματα.
- Αναλυτική διδασκαλία σε συσχετισμό με τη
νεοελληνική γλώσσα.
- Να εξηγηθεί στους/στις μαθητές/τριες ότι
πρόκειται για γλώσσα που είχε εντελώς διαφορετική
προφορά από τη σημερινή (προσωδία/μουσικότητα
– δυναμική προφορά/τονικότητα).
- Προτείνεται η αναφορά στη διαφορετική προφορά
συγκεκριμένων γραμμάτων (η, υ, β, δ, γ, ζ), των
διπλών συμφώνων, των μακρών και των βραχέων,
των δίχρονων και των διφθόγγων.
- Να εξηγηθεί ότι ορθογραφία της ν.ε. γλώσσας
διατηρείται για λόγους ιστορικούς και όχι
γλωσσολογικούς.
- Για τη διδασκαλία της ενότητας βλ. Πύλη για την
ελληνική γλώσσα:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/studies/history/thema_08/in
dex.html#toc003
και τα σενάρια του αποθετηρίου «Πρωτέας»:
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=2241
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=2256
1. Ετυμολογικά.
- Κατά τη διδασκαλία της ετυμολογίας αφετηρία
αποτελεί η ν.ε. γλώσσα.
- Οι μαθητές/τριες διερευνούν πώς δημιουργούνται
οι λέξεις και δίνονται γενικές πληροφορίες για την
παραγωγή και τη σύνθεση, χωρίς λεπτομέρειες.
– Οι μαθητές/τριες διαπιστώνουν τη διαφορά των
πρωτότυπων λέξεων από τις σύνθετες με
παραδείγματα από το κείμενο.

Σελ. 21: 1, 2
Σελ. 23: 1-3
Σελ. 27: 1, 3, 4.
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πνεύματα.
3. Να μάθουν ότι η χρήση
των τόνων επιβλήθηκε
μετά την εμφάνιση του
ελληνικού αλφαβήτου και
καθιερώθηκε
με
την
αλλαγή στην προφορά των
φθόγγων.

ερωτήσεις της σελ. 21.
- Προτείνεται διαγραμματική απεικόνιση του
περιεχομένου του κειμένου με άξονα το
υποκείμενο «˒Αθηναĩοι» (αναδεικνύονται οι
συγκεκριμένες
δραστηριότητες
των
Αθηναίων).

1. Να απολαύσουν μια
φανταστική ιστορία που
εκτυλίσσεται σε εξωτικούς
τόπους
και
να
τη
συνδέσουν με δικά τους
γνώριμα παραμύθια και
ιστορίες.
2. Να εξοικειωθούν με τον

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 28 σχ.
βιβλίου)
- Προτείνεται να δοθεί η μετάφραση του
κειμένου και να τη συγκρίνουν οι
μαθητές/τριες με το αρχαίο κείμενο.
- Συζητούν τις ιδέες και τα νοήματα του
κειμένου με τη βοήθεια και των ερωτήσεων
της σελ. 29.

2. Γραμματική.
Τόνοι και πνεύματα.
- Αναλυτική διδασκαλία των τόνων και των πέντε
βασικών κανόνων τονισμού σε αντιδιαστολή με τη
ν.ε. γλώσσα.
- Γίνεται σύντομη αναφορά στην οξεία, τη βαρεία και
την περισπωμένη, για ποιο λόγο ονομάζονται έτσι
κ.λπ.
- Εξηγείται η χρήση των πνευμάτων και ο
λειτουργικός ρόλος της δασείας στη σύνθεση λέξεων
με παραδείγματα και από τη ν.ε. γλώσσα.
Τα παρεπόμενα των πτωτικών (των ρημάτων
δίνονται σε άλλη ενότητα).
- Γίνεται σύντομη παρουσίαση των μερών του λόγου
και των παρεπομένων των πτωτικών σε συσχετισμό
με τη νεοελληνική γλώσσα. Γίνεται ιδιαίτερη
αναφορά στη δοτική και στις επιβιώσεις της στη ν.ε.
γλώσσα.
- Αξιοποιείται ο πίνακας με τις στερεότυπες
εκφράσεις της σελίδας 25.
- Για τη διδασκαλία της ενότητας βλ. Πύλη για την
ελληνική γλώσσα:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/studies/history/thema_08/in
dex.html#toc005
1. Ετυμολογικά.
Εξηγείται η λειτουργία της παραγωγής ουσιαστικών
από ουσιαστικά, χωρίς να ζητείται από τους/τις
μαθητές/τριες η απομνημόνευση των κατηγοριών
(υποκοριστικά κλπ). Για αφόρμηση στη διδασκαλία
μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα από τη ν.ε.
γλώσσα.
2. Γραμματική.

Σελ. 29: 1-3
σελ. 30: 1, 2
σελ. 32: 3, 4
σελ. 34: 1-5.
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αρχαιοελληνικό
λόγο
μέσω της αναγνώρισης
των κοινών στοιχείων με
τον νεοελληνικό λόγο και
ιδιαίτερα την β΄ κλίση.
3. Να γνωρίσουν τη
διαδικασία
παραγωγής
λέξεων στην α.ε. και να τη
συσχετίσουν με τη ν.ε.
γλώσσα.
1. Να γνωρίσουν στοιχεία
του αθηναϊκού βίου και
των αγαθών της πόλης.
2. Να μάθουν τον
σχηματισμό του ρήματος
στην οριστική ενεστώτα
και μέλλοντα ε.φ. και τη
λειτουργία του μέσα στην
πρόταση (δηλαδή ότι
χωρίς ρήμα δεν υπάρχει
πρόταση).
3. Να διαπιστώσουν τα
κοινά και διαφορετικά
στοιχεία με τη ν.ε.
γλώσσα. (π.χ. μέλλοντας:
λύσω / θα λύσω, αλλά και
θα λύνω στη ν.ε.)
3.
Να
μάθουν
το
σχηματισμό της οριστικής
ενεστώτα του βοηθητικού
ρήματος εἰμί.
1. Να αντιληφθούν τα
μηνύματα του αισώπειου

ης

- Το δεύτερο παράλληλο κείμενο της 3
ενότητας (σελ. 144) μπορούμε να το
χρησιμοποιήσουμε για εμπέδωση της ύλης
λόγω πληθώρας ουσιαστικών της β΄ κλίσης.

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 36 σχ.
βιβλίου)
- Προτείνεται να δοθεί η μετάφραση του
κειμένου.
Το
αρχαίο
κείμενο
θα
χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της
διδασκαλίας του ρήματος.
- Οι μαθητές/τριες συζητούν τις ιδέες και τα
νοήματα του κειμένου με τη βοήθεια και των
ερωτήσεων της σελ. 38.

Το άρθρο. Η β΄ κλίση των ουσιαστικών.
- Αναλυτική διδασκαλία του άρθρου και της β΄
κλίσης των ουσιαστικών σε συσχετισμό με τη ν.ε.
γλώσσα. Ομοιότητες/διαφορές.
- Παραπέμπονται οι μαθητές/τριες στο κείμενο για
να αναζητήσουν / αναγνωρίσουν τους τύπους της β΄
κλίσης των ουσιαστικών.
(Σημ. Οι προσωπικές αντωνυμίες θα διδαχθούν
παράλληλα με τη διδασκαλία του ρήματος στην
επόμενη ενότητα.)
1. Ετυμολογικά.
Εξηγείται η λειτουργία της παραγωγής ουσιαστικών
από ουσιαστικά (β΄ μέρος), χωρίς να ζητείται από
τους/τις μαθητές/τριες η απομνημόνευση των
κατηγοριών (παρώνυμα κ.λπ.). Σκόπιμη η αναφορά
στη ν.ε. γλώσσα.
2. Γραμματική.
η
- Τα παρεπόμενα του ρήματος (από 3 ενότητα). Οι
μαθητές/τριες καλούνται να εντοπίσουν μέσα στο
κείμενο ιδίως το απαρέμφατο και τη μετοχή, ώστε
να γίνει ιδιαίτερη αναφορά κατά τη διδασκαλία.
- Διδασκαλία οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα
ενεργητικής φωνής των βαρύτονων ρημάτων και
οριστική ενεστώτα του ρήματος εἰμί. Οριστική
μέλλοντα αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων.
- Εξηγούνται οι φθογγολογικές αλλαγές στον
μέλλοντα των αφωνόληκτων ρημάτων.
η
- Διδασκαλία των προσωπικών αντωνυμιών (από 4
ενότητα).

Ενότητα 4 ,
σελ. 35: 1, 2.
η
Ενότητα 5
σελ. 38: 1-3
σελ. 39: 1, 2
σελ. 41: 2
σελ. 43: 1-7.

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 44 σχ.
βιβλίου)

1. Ετυμολογικά.
- Εξηγείται η λειτουργία της παραγωγής ουσιαστικών

Σελ. 46: 1-4
Σελ. 47: 1, 2

η
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(Η
7
ενότητα θα
διδαχθεί
αμέσως
μετά)

μύθου και να εκφράσουν
τις
προσωπικές
τους
απόψεις γι’ αυτόν.
2. Να μάθουν τον
σχηματισμό της α΄ κλίσης
των ουσιαστικών και να
αναγνωρίζουν μέσα σε ένα
κείμενο τους τύπους της
α΄ κλίσης.
3. Να αντιληφθούν τη
διαφορά της α΄ κλίσης στη
ν.ε. γλώσσα.

- Οι μαθητές/τριες μπορούν με τη χρήση των
γλωσσικών σχολίων να προσπελάσουν
νοηματικά το κείμενο.
- Συζητούν τις ιδέες και τα νοήματα του
κειμένου με τη βοήθεια και των ερωτήσεων
της σελ. 46.

1. Να κατανοήσουν την
αξία
της
ατομικής
πρωτοβουλίας μέσα από
τον αισώπειο μύθο.
2. Να κατανοήσουν τον
σχηματισμό της κλίσης
των
δευτερόκλιτων
επιθέτων και της δεικτικής
αντωνυμίας.
3.
Να
μάθουν
να
αναγνωρίζουν μέσα στο
κείμενο τους τύπους των
επιθέτων
και
των

Το κείμενο της άσκησης 5 (Μύθος του
Αισώπου) (σελ. 67 σχ. βιβλίου)
- Οι μαθητές/τριες συζητούν τις ιδέες και τα
νοήματα του κειμένου, ιδιαιτέρως τη φράση
«σύν Άθηνᾷ καί χεῖρα κίνει», που
χρησιμοποιούμε και σήμερα.

από ρήματα, χωρίς να ζητείται από τους/τις
μαθητές/τριες η απομνημόνευση των κατηγοριών
(το πρόσωπο που ενεργεί κλπ). Σκόπιμη η αναφορά
στη ν.ε. γλώσσα και στις αλλαγές που γίνονται στον
σχηματισμό κάποιων λέξεων (π.χ. ὁ γραφεύς/ο
γραφέας, ὁ ήγεμών/ο ηγεμόνας).
2. Γραμματική. Α΄ κλίση των ουσιαστικών.
- Με βάση το κείμενο διδάσκεται η α΄ κλίση των
ουσιαστικών και επισημαίνονται ιδιαίτερα οι
διαφορετικές καταλήξεις του θηλυκού στη γενική και
δοτική. Οι μαθητές/τριες αναγνωρίζουν μέσα στο
κείμενο τους τύπους της α΄ κλίσης.
- Επισημαίνονται οι όμοιοι τύποι στις καταλήξεις στη
ν.ε. γλώσσα (ώρα, πολιτεία) και οι διαφορετικοί
(τράπεζα).
- Ενισχυτικά για τη διδασκαλία της ενότητας βλ. στο
αποθετήριο του «Πρωτέα» το σχετικό σενάριο:
http://proteas.greeklanguage.gr/files/document/arxeia/zika_omorfia_ais
opos.doc
1. Λεξιλογικός πίνακας.
Ο πίνακας στη σελ. 63 διδάσκεται κανονικά.
2. Ετυμολογικά.
- Εξηγείται η λειτουργία της παραγωγής ουσιαστικών
από επίθετα. Επισημαίνονται οι ομοιότητες στις
καταλήξεις με τη ν.ε. γλώσσα πολλών παράγωγων
λέξεων (δικαιοσύνη κ.ά.), αλλά και οι διαφορές
(βαρύτης, μονάς κ.ά.).
3. Γραμματική. Δευτερόκλιτα επίθετα.
- Διδάσκονται τα δευτερόκλιτα επίθετα και εξηγείται
ο τίτλος λόγω της όμοιας κλίσης των αρσενικών –
ουδετέρων με τη β΄ κλίση και των θηλυκών με την α΄
κλίση.

Σελ. 49: 1 ,2, 4
Σελ. 51: 1-4.

4
Σελ. 63: 2-4
Σελ. 64: 1-2
Σελ. 66
Σελ. 67:1-5
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δεικτικών
αντωνυμιών
οὗτος, αὕτη, τοῦτο.
4. Να κατανοήσουν τις
ομοιότητες
και
τις
διαφορές της κλίσης στη
ν.ε. γλώσσα.

η

7

1. Να έρθουν σε επαφή με
ένα ιστορικό κείμενο, το
οποίο,
όμως,
έχει
μυθολογικά στοιχεία.
2. Να εντοπίσουν στοιχεία
της αρχαίας ελληνικής
θρησκείας και να τα
συνδέσουν με αντίστοιχα
στην
Οδύσσεια
του
Ομήρου.
3. Να αντιληφθούν το
γραμματικό φαινόμενο της
συλλαβικής και χρονικής
αύξησης
και
της
εφαρμογής του στους
ιστορικούς χρόνους.
4.
Να
μάθουν
να
αναγνωρίζουν μέσα στο
κείμενο τους τύπους του
παρατατικού
και
του
αορίστου.
3. Να εντοπίσουν τη
διαφορά σχηματισμού της

- Ζητείται η αναγνώριση των τύπων των επιθέτων
μέσα στο κείμενο.
- Οι μαθητές/τριες καλούνται να βρουν τους όμοιους
τύπους στις καταλήξεις στη ν.ε. γλώσσα (καλός, ή,
όν) και τους διαφορετικούς (ἔνδοξος, ον).
- Διδάσκονται οι δεικτικές αντωνυμίες οὗτος, αὕτη,
τοῦτο.

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 52 σχ.
βιβλίου)
- Οι μαθητές/τριες μπορούν με τη χρήση των
ερμηνευτικών και γλωσσικών σχολίων να
προσπελάσουν νοηματικά το κείμενο.
- Συζητούν με τη βοήθεια και των
ερωτήσεων του σχολ. βιβλίου τις ιδέες και
τα νοήματα του κειμένου του Αρριανού.
- Ενδείκνυται η διαθεματική προσέγγιση με
το μάθημα της Ιστορίας.

1. Ετυμολογικά.
- Απλή αναφορά στην παραγωγή ουσιαστικών από
ρήματα. Επισήμανση ομοιοτήτων με τη ν.ε. γλώσσα.
2. Γραμματική. Η αύξηση.
Οριστική παρατατικού – αορίστου ενερ. φωνής. και
οριστική παρατατικού του εἰμί.
- Εξηγείται ο σχηματισμός της αύξησης στους
ιστορικούς χρόνους (παρατατικός – αόριστος) και
επισημαίνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές με τη
ν.ε. γλώσσα (ότι δηλαδή στην α.ε. γλώσσα η αύξηση
είναι πάντοτε σε όλα τα πρόσωπα, ενώ στην ν.ε. όχι).
- Εξηγούνται οι φθογγολογικές αλλαγές στον αόριστο
των αφωνόληκτων ρημάτων και οι ομοιότητες με τη
ν.ε. γλώσσα.

4
Σελ. 54: 1-4
Σελ. 55: 2-4
Σελ. 56: 1, 2
Σελ. 58-59: 1, 2,
3, 5, 6.

56

η

9

η

10

αύξησης στη ν.ε. γλώσσα.
1. Να έρθουν σε επαφή με
ένα ρητορικό κείμενο το
οποίο
χρησιμοποιεί
άριστα τις τεχνικές του
λόγου.
2. Να προβληματιστούν
πάνω στην έννοια των
μεγάλων κατορθωμάτων
και της υστεροφημίας.
3.
Να
μάθουν
το
γραμματικό φαινομένου
του αναδιπλασιασμού ως
βασικού
μορφολογικού
χαρακτηριστικού
των
συντελικών χρόνων.
4. Να συνδέσουν το είδος
του αναδιπλασιασμού της
χρονικής και συλλαβικής
αύξησης με την αύξηση
στους ιστορικούς χρόνους.
1. Να έρθουν σε επαφή με
τις σκέψεις του Σωκράτη
για τη φιλία και να
προβληματιστούν γενικά
γύρω από το θέμα.
2. Οι μαθητές/τριες μέσω
της επανάληψης έχουν τη
δυνατότητα να ξαναδούν
τα
μορφοσυντακτικά
φαινόμενα και τη σχέση
τους με τη ν.ε. γλώσσα, να
λύσουν απορίες και με τον

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 68 σχ.
βιβλίου)
Προτείνεται να δοθεί η μετάφραση του
κειμένου και να γίνει νοηματική επεξεργασία
του και, στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες να
επεξεργαστούν το αρχαίο κείμενο με τη
βοήθεια των γλωσσικών σχολίων.

1. Ετυμολογικά.
- Απλή αναφορά στην παραγωγή ρημάτων με
ενδεικτικά παραδείγματα. Επισήμανση ομοιοτήτων
με τη ν.ε. γλώσσα.
2. Γραμματική.
Ο αναδιπλασιασμός. Οριστική παρακειμένου και
υπερσυντελίκου βαρυτόνων ρημάτων ενερ. φωνής.
(Τα αφωνόληκτα δε θα διδαχθούν).
- Εξηγείται το γραμματικό φαινόμενο του
αναδιπλασιασμού, τα είδη του και πώς σχηματίζεται
στον παρακείμενο και στον υπερσυντέλικο.
- Οι μαθητές/τριες ανευρίσκουν παραδείγματα
λέξεων στη ν.ε. γλώσσα με αναδιπλασιασμό (π.χ.
μεμονωμένος, γεγονός κ.ά.)

1. Το κείμενο της ενότητας (σελ. 76 σχ.
βιβλίου)
Το κείμενο δίνεται σε μετάφραση. Για τη
διδασκαλία της ενότητας βλ. στο αποθετήριο
του «Πρωτέα» το σχετικό σενάριο:
http://proteas.greeklanguage.gr/files/document/arxeia/lazaridou
_filia.doc
2. Το κείμενο της άσκησης 11 (Πλάτων,
Πρωταγόρας 325c-d) (σελ. 81 σχ. βιβλίου)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανάληψη
στα μορφοσυντακτικά φαινόμενα.

Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην εμπέδωση της
ύλης με ασκήσεις αντιστοίχισης, συμπλήρωσης
κενών κ.ά., αλλά κυρίως αναγνώρισης μέσα στο
κείμενο ιδίως των τύπων που συνάντησαν για πρώτη
φορά στη γλώσσα, όπως είναι η δοτική.

Σελ. 70: 1-3
Σελ. 71: 1-3
Σελ. 72: 1-3
Σελ. 75: 1
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Σελ. 79: 1,2,4.
Σελ. 80-81: 1-5,
7-9
Εναλλακτικά
μπορούν
να
χρησιμοποιηθού
ν
εμπλουτισμένες
με περισσότερα
η
ερωτήματα η 2
η
και 11 άσκηση.

3

57

η

11

τρόπο
αυτό
να
εμπεδώσουν τη διδαγμένη
ύλη.
1. Να κατανοήσουν την
αξία της αγάπης προς τα
ζώα και της σχέσης που
δημιουργείται από αυτήν.
2. Να γνωρίσουν τη
βασική δομή της πρότασης
της
α.ε.
γλώσσας,
συνδέοντάς την με τη ν.ε.
γλώσσα.
3. Να είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν σε ένα
πρώτο βασικό επίπεδο την
απλή πρόταση μέσα στο
κείμενο.

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 82 σχ.
βιβλίου)
- Οι μαθητές/τριες μπορούν με τη χρήση των
ερμηνευτικών και γλωσσικών σχολίων να
προσπελάσουν νοηματικά το κείμενο.
- Συζητούν με τη βοήθεια και των
ερωτήσεων του σχ. βιβλίου τις ιδέες του
κειμένου του Αρριανού.
- Ενδείκνυται διαθεματική προσέγγιση με το
μάθημα της Ιστορίας.

1. Ετυμολογικά.
Το κεφάλαιο αυτό δε θα διδαχθεί.
2. Σύνταξη.
- Με παραδείγματα μέσα από το κείμενο διδάσκεται
η δομή της απλής πρότασης και επεξηγείται η
ορολογία [υποκείμενο / ονοματική φράση (ΟΦ) –
κατηγόρημα / ρηματική φράση (ΡΦ)].
Η διδασκαλία συνδέεται και με αντίστοιχα
παραδείγματα από τη ν.ε. γλώσσα.

Σελ. 84: 1-3.
Σελ. 85: 2,3.
Σελ. 88-89: 1-8.
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η

12 ,
(μόνο το Γ2)
η
13

1. Να κατανοήσουν την
αξία της φιλίας στις
ανθρώπινες σχέσεις.
2. Να κατανοήσουν οι
μαθητές/τριες
τις
ιδιαίτερες μορφές του
απαρεμφάτου και της
μετοχής
και
της
ξεχωριστής
λειτουργίας
στους στην α.ε. γλώσσα.

ης

Το κείμενο της 13 ενότητας (σελ. 98 σχ.
βιβλίου)
- Οι μαθητές/τριες μπορούν με τη χρήση
των ερμηνευτικών και γλωσσικών σχολίων
να προσπελάσουν νοηματικά το κείμενο.
- Συζητούν με τη βοήθεια και των
ερωτήσεων του σχ. βιβλίου τις ιδέες του
κειμένου.
- Είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί για συζήτηση
το ρητό για τη φιλία στη σελ. 105.
Σημ. Το κείμενο της ενότητας 12 δε
διδάσκεται.

ΕΠΑΝΑΛΗΨ
Η
/
ΕΜΠΕΔΩΣΗ
Οι ενότητες 14 – 18 δε διδάσκονται
Σύνολο προβλεπόμενων διδακτικών ωρών

1. Ετυμολογικά.
Το κεφάλαιο των ενοτήτων δε διδάσκεται.
ης
2. Δε διδάσκεται ο λεξιλογικός πίνακας της 12
ης
ενότητας, σελ. 92, αλλά αυτός της 13 ενότητας, σελ.
100.
3. Σύνταξη.
- Διδάσκουμε τα είδη των προτάσεων, χωρίς να
η
επιμείνουμε ιδιαίτερα (ενότητα 12 , σελ. 96).
Επισημαίνονται οι ομοιότητες στη ν.ε. γλώσσα.
- Αναφερόμαστε στη συντακτική λειτουργία του
απαρεμφάτου και της μετοχής στην πρόταση, χωρίς
η
να υπεισέλθουμε σε ανάλυση (ενότητα 13 , σελ. 103104).
4. Γραμματική.
- Διδάσκουμε την ιδιαιτερότητα της μορφής του
απαρεμφάτου και της μετοχής σε σχέση με τη ν.ε.
γλώσσα.
- Εξηγούμε την απουσία του απαρεμφάτου στη ν.ε.
γλώσσα και τις επιβιώσεις του (π.χ. Το δούναι και το
λαβείν κ.λπ.)
- Εξοικειώνονται οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν
μέσα στο κείμενο τους τύπους των χρόνων της
οριστικής ενερ. φωνής του απαρεμφάτου και της
μετοχής.
Αφιερώνεται χρόνος για επανάληψη / εμπέδωση
της διδαχθείσας ύλης.

Σελ. 100: 1-4,
1,2.
Σελ. 105: 1-3, 6
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ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας επιδιώκεται να:
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α) εξοικειωθούν οι µαθητές µε τον αρχαίο ελληνικό λόγο και να:
Αντιληφθούν τις διαλεκτικές διαφορές της α.ε. και να τις συγκρίνουν με τις αντίστοιχες της ν.ε.
Εξοικειωθούν με τα γραφικά σύμβολα και τα βασικά χαρακτηριστικά της α.ε. στο φωνολογικό επίπεδο
Αντιληφθούν την αξία της δασείας, τόσο για την α.ε. όσο και για ορισμένες σύνθετες και παράγωγες λέξεις της ν.ε.
Αντιληφθούν σε έναν πρώτο βαθμό τις επιβιώσεις στη συγχρονία προγενέστερων φάσεων της ελληνικής γλώσσας
Αναγνωρίζουν απλές δομές στο αρχαίο κείμενο, αντίστοιχες με εκείνες της ν.ε. (υποκείμενο/ΟΦ – κατηγόρημα/ΡΦ)
Διαπιστώσουν πώς σχηματίζονται οι λέξεις της α.ε. μέσα από τη διαδικασία της παραγωγής
Διαπιστώσουν ομοιότητες και διαφορές στο σημασιολογικό επίπεδο της α.ε. και της ν.ε. γλώσσας
Μάθουν να αναγνωρίζουν μέσα στο κείμενο:
Τους τύπους των ουσιαστικών και επιθέτων της Α΄ και Β΄ κλίσης και ιδιαιτέρως τη δοτική
Τους τύπους των χρόνων της οριστικής ε.φ. των βαρυτόνων ρημάτων και ιδιαιτέρως τους τύπους του παρακειμένου, όπου παρουσιάζεται το φαινόμενο του αναδιπλασιασμού
Τα απαρέμφατα και τις μετοχές, τα οποία εμφανίζονται στη ν.ε. γλώσσα με διαφορετική μορφή
Τους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών και των δεικτικών αντωνυμιών οὗτος, αὕτη, τοῦτο και να τους συνδέουν με την κλίση του ρήματος
β) Να εξοικειωθούν µε απλά και ενδιαφέροντα κείμενα των παλαιότερων μορφών της γλώσσας μας και να μπορούν να τα κατανοήσουν, απαντώντας σε ερωτήσεις κατανόησής
τους.
γ) Να κινηθεί το ενδιαφέρον τους για τον ελληνικό πολιτισμό.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
1. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς και μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων συνιστάται οι εκπαιδευτικοί να προβούν σε
διαγνωστική αξιολόγηση μέσω δοκιμασίας-τεστ (δοκιμασίας επιπέδου), διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας, που επιτρέπει τον προσδιορισμό των
προϋπαρχουσών γνώσεων, αλλά και των ελλείψεων – κενών, ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλα τη διδασκαλία. Το διαγνωστικό τεστ διεξάγεται χωρίς
προειδοποίηση των μαθητών και δε λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσής τους. Για την επανάληψη και κάλυψη των κενών είναι σκόπιμο οι
εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν κάθε κείμενο.
2. Κρίνεται σημαντική η αξιοποίηση των κειμένων του Επιμέτρου (παράλληλων κειμένων), προκειμένου οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν βαθύτερα το
περιεχόμενο του κειμένου αναφοράς, το αξιακό σύστημα που αυτό προβάλλει, καθώς και το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται.
3. Η διδασκαλία των επιμέρους γραμματικοσυντακτικών φαινομένων είναι κειμενοκεντρική. Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με την αρχαία γλώσσα
μέσα από τα αρχαία κείμενα και με τρόπο διερευνητικό μαθαίνουν τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της γλώσσας. Κατά τη διδασκαλία
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ενδείκνυται οι μαθητές/τριες να φέρνουν μαζί τους και τα βιβλία αναφοράς (Γραμματική - Συντακτικό) και να τα χρησιμοποιούν, όταν και όπου
χρειάζεται, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμο ο/η εκπαιδευτικός να ενημερώνει από το προηγούμενο
μάθημα τους/τις μαθητές/τριες ότι στο επόμενο θα πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλίο είτε της γραμματικής, είτε του συντακτικού, ανάλογα με το
φαινόμενο που θα μελετήσουν μέσα στο κείμενο. Στην περίπτωση που δίνεται μεταφρασμένο κείμενο ως κείμενο αναφοράς, συνιστάται η κατά το
δυνατόν πιστότερη απόδοση του αρχαίου κειμένου.
4. Σε κάθε ενότητα, είναι σημαντικό η διδασκαλία των επιμέρους γραμματικοσυντακτικών ή ετυμολογικών και λεξιλογικών φαινομένων να συνδέεται με
αναφορές και παραδείγματα στη ν.ε. Επίσης, προτείνεται η πορεία από το γνωστό προς στο άγνωστο, από τη συγχρονία στη διαχρονία.
5. Από τις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου συνιστάται να προτιμώνται αυτές που ζητούν την αναγνώριση τύπων της α.ε. οι οποίοι δεν έχουν επιβιώσει
στη ν.ε. (με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης) και την παραγωγή τύπων οι οποίοι έχουν επιβιώσει στη ν.ε.
(με ασκήσεις μετασχηματισμού λέξεων εντός φράσεων ως προς τον αριθμό, τη φωνή, τον χρόνο, την πτώση).
6. Συνιστάται η διόρθωση των ασκήσεων να γίνεται στην τάξη από τους ίδιους τους μαθητές με αξιοποίηση και των βιβλίων αναφοράς. Οι ασκήσεις που
προτείνονται από τα βιβλία του μαθητή είναι ενδεικτικές και όχι υποχρεωτικές. Ιδιαιτέρως για τα ετυμολογικά και γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα που
διδάσκονται στη Β’ Γυμνασίου, είναι αναγκαία η επιλογή ασκήσεων και από άλλες ενότητες και ενθαρρύνεται η δημιουργία ασκήσεων από τους/τις
εκπαιδευτικούς, σε αντιστοιχία με τα διδασκόμενα αντικείμενα και τις ανάγκες των μαθητών/τριών. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τις
ασκήσεις του σχολικού βιβλίου μέσα στην τάξη κατά την ώρα της διδασκαλίας ή/και τις διαδραστικές ασκήσεις, για τις οποίες υπάρχει σύνδεσμος στο
εμπλουτισμένο βιβλίο του μαθητή.
7. Από την υποενότητα «Λεξιλογικά» (Β1) διδάσκεται η 2η και η 3η στήλη του πίνακα, με έμφαση στις λέξεις που χρησιμοποιούνται και στη νέα ελληνική.
Για άσκηση στο λεξιλόγιο των ενοτήτων, βλ. ενδεικτικά διδακτικά σενάρια στο αποθετήριο εκπαιδευτικών σεναρίων «Πρωτέας». Για παράδειγμα:
εμπέδωση της λεξιλογικής οικογένειας του ρ. λέγω (2η ενότητα) (http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=113), λεξιλόγιο για το ρ. πείθω (6η
ενότητα) (http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1465).
8. Ειδικά για το σχολικό έτος 2016-2017, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η διδακτέα ύλη ως προς τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα της Α΄
Γυμνασίου, η οποία μεταφέρεται στη Β΄ Γυμνασίου, θα διδαχθεί εκ νέου στους/στις μαθητές/τριες στο πλαίσιο επανάληψης και εμπέδωσης της ύλης. Η
ένταξη της ύλης αυτής στη διδασκαλία των ενοτήτων του σχ. βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου έγινε κυρίως με κριτήριο την ύπαρξη συναφών τύπων στα κείμενα
(αναφοράς ή παράλληλα) και είναι ενδεικτική. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να εντάξει το υλικό αυτό στη διδασκαλία άλλων ενοτήτων, αν το κρίνει
προσφορότερο.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
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Από το διδακτικό βιβλίο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β’ Γυμνασίου» των Α. Παπαθωμά, Μ. Γαλάνη-Δράκου, Β. Καμπουρέλλη, Ε. Λουτριανάκη, δε θα
διδαχθούν οι ενότητες 1, 10, 15, 17, 18. Οι υπόλοιπες δεκατρείς (13) ενότητες θα διδαχθούν κατά τη περίοδο “Σεπτεμβρίου-Μαΐου” ως ακολούθως:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ

ΜΕΣΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

Να διερευνήσουν οι
εκπαιδευτικοί σε ποιον
βαθμό
οι
μαθητές/τριες
διαθέτουν τις γνώσεις
και τις δεξιότητες που
απαιτούνται για την
κατάκτηση των νέων
στόχων μάθησης, ώστε
να
προσαρμόσουν
κατάλληλα
τις
διδακτικές
και
μαθησιακές
διαδικασίες.

Δοκιμασία – τεστ που περιλαμβάνει σύντομο,
εύληπτο κείμενο και ερωτήσεις επιλογής των
εκπαιδευτικών.

Επιλέγονται ερωτήσεις που αποτιμούν τον βαθμό κατανόησης του
κειμένου αλλά και κατάκτησης βασικών γνώσεων του συστήματος της α.ε.
(λεξιλογικών, ετυμολογικών, μορφολογικών, συντακτικών). Σύμφωνα με τα
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της Α΄ Γυμνασίου, αυτές
αφορούν κυρίως την ικανότητα ν’ αναγνωρίζουν:
Τους τύπους των ουσιαστικών και επιθέτων της α΄ και β΄ κλίσης και
ιδιαιτέρως τη δοτική.
Τους ρηματικούς τύπους των χρόνων της οριστικής της ενερ. φωνής και
ιδιαιτέρως τους τύπους του παρακειμένου, όπου παρουσιάζεται το
φαινόμενο του αναδιπλασιασμού.
Τα απαρέμφατα και τις μετοχές, τα οποία εμφανίζονται στη ν.ε. γλώσσα με
διαφορετική μορφή.
Τους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών και της δεικτικής αντωνυμίας
οὗτος, αὕτη, τοῦτο και να τους συνδέουν με την κλίση του ρήματος.
Απλές δομές στο αρχαίο κείμενο αντίστοιχες με εκείνες της ν.ε.
(υποκείμενο/Ονοματική Φράση, ΟΦ – κατηγόρημα/Ρηματική Φράση, ΡΦ)
Λέξεις που παράγονται από κοινή ρίζα.

1

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
1. Ετυμολογικά.
Οι μαθητές/τριες σε ομάδες εντοπίζουν και
καταγράφουν τις σύνθετες λέξεις στο κείμενο. Με
παράλληλη αναφορά στα συναφή φαινόμενα της ν.ε.,

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
η

2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Να έλθουν οι
μαθητές/τριες
σε
επαφή με ένα απλό
ιστορικό
/

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 14 σχ.
βιβλίου)
- Με αφόρμηση τις ιστορικές γνώσεις των
μαθητών/τριών και με τη χρήση των

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

6

62

αφηγηματικό κείμενο.
2. Να κατανοήσουν το
περιεχόμενό του (το
ιστορικό γεγονός, στο
οποίο αναφέρεται, την
προσωπικότητα
του
πρωταγωνιστή) και να
έλθουν σε επαφή με
τη
χρήση
των
ιστορικών χρόνων ως
τεχνική
ιστορικής
αφήγησης.
3. Να γνωρίσουν τη
διαδικασία σύνθεσης
των λέξεων στην α.ε.
και να τη συσχετίσουν
με τη ν.ε. γλώσσα.
4. Να εξοικειωθούν με
την
κλίση
φωνηεντόληκτων και
συμφωνόληκτων
ουσιαστικών της γ’
κλίσης
και
να
αναγνωρίζουν μέσα σ’
ένα
κείμενο
τους
τύπους τους.
5. Να εμπεδώσουν τον
σχηματισμό της μέσης
φωνής των βαρύτονων
ρημάτων
και
να
αναγνωρίζουν
ρηματικούς τύπους της
οριστικής ενεστώτα,

γλωσσικών σχολίων, ο/η εκπαιδευτικός
υποστηρίζει τους/τις μαθητές/τριες για να
προσπελάσουν νοηματικά το κείμενο.
- Οι μαθητές/τριες συζητούν τις ιδέες και τα
νοήματα του κειμένου, αξιοποιώντας τα
σχόλια και τις ερωτήσεις των σελ. 15, 16.
- Συνιστάται να γίνει αναφορά στην
αφηγηματική
τεχνική
των
ιστορικών
κειμένων
(χρήση
ιστορικών
χρόνων,
ιστορικός ενεστώτας) μέσα από την
αναγνώριση των ρημάτων του κειμένου.

καθοδηγούνται στην κατανόηση της σύνθεσης ως
δεύτερου, μετά την παραγωγή, μηχανισμού
εμπλουτισμού της γλώσσας.
2. Γραμματική.
Γ΄ κλίση ουσιαστικών.
Με αφόρμηση την επισήμανση τύπων τριτόκλιτων
ουσιαστικών που υπάρχουν στο κείμενο (βασιλέως,
τούς Ἕλληνας, τήν δύναμιν κ.ά.), ο/η εκπαιδευτικός
εισάγει τους/τις μαθητές/τριες στη γ’ κλίση
ουσιαστικών, τα γενικά της χαρακτηριστικά και στη
συνέχεια, επικεντρώνεται στα:
1. Καταληκτικά διπλόθεμα (-ις, -εως) και μονόθεμα (εύς, -έως). (Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄
Γυμνασίου, σελ. 95-96).
2. Συμφωνόληκτα αφωνόληκτα και ημιφωνόληκτα,
μονόθεμα και διπλόθεμα.
Οριστική ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα
απαρέμφατο, μετοχή βαρύτονων ρημάτων μ.φ. και
οριστική μέλλοντα του ρ. εἰμί.
Με αφετηρία τύπους μέσης φ. από το κείμενο
(διακελεύεται, ταράττονται, ἐβουλεύετο), ο/η
εκπαιδευτικός εξοικειώνει τους/τις μαθητές/τριες:
1. με τον τρόπο σχηματισμού της μέσης
φωνής των βαρύτονων ρημάτων στην
οριστική του ενεστώτα, παρατατικού και
μέλλοντα,
2. με τον σχηματισμό του απαρεμφάτου
και της μετοχής στους χρόνους αυτούς,
3. με την οριστική μέλλοντα του εἰμί.
(Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου:
η
η
14 ενότητα σελ. 111-112, 15 ενότητα σελ. 118:

Ο/η
εκπαιδευτικός
έχει
τη
δυνατότητα
να
προτείνει δικές
του/τις ασκήσεις
κατά την κρίση
του/της ή ακόμη
να
χρησιμοποιήσει:
- ασκήσεις του σχ.
εγχειριδίου της Α΄
Γυμνασίου:
σελ. 97: 1-5 (για
τα ουσιαστικά σε
-ις, -εως και εύς, έως) σελ. 113: 8
σελ. 119: 6 (εκτός
τύπων αορ.)
- ασκήσεις από το
σχ. εγχειρίδιο της
Β΄ Γυμνασίου:
σελ. 16: 1-4
σελ. 19: 1-3
σελ. 20, 21: 1, 2,
4.
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παρατατικού,
μέλλοντα
μέσης
φωνής.
1. Να διερευνήσουν
την
έννοια
της
αντικειμενικότητας
στην Ιστορία και τις
αντιλήψεις
αρχαίων
συγγραφέων για το
καθήκον
του
ιστορικού.
2. Να γνωρίσουν πώς
λειτουργεί
η
διαδικασία
της
σύνθεσης ουσιαστικών
με πρώτο συνθετικό
ουσιαστικό και να
μπορούν
να
τα
αναγνωρίζουν σε ένα
κείμενο.
3. Να εξοικειωθούν με
τον
σχηματισμό
αφωνόληκτων
και
ημιφωνόληκτων
ουσιαστικών της γ’
κλίσης
και
να
αναγνωρίζουν μέσα σε
ένα
κείμενο
τους
τύπους τους.
4. Να αναγνωρίζουν
ρηματικούς τύπους της
οριστικής
αορίστου,
παρακειμένου
και

η

οριστική παρατατικού, 17 ενότητα σελ 131:
απαρέμφατα και μετοχές ενεστώτα - μέλλοντα).
Το κείμενο της ενότητας (σελ. 22 σχ.
βιβλίου)
- Λόγω της αυξημένης δυσκολίας του
κειμένου δίνεται από τον/την εκπαιδευτικό
μετάφραση όσο το δυνατόν πιο πιστή.
- Οι μαθητές/τριες παρακινούνται να
συγκρίνουν τη μετάφραση με το αρχαίο
κείμενο (σελ. 22) και να συνειδητοποιήσουν
μέσα από τη σύγκριση τις λειτουργίες του
απαρεμφάτου και τη διαφοροποίηση στον
τρόπο που αυτές επιτελούνται στη ν.ε.: δηλ.
το απαρέμφατο στη νεοελληνική ως
ουσιαστικό ή ως δευτερεύουσα πρόταση.
- Ως προς το περιεχόμενο, εκτός από τα
σχόλια και τις ερωτήσεις του βιβλίου,
μπορούν να αξιοποιηθούν τα παράλληλα
κείμενα της ενότητας, καθώς και άλλες
αναφορές σε ιστορικούς συγγραφείς της
αρχαιότητας,
κατά
την
κρίση
του
διδάσκοντος.
Το δεύτερο και το τρίτο παράλληλο κείμενο
θα αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των
γραμματικοσυντακτικών φαινομένων.

1. Ετυμολογικά.
Εξηγείται η λειτουργία της σύνθεσης ουσιαστικών
από ουσιαστικά ως πρώτο συνθετικό. Για αφόρμηση
στη διδασκαλία μπορεί να δοθούν παραδείγματα από
τη ν.ε. γλώσσα.
2. Γραμματική.
Γ΄ κλίση ουσιαστικών.
Οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με την κλίση:
1. Ακατάληκτων διπλόθεμων σε -ων, -οντος.
Αξιοποιώντας ως αφόρμηση τις μετοχές ὀνομάσων,
νέμων και λέγων του τρίτου παράλληλου κειμένου και
επισημαίνοντας τη μορφολογική αντιστοιχία τους με
τα τριτόκλιτα ακατάληκτα διπλόθεμα ουσιαστικά σε ων, -οντος, ο/η εκπαιδευτικός εξοικειώνει τους/τις
μαθητές/τριες με την κλίση των ουσιαστικών αυτών,
παροτρύνοντάς τους σε συγκριτικές παρατηρήσεις με
τη ν.ε.
(Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου,
σελ. 111).
2. Ημιφωνόληκτων υγρόληκτων και σιγμόληκτων
αρσενικών και ουδετέρων. Επισημαίνεται και εδώ η
συνάφεια με τύπους της ν.ε.

6
Ο/η
εκπαιδευτικός
έχει
τη
δυνατότητα
να
προτείνει δικές
του
ασκήσεις
κατά την κρίση
του ή ακόμη να
χρησιμοποιήσει:
- ασκήσεις του σχ.
εγχειριδίου της Α΄
Γυμνασίου:
σελ. 113: 2
σελ. 119: 6 α, γ
σελ. 125: 5)
- ασκήσεις από το
σχ. εγχειρίδιο της
Β΄ Γυμνασίου:
σελ. 23: 1-4
σελ. 24: 1-3
σελ. 3, 5.

Οριστική
αορίστου,
παρακειμένου
και
υπερσυντελίκου μ.φ.
Με αφετηρία τύπους αορίστου και παρακειμένου
μ.φ. από το δεύτερο και το τρίτο παράλληλο κείμενο
(ἀπεκρύψατο, ξυνεγράψατο και πέπρακται), οι
μαθητές/τριες προσδιορίζουν τον τρόπο σχηματισμού
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υπερσυντελίκου μ.φ.,
καθώς
και
των
ονοματικών
τύπων
τους.
5. Να αντιληφθούν τη
συντακτική λειτουργία
του απαρεμφάτου και
της μετοχής στον α.ε.
λόγο.

η

4

1. Να απολαύσουν οι
μαθητές/τριες
μια
φανταστική
ιστορία
και να τη συνδέσουν
με άλλες γνώριμές

της μέσης φωνής των βαρύτονων ρημάτων στην
οριστική
αορίστου,
παρακειμένου
και
υπερσυντελίκου, καθώς και τον σχηματισμό του
απαρεμφάτου και της μετοχής των χρόνων αυτών.
(Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου,
η
η
15 σελ. 118, 16 ενότητα σελ. 124, 17η ενότητα σελ
131).

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 30 σχ.
βιβλίου)
- Με τη χρήση των γλωσσικών σχολίων, οι
μαθητές/τριες υποστηρίζονται για να
προσπελάσουν νοηματικά το κείμενο.

3. Σύνταξη.
Η σύνδεση προτάσεων ή όρων πρότασης δε θα
διδαχθεί.
Αντ’ αυτού θα διδαχθεί το υποκείμενο απαρεμφάτου
και μετοχής (Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄
Γυμνασίου, σελ. 132).
Με αφόρμηση την αναγνώριση απαρεμφάτων και
μετοχών στο κείμενο και ανακαλώντας στοιχεία από
την ύλη της Α’ Γυμνασίου, καθοδηγούνται οι
μαθητές/τριες να διαπιστώσουν και να κατανοήσουν
τη λειτουργία του απαρεμφάτου και της μετοχής στον
α.ε. λόγο. Μέσα από παραδείγματα επισημαίνεται το
φαινόμενο
της
ταυτοπροσωπίας
και
της
ετεροπροσωπίας.
Η διδακτική προσέγγιση από τη μετάφραση στο
πρωτότυπο βοηθά στην αναγνώριση και κατανόηση
της ιδιαιτερότητας του απαρεμφάτου, σε αντίστιξη με
την αναλυτικότητα του ν.ε. λόγου. Παράλληλα, βοηθά
να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες τη συνάφεια
με τη ν.ε.
1. Ετυμολογικά.
Εξηγείται η λειτουργία της σύνθεσης ουσιαστικών με
πρώτο συνθετικό επίθετο. Για αφόρμηση στη
διδασκαλία μπορεί να δοθούν παραδείγματα από τη
ν.ε. γλώσσα.

Σελ. 32: 1-3
Σελ. 33: 1, 2
Σελ. 34-35: 1-3
Σελ. 36: 1, 2.

3
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η
(από την 4 ,
η
υποενότητα
Γ2, σελ. 35-

τους ιστορίες, π.χ. με
τα
έργα
«επιστημονικής
φαντασίας»
της
εποχής μας.
2. Να μάθουν πώς
λειτουργεί
η
διαδικασία
της
σύνθεσης ουσιαστικών
με πρώτο συνθετικό
επίθετο και να τα
αναγνωρίζουν σε ένα
κείμενο.
3. Να γνωρίσουν την
κλίση των τριτόκλιτων
επιθέτων σε -ύς, -εῖα, ύ
και
να
τα
αναγνωρίζουν
στο
κείμενο.
Να
συνειδητοποιήσουν τη
συνάφεια με τη ν.ε.
4. Να εξοικειωθούν με
την κλίση ουδέτερων
ακατάληκτων
μονόθεμων
οδοντικόληκτων σε -α,
-ατος.
1. Να εξοικειωθούν οι
μαθητές/τριες με ένα
απλό εκκλησιαστικό /
πατερικό κείμενο και
να ανιχνεύσουν το
ρητορικό ύφος του

- Συζητούν τις ιδέες και τα νοήματα του
κειμένου με τη βοήθεια των σχολίων και των
ερωτήσεων των σελ. 31, 32 και τα
συσχετίζουν με άλλα έργα που έχουν
παρόμοιο
περιεχόμενο
(επιστημονική
φαντασία, φανταστική λογοτεχνία κ.ο.κ).
- Είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί το δεύτερο
παράλληλο κείμενο της ενότητας (σελ. 147)
από μετάφραση και να γίνει επίσης
ανάκληση συναφών περιεχομένων από την
ύλη της Α’ Γυμνασίου (Φελλόποδες), κατά
την κρίση του/της εκπαιδευτικού.

2. Γραμματική
Τριτόκλιτα επίθετα.
Εντοπίζοντας οι μαθητές/τριες στο κείμενο τριτόκλιτα
επίθετα, τα αντιπαραβάλλουν με την απόδοσή τους
στη ν.ε. Στη συνέχεια και με τη χρήση του βιβλίου της
Γραμματικής διδάσκονται την κλίση επιθέτων σε -ύς, εῖα, -ύ.
Γ΄ κλίση ουσιαστικών.
Ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα οδοντικόληκτα σε α, -ατος.
Επισημαίνοντας στο κείμενο τον τύπο «τό σῶμα» και
εκκινώντας από την κλίση του ουσιαστικού στη ν.ε., οι
μαθητές/τριες/τριες εξοικειώνονται με την κλίση
ουδέτερων ακατάληκτων μονόθεμων οδοντικόληκτων
σε -α, -ατος, (Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄
Γυμνασίου, σελ. 96).
Η Υποτακτική ενεστώτα και αορίστου μεταφέρεται
στην επόμενη ενότητα.

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 38 σχ.
βιβλίου)
- Με τη βοήθεια των γλωσσικών σχολίων οι
μαθητές/τριες προσεγγίζουν νοηματικά το
κείμενο.
- Με τη βοήθεια των ερμηνευτικών σχολίων

1. Ετυμολογικά.
Εξηγείται η λειτουργία της σύνθεσης ουσιαστικών με
πρώτο συνθετικό ρήμα. Για αφόρμηση στη
διδασκαλία μπορεί να δοθούν παραδείγματα από τη
ν.ε. γλώσσα.

Σελ. 36-37: 3-6
Σελ. 39: 1-3
Σελ. 41: 2, 3
Σελ. 41: 1-2
Σελ. 43: 3, 4
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αποσπάσματος.
2. Να έλθουν σε
επαφή με το κοινωνικό
περιεχόμενο
των
πατερικών κειμένων
και
να
συνειδητοποιήσουν το
διαχρονικό
ενδιαφέρον
της
θεματικής τους, εν
προκειμένω
της
ελεημοσύνης.
3. Να αναγνωρίζουν τα
σύνθετα ουσιαστικά
με πρώτο συνθετικό
ρήμα.
3. Να έλθουν σε
επαφή με τους τύπους
της υποτακτικής ε.φ.
και να ανιχνεύσουν τη
λειτουργία της στο
συγκεκριμένο
είδος
λόγου.
1. Να προσεγγίσουν οι
μαθητές/τριες
ένα
απλό φιλοσοφικό /
πολιτικό κείμενο.
2. Να έλθουν σε
επαφή με τις ιδέες και
τον βίο του κορυφαίου
φιλοσόφου Σωκράτη
και να γνωρίσουν τον
διάλογο
ως

και των ερωτήσεων της σελ. 39, αλλά και το
παράλληλο κείμενο της σελ. 148, γίνεται
συζήτηση πάνω στις ιδέες του κειμένου και
τη διαχρονική τους αξία.
- Μέσα από την κατανόηση του
περιεχομένου αλλά και των μορφολογικών
στοιχείων του κειμένου οι μαθητές/τριες
ανιχνεύουν τον ρητορικό/παραινετικό του
χαρακτήρα.

2. Γραμματική.
Υποτακτική ενεστώτα, αορίστου, παρακειμένου ε.φ.
βαρύτονων ρημάτων και υποτακτική ενεστώτα του
εἰμί.
Επισημαίνονται οι τύποι υποτακτικής των κειμένων
(ενότητας, παράλληλο) και η
λειτουργία της
συγκεκριμένης έγκλισης
μέσα στο κείμενο
(παραινετικός λόγος).
Διδάσκεται η κλίση της υποτακτικής όλων των χρόνων
των βαρύτονων ρημάτων της ε.φ. και η υποτακτική
ενεστώτα του ρήματος εἰμί.
(Σημ. Γενικά για την υποτακτική και την υποτ. ενεστ.
η
και αορ., βλ. 4 ενότητα, σελ. 35-36.)
Η αλληλοπαθητική αντωνυμία και η απρόσωπη
σύνταξη δε θα διδαχθούν.

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 44 σχ.
βιβλίου)
- Δίνεται από τον/την εκπαιδευτικό
μετάφραση του κειμένου όσο το δυνατόν πιο
πιστή.
- Με τη βοήθεια των σχολίων και των
ερωτήσεων των σελ. 45, 46 και τις ιστορικές
γνώσεις για τον Σωκράτη, γίνεται συζήτηση
πάνω στα περιεχόμενα του κειμένου και
ανιχνεύεται η λειτουργία του διαλόγου ως

1. Ετυμολογικά.
Εξηγείται η λειτουργία της σύνθεσης ουσιαστικών με
πρώτο συνθετικό άκλιτες λέξεις. Με αφόρμηση την
επισήμανση σύνθετων λέξεων στο κείμενο, οι
μαθητές/τριες αναγνωρίζουν σύνθετες λέξεις της α.ε.
με α’ συνθετικό άκλιτο μέρος του λόγου. Γίνεται
αναφορά σε αντίστοιχα σύνθετα της ν.ε.

Σελ. 46: 1-3
Σελ. 47-48: 1-3
Σελ. 49: 1
Σελ. 50-51: 1, 2, 4.

4

2. Γραμματική.
Τριτόκλιτα επίθετα.
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λογοτεχνική μορφή /
φιλοσοφική
μέθοδο
ανάπτυξης ιδεών.
3. Να αναγνωρίζουν τα
σύνθετα ουσιαστικά
με πρώτο συνθετικό
άκλιτη λέξη.
4. Να κατανοήσουν
την κλίση και να
αναγνωρίζουν
στο
κείμενο
τριτόκλιτα
δικατάληκτα
σιγμόληκτα
και
ενρινόληκτα επίθετα.
5. Να αναγνωρίζουν
τους τύπους και να
μπορούν
να
ξεχωρίζουν
σημασιολογικά
την
ερωτηματική
αντωνυμία τίς, τίς, τί
από την αόριστη τὶς,
τὶς, τὶ.
1. Να έλθουν οι
μαθητές/τριες
σε
επαφή
με
τις
αντιλήψεις
των
αρχαίων
Ελλήνων
σχετικά με τις αρετές
του ηγέτη και να
διερευνήσουν αν οι
αρετές
αυτές
αποτελούν

τρόπου έκφρασης και ανάπτυξης ιδεών.
- Μπορεί να συζητηθεί η διαχρονική αξία των
ζητημάτων που θίγονται στο κείμενο και
ιδιαιτέρως οι έννοιες της παιδείας και της
εκπαίδευσης, καθώς και ο ρόλος τους στην
κοινωνία και την αγωγή των νέων.

Οι μαθητές/τριες με παραδείγματα από την ν.ε.
γλώσσα μαθαίνουν την κλίση των τριτόκλιτων
δικατάληκτων επιθέτων σε -ης, -ης, -ες και -ων, -ων, ον.

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 52 σχ.
βιβλίου)
- Θεωρώντας ότι το κείμενο είναι δύσκολο να
προσπελαστεί από το πρωτότυπο, δίνεται
από
τον
εκπαιδευτικό
στους/στις
μαθητές/τριες μετάφραση όσο γίνεται πιο
πιστή.
- Οι μαθητές/τριες συζητούν τις ιδέες και τα
νοήματα του κειμένου, αξιοποιώντας τα
σχόλια και τις ερωτήσεις της σελ. 53.

1. Ετυμολογικά.
Το περιεχόμενο της υποενότητας Β2 θα διδαχθεί στο
ης
πλαίσιο της 11 ενότητας.

Ερωτηματική και αόριστη αντωνυμία.
Καθοδηγούνται να αναγνωρίζουν τους τύπους της
ερωτηματικής τίς, τίς, τί και της αόριστης αντωνυμίας
τὶς, τὶς, τὶ μέσα στο κείμενο, και ιδιαίτερα να
ξεχωρίζουν σημασιολογικά και μορφολογικά τη μία
από την άλλη.

2. Γραμματική
Η ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου ε.φ. δε
θα διδαχθεί.
Εξοικειώνονται οι μαθητές/τριες με τις αναφορικές
αντωνυμίες ὃς, ἥ, ὃ και ὃστις, ἥτις, ὃ τι. Ιδιαιτέρως
καθοδηγούνται στη διάκριση των τύπων της

2
Σελ. 53: 1-3
Σελ. 54-55: 2,3
Σελ. 59: 7, 8
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χαρακτηριστικό
και
των
σύγχρονων
ηγετών.
2. Να διακρίνουν τους
τύπους
των
αναφορικών
αντωνυμιών ὃς, ἥ, ὃ
και ὃστις, ἥτις, ὃ τι,
καθώς
και
τη
σημασιολογική τους
διαφορά.
1. Να εξοικειωθούν οι
μαθητές/τριες
με
φιλοσοφικό κείμενο σε
συνεχή
λόγο.
2.
Ξεκινώντας από το
περιεχόμενο
του
κειμένου, να έλθουν
σε επαφή με τη
φιλοσοφική
σκέψη
των αρχαίων Ελλήνων,
ιδιαιτέρως
όσον
αφορά τη χρησιμότητα
των νόμων και την
οργάνωση
της
πολιτείας.
3. Να κατανοήσουν
την
έννοια
του
αντικειμένου
με
έμφαση
στην
αναγνώριση
του
άμεσου
και
του
έμμεσου αντικειμένου.

Το αρχαίο κείμενο της ενότητας θα
αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία των
γραμματικών φαινομένων.

αναφορικής αντωνυμίας από το οριστικό άρθρο,
καθώς και του ουδετέρου της αναφορικής
αντωνυμίας ὃ τι από τον ειδικό σύνδεσμο ὃτι.
Ανάδειξη ομοιοτήτων με τη ν.ε.

Αντί του κειμένου της ενότητας (σελ. 60 σχ.
βιβλίου) θα διδαχθεί το παράλληλο κείμενο
της ενότητας (σελ. 150 σχ. βιβλίου).

1. Ετυμολογικά.
Το περιεχόμενο της υποενότητας Β2 θα διδαχθεί στο
ης
πλαίσιο της 11 ενότητας.

- Με τη χρήση των γλωσσικών σχολίων, οι
μαθητές/τριες μπορούν να προσπελάσουν
νοηματικά το κείμενο και να συζητήσουν το
περιεχόμενό του.
- Το κείμενο είναι πρόσφορο για διαθεματική
προσέγγιση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως αφόρμηση μυθολογικές αφηγήσεις
γνωστές στους/στις μαθητές/τριες και να
ανακληθούν γνώσεις από τη διδασκαλία των
ομηρικών επών ή/και από την αρχαία
ιστορία.

2. Γραμματική.
Η ευκτική ενεστώτα του ρ. εἰμί και η ευκτική
παρακειμένου των βαρύτονων ρημάτων ε.φ. δε θα
διδαχθούν.
Τα αφωνόληκτα τρικατάληκτα επίθετα σε -ας, -ασα,
-αν δε θα διδαχθούν.

Σελ. 151: 1, 2
Σελ. 63: 1, 2
Σελ. 66-67: 7, 8, 9,
10

2

3. Σύνταξη.
Αντικείμενο.
Ξεκινώντας από την αναγνώριση αντικειμένων στο
κείμενο, οδηγούνται οι μαθητές/τριες στη διάκριση
του αντικειμένου σε άμεσο και έμμεσο, προχωρώντας
από τη σημασία των λέξεων στην τυποποίηση. Η
αντιπαραβολή με τη ν.ε. ενδείκνυται για την καλύτερη
κατανόηση.

69

1. Να έλθουν οι
μαθητές/τριες
σε
επαφή με μια διήγηση
ανεκδοτολογικού
χαρακτήρα.
2. Να αντιληφθούν τη
σπουδαιότητα
του
θεσμού
των
Ολυμπιακών Αγώνων
στην αρχαιότητα.
3.
Να
γνωρίσουν
στοιχεία αναφορικά με
τη θέση της γυναίκας
στον αρχαιοελληνικό
κόσμο.
4. Να κατανοήσουν τη
συντακτική λειτουργία
της
μετοχής,
ως
ιδιαίτερο
στοιχείο
διαφοροποίησης της
α.ε. σε σχέση με τη ν.ε.

η
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η
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η

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 68 σχ.
βιβλίου)
- Με τη βοήθεια ενός διαγράμματος,
μπορούν οι μαθητές/τριες να προσπελάσουν
νοηματικά το κείμενο.
- Το κείμενο είναι πρόσφορο για διαθεματική
προσέγγιση, ανακαλώντας και αξιοποιώντας
γνώσεις των μαθητών από την Ιστορία, τη
Φυσική Αγωγή και τα σύγχρονα δεδομένα για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
- Μπορεί να συζητηθεί σε ομάδες η θέση της
γυναίκας στις κοινωνίες διαχρονικά.
- Τα σχόλια και οι ερωτήσεις των σελ. 69 και
70, καθώς και το δεύτερο παράλληλο κείμενο
της σελ. 152 μπορούν να αξιοποιηθούν
επίσης για εμβάθυνση στο περιεχόμενο του
κειμένου.

1. Ετυμολογικά.
Δεύτερο συνθετικό λέξη κλιτή - ρήμα: δε θα
διδαχθεί.
2. Σύνταξη.
Τα είδη της μετοχής.
Με αφόρμηση την αναγνώριση τύπων μετοχών στο
κείμενο, εισάγονται οι μαθητές/τριες στη συντακτική
λειτουργία της μετοχής. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται η
χρήση της ως στοιχείου διαφοροποίησης της α.ε.
γλώσσας σε σχέση με την αναλυτικότητα της ν.ε. Με
όχημα την απόδοση στη ν.ε., γίνεται απλή αναφορά
στα είδη της μετοχής (επιθετική, επιρρηματική,
κατηγορηματική).

4
Σελ. 70: 1-3
Σελ. 72: 1-3
Σελ. 75: 3, 4
(χωρίς
χαρακτηρισμό
συνημμένων και
απόλυτων)

Η εξειδικευμένη τυποποίηση (συνημμένη, απόλυτη,
ρήματα που συντάσσονται με κατηγορηματική
μετοχή) δε θα διδαχθεί.

Για μια αναπαράσταση της δίκης της
Καλλιπάτειρας ως μέσου βιωματικής
προσέγγισης της γνώσης βλ. σχετικό
διδακτικό
σενάριο
στο
αποθετήριο
εκπαιδευτικών
σεναρίων
«Πρωτέας»:
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=114

Δε θα διδαχθεί
1. Να εξοικειωθούν οι
μαθητές/τριες
με
φιλοσοφικό κείμενο σε
συνεχή λόγο. 2. Να
έλθουν σε επαφή με
τη φιλοσοφική σκέψη

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 84 σχ.
βιβλίου)
- Με τη βοήθεια των γλωσσικών σχολίων οι
μαθητές/τριες προσεγγίζουν το νόημα του
κειμένου.
- Τα σχόλια και οι ερωτήσεις της σελ. 85 και

1. Ετυμολογικά.
Β΄ συνθετικό: λέξη κλιτή – άκλιτη.
- Με την αναγνώριση σύνθετων λέξεων μέσα στα
κείμενα, εξοικειώνονται οι μαθητές/τριες με τον
μετασχηματισμό των λέξεων που χρησιμοποιούνται
ως β’ συνθετικά, λέξεων κλιτών και άκλιτων.

4

Σελ. 56: 1, 2, 3
Σελ. 64: 1, 2, 3
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των αρχαίων Ελλήνων,
ιδιαιτέρως εδώ όσον
αφορά τη λειτουργία
της δικαιοσύνης και
των ποινών, καθώς και
την αγωγή των νέων.
3. Να αντιληφθούν το
φαινόμενο
του
μετασχηματισμού των
λέξεων
που
χρησιμοποιούνται ως
β’ συνθετικά.
4. Να αναγνωρίζουν
ουσιαστικά, επίθετα
και άκλιτα ως β’
συνθετικά.
5. Να κατανοήσουν
τον σχηματισμό και τη
λειτουργία
της
προστακτικής και να
αναγνωρίζουν τύπους
της
προστακτικής
ενεστώτα και αορίστου
της ε.φ.
6. Να εξοικειωθούν με
την
κλίση
καταληκτικών
μονόθεμων
οδοντικόληκτων σε ας, -αντος.
2. Να παρατηρήσουν
οι μαθητές/τριες τη
σχέση μεταξύ του

το παράλληλο κείμενο της σελ. 153 μπορούν
να αξιοποιηθούν για την καλύτερη
κατανόηση του περιεχομένου.

Συνιστάται η αντιπαραβολή με τη ν.ε.
- Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνεται να διδάξει εδώ
συγκεντρωτικά τη σύνθεση με β΄ συνθετικό λέξη κλιτή
ή άκλιτη. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να αξιοποιήσει
η
η
σχετικό υλικό από την 7 (σελ. 55), την 8 (σελ. 64), και
η
την 9 ενότητα (σελ. 72).

Σελ. 72: 1-3
Σελ. 89: 2, 3, 4

2. Γραμματική.
Προστακτική ενεστώτα και αορίστου ε.φ. των
βαρύτονων ρημάτων.
- Με την αναγνώριση τύπων (βοηθείτω, φευγέτω
κ.ά.) μέσα από τα κείμενα αναφοράς (κείμενο
ενότητας, παράλληλο), επιδιώκεται η εξοικείωση των
μαθητών/τριών με τη λειτουργία της προστακτικής
στον λόγο και με τον σχηματισμό των γραμματικών
τύπων της προστακτικής ενεστώτα και αορίστου ε.φ.

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 90 σχ.
βιβλίου)
- Με τη χρήση των γλωσσικών και

Γ΄ κλίση ουσιαστικών.
Οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με την κλίση
καταληκτικών
μονόθεμων
οδοντικόληκτων
ουσιαστικών σε -ας, -αντος. Αξιοποιώντας ως
αφόρμηση τη μετοχή βοηθήσας του κειμένου
αναφοράς και επισημαίνοντας τη μορφολογική
αντιστοιχία της με τα τριτόκλιτα καταληκτικά
μονόθεμα οδοντικόληκτα ουσιαστικά σε -ας, -αντος,
ο/η εκπαιδευτικός εξοικειώνει τους/τις μαθητές/τριες
με την κλίση των ουσιαστικών αυτών, παροτρύνοντάς
τους σε συγκριτικές παρατηρήσεις με τη ν.ε.
(Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου,
σελ. 111).
1. Ετυμολογικά.
Τα νόθα σύνθετα δε θα διδαχθούν.

Σελ. 92: 1-3
Σελ. 93: 1

4
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λιτού
ύφους
του
κειμένου
και
του
περιεχομένου
του
(εκκλησιαστικός,
διδακτικός λόγος).
3. Να αναγνωρίζουν
τους
τύπους
της
προστακτικής
ενεστώτα του ρ. εἰμί
και να εξοικειωθούν
με τον σχηματισμό και
την
κλίση
της
προστακτικής
παρακειμένου
των
βαρύτονων ρημάτων
στην ε.φ.
4. Να εξοικειωθούν με
την
κλίση
των
επιθέτων πολύς και
μέγας
και
να
αναγνωρίζουν τύπους
τους σε συνάφεια και
με
αντίστοιχους
τύπους της ν.ε.
1. Να έλθουν οι
μαθητές/τριες
σε
επαφή με ένα απλό
κείμενο ιδεών της
ύστερης αρχαιότητας.
2. Αφορμώμενοι από
το περιεχόμενο του
κειμένου,
να
συνειδητοποιήσουν τη

ερμηνευτικών σχολίων και των ερωτήσεων
της σελ. 92, οι μαθητές/τριες προσεγγίζουν
νοηματικά το κείμενο.
- Παρατηρούν την ιδιαιτερότητα του
κειμενικού είδους (εκκλησιαστικό κείμενο,
διδακτικός λόγος)
- Προαιρετικά, το κείμενο προσφέρεται για
διαθεματική προσέγγιση (παραβολές Καινής
Διαθήκης).

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 98 σχ.
βιβλίου)
- Με τη χρήση των γλωσσικών σχολίων της
σελ. 99, μπορούν οι μαθητές/τριες να
προσπελάσουν νοηματικά το κείμενο.
- Οι εικόνες των σελίδων 98 και 100 μπορούν
να χρησιμεύσουν ως αφόρμηση (οπτικός
γραμματισμός).
- Μπορούν να συζητήσουν οι μαθητές/τριες

2. Γραμματική.
Προστακτική ενεστώτα του εἰμί και του
παρακειμένου βαρύτονων ρημάτων ε.φ.
- Με αφόρμηση την αναγνώριση τύπων μέσα από το
κείμενο αναφοράς, οι μαθητές/τριες καθοδηγούνται
με σκοπό την εξοικείωσή τους με τον σχηματισμό της
προστακτικής του ρήματος εἰμί και του παρακειμένου
των βαρύτονων ρημάτων της ε.φ.

Σελ. 96-97: 1, 2, 3,
4

Τα επίθετα πολύς και μέγας.
- Στο κείμενο αναφοράς οι μαθητές/τριες αναζητούν
τύπους των επιθέτων πολύς και μέγας και
εξοικειώνονται με την κλίση τους. Συνιστάται η
αντιπαραβολή με τους συναφείς τύπους της ν.ε.

Σελ. 97: 5

1. Ετυμολογικά.
Τα παρασύνθετα δε θα διδαχθούν.
2. Γραμματική.
Υποτακτική ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου
βαρύτονων ρημάτων μ.φ.
Με αφόρμηση την αναγνώριση τύπων μέσα από το
κείμενο αναφοράς (προσφερώμεθα, τρέφηται κ.ά.), οι
μαθητές/τριες καλούνται να εξοικειωθούν με τον

Σελ. 100: 1-4
Σελ. 101: 2
Σελ. 104-105: 2,
3, 4, 5 (ως προς
τύπους
της
υποτακτικής)

4
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14 -15

16

η

η

διαχρονικότητα
την επικαιρότητα των ζητημάτων διατροφής
θεμάτων της αρχαίας που θέτει το κείμενο. Τα ερμηνευτικά σχόλια
σκέψης,
ιδιαιτέρως και οι ερωτήσεις της σελ. 100 μπορούν να
θεμάτων υγείας και αξιοποιηθούν για την ουσιαστικότερη
διατροφής.
κατανόηση του κειμένου.
3. Να εξοικειωθούν με - Το κείμενο προσφέρεται για διαθεματική
την
κλίση
της προσέγγιση, λ.χ. με το μάθημα της Οικιακής
υποτακτικής
των Οικονομίας, Προγράμματα Αγωγής Υγείας
βαρύτονων ρημάτων κ.ο.κ.
στη μ.φ. και να
αναγνωρίζουν
τους
τύπους της σε κείμενο.
Οι ενότητες 14 και 15 δε θα διδαχθούν

σχηματισμό της
ρημάτων στη μ.φ.

1. Να έρθουν οι Το κείμενο της ενότητας (σελ. 120 σχ.
μαθητές/τριες
σε βιβλίου)
επαφή με ένα ιστορικό - Το κείμενο της ενότητας δίνεται σε
κείμενο
της μετάφραση και στη συνέχεια με τη χρήση
Μυθιστορίας
του των γλωσσικών σχολίων της σελ. 121 οι
Αλεξάνδρου.
μαθητές/τριες το συγκρίνουν με το αρχαίο
2. Να εντοπίσουν κείμενο.
χαρακτηριστικά
στοιχεία
μιας
επιστολής εκείνης της
εποχής.
2. Να εξοικειωθούν με
την
κλίση
της
προστακτικής
των
βαρύτονων ρημάτων
στη μ.φ. και να
αναγνωρίζουν
τους
τύπους της σε κείμενο.
Οι ενότητες 17 και 18 δε θα διδαχθούν

1. Ετυμολογικά.
Δε θα διδαχθούν.

υποτακτικής

των

βαρύτονων

Σημ. Ο λεξιλογικός πίνακας της σελ. 123 διδάσκεται
σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σελ. 122: 1, 2.
Σελ. 127-128: 1,
3.

2

2. Γραμματική.
Προστακτική ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου
βαρύτονων ρημάτων μ.φ.
Με αφόρμηση τους τύπους παύσασθε και Ἒρρωσθε
του κειμένου, οι μαθητές/τριες καλούνται να
εξοικειωθούν με τον σχηματισμό της προστακτικής
των βαρύτονων ρημάτων στη μ.φ.
Οι κτητικές αντωνυμίες και οι ετερόπτωτοι
ονοματικοί προσδιορισμοί δε θα διδαχθούν.
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ΕΠΑΝΑΛΗΨ
Η
/
ΕΜΠΕΔΩΣΗ

Αφιερώνεται χρόνος για επανάληψη / εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης

2

Σύνολο προβλεπόμενων διδακτικών ωρών

48

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας επιδιώκεται οι µαθητές/τριες να εξοικειωθούν µε τον αρχαίο ελληνικό λόγο και να μπορούν να:
- Αναγνωρίζουν μέσα σε ένα κείμενο:
τους τύπους των ουσιαστικών και επιθέτων της γ’ κλίσης
τους ρηματικούς τύπους της οριστικής των βαρύτονων ρημάτων στη μέση φωνή
τους ρηματικούς τύπους της υποτακτικής και της προστακτικής των βαρύτονων ρημάτων και στις δύο φωνές, ενεργητική και μέση
τους τύπους της ερωτηματικής, αναφορικής και αόριστης αντωνυμίας και τη σημασιολογική τους διάκριση παρά τις μορφολογικές
ομοιότητες μεταξύ τους (ερωτηματική, αόριστη) ή με άλλα μέρη του λόγου (αναφορικές αντωνυμίες, άρθρα, ειδικός σύνδεσμος ὃτι)
- Διαπιστώσουν πώς σχηματίζονται οι λέξεις της α.ε. μέσα από τη διαδικασία της σύνθεσης, καθώς και ομοιότητες και διαφορές στο σημασιολογικό
επίπεδο της α.ε. και της ν.ε. γλώσσας.
- Κατανοήσουν τη συντακτική λειτουργία του αντικειμένου και να διακρίνουν το άμεσο και το έμμεσο αντικείμενο
- Προσεγγίσουν τη δομή του α.ε. λόγου σε πιο σύνθετες μορφές μέσα από τη μελέτη της βασικής συντακτικής λειτουργίας του απαρεμφάτου (το
απαρέμφατο ως ρήμα και ως όνομα, ταυτοπροσωπία και ετεροπροσωπία) και της μετοχής (η μετοχή ως ρήμα και ως όνομα, απλή αναφορά στα είδη
της, εξοικείωση με την έννοια της επιθετικής μετοχής).
- Προσδιορίσουν τη συντακτική λειτουργία των προσδιορισμών και να εξοικειωθούν με τους ονοματικούς προσδιορισμούς και ιδιαίτερα με τους
επιθετικούς.
- Επισημάνουν τη διαφοροποίηση του ν.ε. λόγου, ως προς την αναλυτικότητά του, σε σχέση με τον α.ε. λόγο.
- Εξοικειωθούν µε απλά κείμενα από διαφορετικά κειμενικά είδη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, αλλά και της μεταγενέστερης και να ασκηθούν
στη γλωσσική κατανόησή τους και στην ανίχνευση απλών υφολογικών στοιχείων που τα χαρακτηρίζουν (ιστορικοί χρόνοι, διάλογος, παραινετικός
λόγος), χωρίς να επιδιώκεται συστηματικότερη μελέτη τους.
- Συνειδητοποιήσουν ότι η νέα ελληνική έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειά της.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
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1. Στην αρχή της χρονιάς συνιστάται οι εκπαιδευτικοί να προβούν σε διαγνωστική αξιολόγηση μέσω δοκιμασίας-τεστ (δοκιμασίας επιπέδου), που
επιτρέπει τον προσδιορισμό των προϋπαρχουσών γνώσεων, αλλά και των ελλείψεων - κενών, ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλα τη διδασκαλία. Η
δοκιμασία αυτή διεξάγεται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών/τριών και δε λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσής τους. Η επανάληψη και η
κάλυψη των κενών προβλέπεται κυρίως στο πλαίσιο της 1ης διδακτικής ενότητας, αλλά οι εκπαιδευτικοί είναι σκόπιμο να αξιοποιούν κάθε κείμενο για
επανάληψη των φαινομένων που έχουν διδαχθεί.
2. Τα ερμηνευτικά σχόλια των κειμένων αξιοποιούνται με φειδώ από τον/την εκπαιδευτικό, όπου είναι απολύτως αναγκαίο.
3. Κρίνεται σημαντική η αξιοποίηση των κειμένων του επιμέτρου (παράλληλων κειμένων), προκειμένου οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν βαθύτερα το
περιεχόμενο του κειμένου αναφοράς, το αξιακό σύστημα που αυτό προβάλλει, καθώς και το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται.
4. Η διδασκαλία των επιμέρους γραμματικοσυντακτικών φαινομένων είναι κειμενοκεντρική. Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με την αρχαία γλώσσα
μέσα από τα αρχαία κείμενα και με τρόπο διερευνητικό μαθαίνουν τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της γλώσσας. Κατά τη διδασκαλία
ενδείκνυται οι μαθητές/τριες να φέρνουν μαζί τους και τα βιβλία αναφοράς (Γραμματική - Συντακτικό) και να τα χρησιμοποιούν, όταν και όπου
χρειάζεται, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμο ο/η εκπαιδευτικός να ενημερώνει από το προηγούμενο
μάθημα τους/τις μαθητές/τριες ότι στο επόμενο θα πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλίο είτε της γραμματικής, είτε του συντακτικού, ανάλογα με το
φαινόμενο που θα μελετήσουν μέσα στο κείμενο.
5. Σε κάθε ενότητα, είναι σημαντικό η διδασκαλία των επιμέρους γραμματικοσυντακτικών ή ετυμολογικών και λεξιλογικών φαινομένων να συνδέεται με
αναφορές και παραδείγματα στη ν.ε. Επίσης, προτείνεται η πορεία από το γνωστό προς στο άγνωστο, από τη συγχρονία στη διαχρονία.
6. Από τις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου συνιστάται να προτιμώνται αυτές που ζητούν αναγνώριση τύπων της α.ε. οι οποίοι δεν έχουν επιβιώσει στη
ν.ε. (με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης) και την παραγωγή τύπων οι οποίοι έχουν επιβιώσει στη ν.ε. (με
ασκήσεις μετασχηματισμού λέξεων εντός φράσεων ως προς τον αριθμό, τη φωνή, τον χρόνο, την πτώση).
7. Συνιστάται η διόρθωση των ασκήσεων να γίνεται στην τάξη από τους ίδιους τους μαθητές με αξιοποίηση και των βιβλίων αναφοράς.
8. Επειδή δεν προβλέπεται η ύπαρξη λεξιλογικού πίνακα, προτείνεται η γλωσσική αξιοποίηση λέξεων των κειμένων για εύρεση ομόρριζων (απλών ή
σύνθετων) με έμφαση στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών/τριών στη ν.ε.
9. Δεν προτείνεται η διδασκαλία / επανάληψη της ετυμολογίας γραμμικά με βάση το υλικό του Β΄ μέρους των ενοτήτων, λίστες καταλήξεων και ασκήσεις
με τύπους οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στα κείμενα.
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10. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η διδακτέα ύλη ως προς τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα της Β΄ Γυμνασίου, η οποία μεταφέρεται στη Γ΄
Γυμνασίου και η οποία έχει διδαχθεί κατά την περυσινή σχολική χρονιά, θα ξαναδιδαχθεί στους/στις μαθητές/τριες κατά το σχολ. έτος 2016-2017 στο
πλαίσιο επανάληψης και εμπέδωσης της ύλης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Από το διδακτικό βιβλίο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου» των Ν. Μπεζαντάκου, Β. Χαραλαμπάκου κ.ά, δε θα διδαχθούν οι ενότητες 3, 5, 7 και 12.
Οι υπόλοιπες ενότητες θα διδαχθούν δύο (2) ώρες την εβδομάδα κατά την περίοδο “Σεπτέμβριος - 15 Μαρτίου” ως ακολούθως:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ

ΜΕΣΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
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Να διερευνήσουν οι
εκπαιδευτικοί σε ποιο
βαθμό
οι
μαθητές/τριες
διαθέτουν τις γνώσεις
και δεξιότητες που
απαιτούνται για την
κατάκτηση των νέων
στόχων
μάθησης,
ώστε
να
προσαρμόσουν
κατάλληλα
τις
διδακτικές
και
μαθησιακές
διαδικασίες.

Δοκιμασία – τεστ που περιλαμβάνει κείμενο
και ερωτήσεις επιλογής των διδασκόντων.

Επιλέγονται ερωτήσεις που αποτιμούν τον βαθμό κατανόησης
του κειμένου, αλλά και κατάκτησης βασικών γνώσεων του
συστήματος
της
α.ε.
(λεξιλογικών,
ετυμολογικών,
μορφολογικών, συντακτικών). Σύμφωνα με τα προσδοκώμενα
μαθησιακά αποτελέσματα της Α΄ και της Β΄ Γυμνασίου, αυτές
αφορούν κυρίως:
1. Στην αναγνώριση μέσα στο κείμενο ή/και στην παραγωγή
τύπων:
ουσιαστικών και επιθέτων της α΄, β΄ και γ΄ κλίσης
οριστικής, υποτακτικής και προστακτικής ε.φ. και μ.φ.
του εἰμί και βαρύτονων ρημάτων
των προσωπικών αντωνυμιών, της δεκτικής
αντωνυμίας οὗτος, αὕτη, τοῦτο, της ερωτηματικής
αντωνυμίας τίς/τί, της αόριστης αντωνυμίας τίς/τί και
των αναφορικών αντωνυμιών ὃς, ἥ, ὃ και ὃστις, ἥτις,
ὃ τι
2. Στη δομή της απλής πρότασης και στην επισήμανση
άμεσων - έμμεσων αντικειμένων και ονοματικών
προσδιορισμών
3. Στην παραγωγή και στη σύνθεση λέξεων.

1

Σημ: Η αναγνώριση τύπων της α.ε. που δεν έχουν επιβιώσει
στη ν.ε. προτείνεται να γίνει με τη μορφή ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών και αντιστοίχισης,
ενώ η παραγωγή τύπων που έχουν επιβιώσει στη ν.ε. με
ασκήσεις μετασχηματισμού τους εντός φράσεων ως προς τον
αριθμό, τη φωνή, τον χρόνο, την πτώση.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕ
Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
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η

1

η

2

1. Να γνωρίσουν οι
μαθητές/τριες
μια
άλλη εκδοχή του
μύθου για την Ελένη
και
τον
Τρωικό
πόλεμο.
2. Να διαμορφώσουν
άποψη
για
τα
πραγματικά αίτια του
Τρωικού πολέμου.
3. Να αξιολογήσουν
την
άποψη
του
Ηροδότου σχετικά με
τον Τρωικό πόλεμο.
4.
Να
αποκωδικοποιήσουν
τις
συντακτικές
νοηματικές
σχέσεις
που συνέχουν το
κείμενο, ώστε να
μπορούν
να
το
αποδώσουν στη ν.ε.
5. Να εμπεδώσουν
ύλη
που
έχουν
διδαχθεί
σε
ετυμολογικό
και
μορφοσυντακτικό
επίπεδο στην Α΄ και
στη Β΄ Γυμνασίου.
1. Να συζητήσουν οι
μαθητές/τριες
τη
σημασία
που
απέδιδαν οι αρχαίοι

1. Το κείμενο της ενότητας (σελ. 8 σχ.
βιβλίου)
- Τα γλωσσικά σχόλια της σελ. 9
αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη μερικώς
με στόχο την κατανόηση του περιεχομένου
του κειμένου και την απόδοσή του στη ν.ε.
- Συζητούνται οι ιδέες και τα νοήματα του
κειμένου με αξιοποίηση ή/και εμπλουτισμό
των ερωτήσεων της σελ. 10 και αξιοποίηση
των παράλληλων κειμένων της σελ. 100 και
των ερωτήσεων που τα συνοδεύουν (σελ.
101).
Μπορεί
ως
αφόρμηση
της
διδασκαλίας να επιλεγεί το πρώτο
παράλληλο κείμενο (απόσπασμα από το
ποίημα Ελένη του Γ. Σεφέρη).
- Για τις εκδοχές του μύθου της Ελένης
μπορεί να αξιοποιηθεί σχετικό κείμενο που
επισυνάπτεται στα ερμηνευτικά σχόλια του
εμπλουτισμένου βιβλίου μαθητή στο
Ψηφιακό
Σχολείο:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.
php/DSGYM-C106/502/3268,13323/ .

1. Λεξιλόγιο.
Οι μαθητές/τριες επισημαίνουν στο κείμενο λέξεις
που απαντούν και στη ν.ε., βρίσκουν ομόρριζές τους
και σχηματίζουν προτάσεις.
2.
Ετυμολογικά,
γραμματικοσυντακτικά
φαινόμενα. Επιλέγονται τα φαινόμενα τα οποία οι
εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι χρήζουν επανάληψης και
εμπέδωσης από τους/τις μαθητές/τριες βάσει των
αποτελεσμάτων της διαγνωστικής αξιολόγησης.

Οι εκπαιδευτικοί
αξιοποιούν
πρωτίστως
τα
κείμενα, για να
υπηρετήσουν
τους
στόχους
που έχουν θέσει
βάσει
της
διαγνωστικής
αξιολόγησης.
Από τις σελ. 1113
του
σχ.
βιβλίου
επιλέγουν από
τις
επαναληπτικές
ασκήσεις εκείνες
που υπηρετούν
τους
στόχους
αυτούς.

5

2. Το κείμενο που επέλεξε ο/η
εκπαιδευτικός
για
τη
διαγνωστική
αξιολόγηση μπορεί να αξιοποιηθεί στο
πλαίσιο της επανάληψης.

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 14 σχ.
βιβλίου)
- Τα γλωσσικά σχόλια της σελ. 15
αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη

1. Λεξιλόγιο – Ετυμολογικά.
Με αφορμή τα κείμενα (της ενότητας και το
παράλληλο), οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν
από τους/τις μαθητές/τριες:

3
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Έλληνες
στην
αυτοθυσία για χάρη
της πατρίδας και να
διερευνήσουν τυχόν
ανάλογες σύγχρονες
αντιλήψεις.
2. Να προσδιορίσουν
το είδος και τον σκοπό
του κειμένου και να
συσχετίσουν τη χρήση
των επιθέτων και δη
του
υπερθετικού
βαθμού με αυτόν.
3. Να επισημάνουν τις
συντακτικές
και
νοηματικές
σχέσεις
που
θα
τους
διευκολύνουν
στην
απόδοση
του
κειμένου στη ν.ε.
4. Να ασκηθούν στην
παραγωγή και στη
σύνθεση λέξεων στην
α.ε. και στη ν.ε. και να
εμπλουτίσουν
το
λεξιλόγιό τους.
5. Να διερευνήσουν
τον
τρόπο
σχηματισμού
των
παραθετικών
στην
α.ε. και να τον
συσχετίσουν με αυτόν
της ν.ε.

επιλεκτικά, με στόχο την κατανόηση του
περιεχομένου του κειμένου και την
απόδοσή του στη ν.ε.
- Προτείνεται η υφολογική προσέγγιση του
κειμένου μέσα από τον εντοπισμό των
αντιθετικών ζευγών και των επιθέτων.
- Συζητούνται οι ιδέες και τα νοήματα του
κειμένου με αξιοποίηση ή/και εμπλουτισμό
των ερωτήσεων της σελ. 16 και αξιοποίηση
του παράλληλου κειμένου της σελ. 101 και
των ερωτήσεων που το συνοδεύουν.
Για αξιοποίηση διαδικτυακού εννοιολογικού
χάρτη
και
παραγωγή
συνεργατικής
μετάφρασης στο πλαίσιο της διδασκαλίας
αυτής της θεματικής ενότητας, βλ. το
ομώνυμο
σενάριο
διδασκαλίας
στο
αποθετήριο
εκπαιδευτικών
σεναρίων
«Πρωτέας»:
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=120.

- να επισημάνουν λεξιλογικές επιβιώσεις στη ν.ε.
- να δημιουργήσουν λέξεις με παραγωγή και
σύνθεση στην α.ε. και στη ν.ε. Όπου κρίνουν
σκόπιμο, μπορούν να καθοδηγούν τους/τις
μαθητές/τριες,
προτείνοντας
παραγωγικές
καταλήξεις ή ζητώντας από αυτούς να επισημάνουν
τις μεταβολές που υφίστανται οι λέξεις κατά τη
σύνθεση
- να εντοπίσουν στα κείμενα ετυμολογικά συγγενείς
των λέξεων της ν.ε. που τους δίνουν: π.χ. να τους
δώσουν τη λέξη «θήκη» και να βρουν το ρ.
«τίθενται»
- να βρουν στη ν.ε. λέξεις ομόρριζες αυτών του
κειμένου: π.χ. τη λέξη «παράθεση» για το ρ.
«τίθενται».
Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 16-17 του σχ.
βιβλίου) ως έχει.

Ενδεικτικά:
Σελ. 21: 1, 2

2. Γραμματική.
Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων.
- Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί παραδείγματα από τη
ν.ε. για να συζητήσει με τους/τις μαθητές/τριες τούς
όρους «βαθμοί και παραθετικά επιθέτων και
επιρρημάτων».
- Για την κατάκτηση της νέας γνώσης, σημείο
αναφοράς αποτελούν τα επίθετα του κειμένου.
- Οι μαθητές/τριες οδηγούνται επαγωγικά στον
τρόπο σχηματισμού των παραθετικών στην α.ε. και
επισημαίνουν ομοιότητες και διαφορές με τη ν.ε.
- Δίνεται έμφαση στα ομαλά παραθετικά.
- Από τα ανώμαλα η εστίαση αφορά στην
αναγνώριση τύπων που απαντούν και στη ν.ε.:
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ἄριστος, ἐλάχιστος, πλέον, μάλιστα κ.ά.
- Οι μαθητές/τριες σχηματίζουν φράσεις στη ν.ε. με
παραθετικά της α.ε. που χρησιμοποιούνται και
σήμερα.
- Προσδιορίζουν τη σημασία λέξεων και φράσεων
που χρησιμοποιούνται στη ν.ε., όπως: το μη χείρον
βέλτιστον, ως επί το πλείστον, τα μάλα, κάλλιστα
κ.ά.
- Μελετούν την κλίση του συγκριτικού βαθμού των
επιθέτων που σχηματίζουν ανώμαλα παραθετικά,
όχι για να την αποστηθίσουν, αλλά για να μπορούν
να αναγνωρίσουν αντίστοιχους τύπους, όταν τους
συναντούν σε αρχαία κείμενα.
3. Σύνταξη
Δε θα διδαχθούν οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί
που εκφέρονται με πλάγιες πτώσεις.
η

3

Η

4

Δε θα διδαχθεί
1. Να αντιδιαστείλουν
οι μαθητές/τριες τα
πλεονεκτήματα
της
ειρήνης
προς
τις
ολέθριες
συνέπειες
που
επιφέρει
ο
πόλεμος.
2. Να προσδιορίσουν
το είδος και τον σκοπό
του κειμένου και να
επισημάνουν
τις
λεξιλογικές
και
υφολογικές επιλογές
του
ρήτορα
που
υπηρετούν τον σκοπό

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 30 σχ.
βιβλίου)
- Τα γλωσσικά σχόλια της σελ. 31
αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη
επιλεκτικά, με στόχο την κατανόηση του
περιεχομένου του κειμένου και την
απόδοσή του στη ν.ε.
- Προτείνεται προσέγγιση του κειμένου
μέσα από
τον
εντοπισμό λέξεων
συναισθηματικά φορτισμένων και ζευγών
αντίθετων εικόνων.
- Συζητούνται οι ιδέες και τα νοήματα του
κειμένου με αξιοποίηση ή/και εμπλουτισμό
των ερωτήσεων της σελ. 32 και αξιοποίηση
των παράλληλων κειμένων των σελ. 102-

1. Λεξιλόγιο - Ετυμολογικά
Με αφορμή τα κείμενα (της ενότητας και τα
παράλληλα), οι εκπαιδευτικοί ασκούν τους/τις
μαθητές/τριες στην παραγωγή και στη σύνθεση,
καθώς και στην αναζήτηση ετυμολογικά συγγενών
η
λέξεων, σύμφωνα και με τα προτεινόμενα στη 2
ενότητα.
Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 33-34 του σχ.
βιβλίου) ως έχει.

5

2. Γραμματική
Η β΄ τάξη συνηρημένων ρημάτων (σελ. 34-37) δε
θα διδαχθεί.
Με δεδομένο ότι η ευκτική είναι έγκλιση που δεν

80

αυτό.
3. Να δώσουν τη δική
τους
μεταφραστική
εκδοχή.
4. Να ασκηθούν στην
παραγωγή και στη
σύνθεση λέξεων στην
α.ε. και στη ν.ε. και να
εμπλουτίσουν
το
λεξιλόγιό τους.
5. Να εμπεδώσουν τη
σημασία, τις χρήσεις
και τον σχηματισμό
της ευκτικής ε.φ. και
μ.φ. των βαρύτονων
ρ. της α.ε., σε σχέση
και με σημασιολογικά
αντίστοιχες γλωσσικές
μορφές της ν.ε.

104, καθώς και των ερωτήσεων που τα
συνοδεύουν.

1. Να αναγνωρίσουν
οι μαθητές/τριες την

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 44 σχ.
βιβλίου)

η
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απαντά στη ν.ε., κρίνεται σκόπιμη η εμπέδωσή της
ξεχωριστά από τις υπόλοιπες εγκλίσεις που
διδάσκονται στη Β΄ Γυμνασίου και οι οποίες
Για επέκταση ή εμπλουτισμό της παρουσιάζουν
μορφικές
και
λειτουργικές
παραδοσιακής διδασκαλίας, βλ. το αντιστοιχίες με τις ομώνυμες εγκλίσεις της ν.ε.
σενάριο «Ισοκράτους, Περί ειρήνης: οι Με αναφορά στους τύπους «ἐξαρκέσειεν» και
μαθητές/τριες μιλούν για την ειρήνη» στο «γιγνοίμεθα», ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί
αποθετήριο εκπαιδευτικών σεναρίων σταδιακά τους/τις μαθητές/τριες στην εξοικείωση
«Πρωτέας»:
http://proteas.greek- με τις σημασίες, τις χρήσεις και τον σχηματισμό της
language.gr/scenario.html?sid=1593.
ευκτικής. Πιο συγκεκριμένα:
- Αξιοποιώντας το σχολικό Συντακτικό της Αρχαίας
Ελληνικής, οι μαθητές/τριες επισημαίνουν τη
σημασία και τις χρήσεις της ευκτικής και μελετούν
σχετικά παραδείγματα. Είναι σημαντικό να δοθεί
έμφαση στα παραδείγματα της ν.ε.. και να γίνουν
αντιπαραθετικές επισημάνσεις.
- Αξιοποιώντας τη σχολική Γραμματική της Αρχαίας
Ελληνικής, οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με τον
σχηματισμό της ευκτικής με την εξής πορεία: α)
ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου
βαρύτονων ρ. ε.φ., β) ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα
και αορίστου βαρύτονων ρ. μ.φ., γ) ευκτική
ενεστώτα και μέλλοντα του ρ. εἰμί και ευκτική
παρακειμένου βαρύτονων ρ. ε.φ. και μ.φ.
- Ο/η εκπαιδευτικός, με βάση τον τύπο
«ἐξαρκέσειεν», μπορεί να αναφερθεί και στους πιο
εύχρηστους αιολικούς τύπους (σε -ειας, -ειεν, -ειαν)
για το β΄ και γ΄ ενικό και για το γ΄ πληθυντικό
πρόσωπο ευκτικής αορίστου ε.φ.
Δε θα διδαχθεί

Στην περίπτωση
της
ευκτικής,
έμφαση δίνεται
σε ασκήσεις που
ζητούν
αναγνώριση
τύπων (ασκήσεις
πολλαπλής
επιλογής,
αντιστοίχισης,
συμπλήρωσης
κενών) και όχι
παραγωγή.

1. Λεξιλόγιο – Ετυμολογικά.
- Με αφορμή τα κείμενα (της ενότητας και τα
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παιδευτική αξία που
απέδιδαν οι Αρκάδες
και γενικά οι αρχαίοι
Έλληνες στη μουσική.
2. Να συσχετίσουν τη
σημασία και τον ρόλο
της μουσικής στον
αρχαίο κόσμο με τη
θέση
της
στις
μεταγενέστερες
εποχές με έμφαση στη
σημερινή.
3. Να αποδώσουν το
περιεχόμενο
του
κειμένου στη ν.ε.
4. Να ασκηθούν στην
παραγωγή και στη
σύνθεση λέξεων στην
α.ε. και στη ν.ε. και να
εμπλουτίσουν
το
λεξιλόγιό τους.
5. Να εξοικειωθούν με
τον σχηματισμό του
αορίστου β΄ ε.φ. και
μ.φ., την κλίση των
ουσιαστικών ἡ γυνή
και ὁ παῖς και την
αναγνώριση
τύπων
της
οριστικής
αντωνυμίας,
προβαίνοντας
σε
συγκριτικές
παρατηρήσεις με τη

- Ως αφόρμηση ο/η εκπαιδευτικός μπορεί
να αξιοποιήσει Ηχογραφήσεις αρχαίας
ελληνικής
μουσικής:
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?i
d=4129&la=1
- Τα γλωσσικά σχόλια της σελ. 45
αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη
επιλεκτικά, με στόχο την κατανόηση του
περιεχομένου του κειμένου και την
απόδοσή του στη ν.ε.
- Προτείνεται διαγραμματική απεικόνιση
του περιεχομένου του κειμένου με άξονες
τα υποκείμενα «οἱ παῖδες» (αναδεικνύονται
οι συγκεκριμένες δραστηριότητες των
Αρκάδων) και «οἱ πάλαι» (αιτιολογείται το
ενδιαφέρον
των
Αρκάδων
και
αναδεικνύονται τα οφέλη της μουσικής
παιδείας).
- Για την καλύτερη νοηματική προσπέλαση
του κειμένου, εκτός από τις ερωτήσεις της
σελ. 46 και όσες ο/η εκπαιδευτικός
διατυπώσει
συμπληρωματικά
ή
εναλλακτικά, συνιστάται και η αξιοποίηση
των παράλληλων κειμένων των σελ. 105106, καθώς και των ερωτήσεων που τα
συνοδεύουν (σελ. 107).
Για την ανάδειξη της διαχρονικής σημασίας
της μουσικής με αφορμή το κείμενο, βλ.
σχετικό διδακτικό σενάριο στο αποθετήριο
εκπαιδευτικών σεναρίων «Πρωτέας»:
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=122.

παράλληλα), οι διδάσκοντες μπορούν να εστιάσουν
στον
εμπλουτισμό
του
λεξιλογίου
των
μαθητών/τριών, αξιοποιώντας κυρίως λέξεις που
έχουν σχέση με την τέχνη (μουσικήν, χορεύουσι,
θεάτροις κτλ.). Η παραγωγή, η σύνθεση και η
αναζήτηση
ετυμολογικά
συγγενών
λέξεων
ενδείκνυνται στην περίπτωση αυτή.
- Προτείνεται η αξιοποίηση του σχολικού Λεξικού
της Αρχαίας Ελληνικής, του ψηφιακού λεξικού των
Liddell
&
Scott
(http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/li
ddel-scott/index.htm), αλλά και ηλεκτρονικών
λεξικών της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα
(http://www.greeklanguage.gr/greekLang/index.html).
- Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 47 του σχ.
βιβλίου) ως έχει.

5

Ενδεικτικά:
Σελ. 51: 2, 3

2. Γραμματική.
Αόριστος β΄.
Με επισήμανση των τύπων των κειμένων
(αναφοράς και παράλληλων) «παρεισαγαγεῖν» και
«εὗρον», ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί σταδιακά
τους/τις μαθητές/τριες στην εξοικείωση με τον
σχηματισμό και την κλίση του αορίστου β΄ ε.φ. και
μ.φ.. Εντοπίζονται οι ομοιότητες με τις καταλήξεις
ενεστώτα και παρατατικού και δίνεται έμφαση στη
σωστή χρήση τύπων του αορίστου β΄ στη ν.ε. (να
προαγάγει, να συμβάλει κτλ.).
Τα ουσιαστικά ἡ γυνή και ὁ παῖς.
- Με επισήμανση των τύπων των κειμένων
(αναφοράς και παράλληλων) «οἱ παῖδες» και «τούς
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ν.ε.

παῖδας» και αξιοποιώντας τις καταλήξεις
ουσιαστικών της γ΄ κλίσης, οι μαθητές/τριες
γνωρίζουν την κλίση του ουσιαστικού ὁ παῖς και
επισημαίνουν τις ιδιαιτερότητές του: στον τονισμό
της γενικής πληθυντικού και στην κλητική ενικού.
- Εκκινώντας από τη χρήση της γενικής «παίδων»
στη ν.ε. (Νοσοκομείο Παίδων), ο/η εκπαιδευτικός
μπορεί να ζητήσει από τους/τις μαθητές/τριες να
βρουν και άλλους τύπους ουσιαστικών της της α.ε.
που απαντούν στο λόγιο χρηστικό επίπεδο της ν.ε.
Με αναφορά στη φράση «Συν γυναιξί και τέκνοις»
και την αξιοποίηση καταλήξεων της γ΄ κλίσης, οι
μαθητές/τριες γνωρίζουν
την κλίση του
ουσιαστικού ἡ γυνή, επισημαίνοντας την
ιδιαιτερότητα της κατάληξης της κλητικής ενικού.

Ενδεικτικά:
Σελ. 51: 4

Η οριστική – επαναληπτική αντωνυμία.
- Με αφετηρία τον τύπο «αὐτοῖς» του κειμένου και
την επισήμανση ότι δεν πρόκειται για δεικτική
αντωνυμία, όπως στη ν.ε., οι μαθητές/τριες
ασκούνται στην αναγνώριση και στη λειτουργία των
τύπων της οριστικής – επαναληπτικής αντωνυμίας
αὐτός, αὐτή, αὐτό.
- Ο/η εκπαιδευτικός κάνει αναφορά στις οριστικές
αντωνυμίες της ν.ε.
η

7

η
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Δε θα διδαχθεί
1. Να προσδιορίσουν
οι μαθητές/τριες τον
σκοπό
της
ενσωμάτωσης
ενός
μύθου
σε
έναν
ρητορικό λόγο με

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 60 σχ.
βιβλίου)
- Τα γλωσσικά σχόλια της σελ. 61
αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη
επιλεκτικά, με στόχο την κατανόηση του
περιεχομένου του κειμένου και την

1. Λεξιλόγιο – Ετυμολογικά.
Με αφορμή τα κείμενα (της ενότητας και το
παράλληλο), οι εκπαιδευτικοί ασκούν τους/τις
μαθητές/τριες στην παραγωγή και στη σύνθεση,
σύμφωνα και με τα προτεινόμενα στις
προηγούμενες ενότητες.

4
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πολιτικό περιεχόμενο
και να αξιολογήσουν
τη βαρύτητά του ως
επιχειρήματος.
2. Να εντοπίσουν τις
βασικές ιδέες του
κειμένου και τις αξίες
του
αρχαίου
ελληνικού κόσμου τις
οποίες απηχούν.
3. Να αποδώσουν το
περιεχόμενο
του
κειμένου στη ν.ε.
4. Να ασκηθούν στην
παραγωγή και στη
σύνθεση λέξεων στην
α.ε. και στη ν.ε. και να
εμπλουτίσουν
το
λεξιλόγιό τους.
5. Να εξοικειωθούν με
τον σχηματισμό του
παθητικού μέλλοντα
και αορίστου.
6. Να προσδιορίσουν
τη λειτουργία και τη
μορφή του ποιητικού
αιτίου σε σχέση και με
τη ν.ε.
1. Να προσδιορίσουν
οι μαθητές/τριες τη
ροή της σκέψης του
Σωκράτη
και
να
διακρίνουν τα στάδια

απόδοσή του στη ν.ε.
- Για την καλύτερη νοηματική προσπέλαση
του κειμένου, εκτός από τις ερωτήσεις της
σελ. 62 και όσες ο/η εκπαιδευτικός
διατυπώσει
συμπληρωματικά
ή
εναλλακτικά, συνιστάται και η αξιοποίηση
του παράλληλου κειμένου της σελ. 108,
καθώς και των ερωτήσεων που το
συνοδεύουν (σελ. 109).
Για εμβάθυνση στο θέμα του σεβασμού
προς τους γονείς στον αρχαίο κόσμο και
σύγκριση με τη σύγχρονη εποχή, βλ. το
ομώνυμο
διδακτικό
σενάριο
στο
αποθετήριο εκπαιδευτικών σεναρίων
«Πρωτέας»:
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=1277.

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 70 σχ.
βιβλίου)
- Τα γλωσσικά σχόλια της σελ. 71
αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη
επιλεκτικά, με στόχο την κατανόηση του

Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 63-64 του σχολ.
βιβλίου) ως έχει.
2. Γραμματική.
Παθητικοί
χρόνοι
φωνηεντόληκτων
και
αφωνόληκτων ρημάτων.
- Με αφετηρία φράσεις της ν.ε. όπου
χρησιμοποιούνται παθητικοί χρόνοι αλλά και
τύπους των κειμένων (ἐγκατελήφθη, σωθῆναι,
θαυμασθείς κ.ά.), οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται
με τον σχηματισμό και την κλίση των παθητικών
χρόνων.
Οι αυτοπαθητικές αντωνυμίες δε θα διδαχθούν.

Ενδεικτικά:
Σελ. 68: 3

Ενδεικτικά:
Σελ. 69: 5, 6, 7

3. Σύνταξη.
Ποιητικό αίτιο και παθητική σύνταξη.
- Με αφετηρία παραδείγματα από τη ν.ε. και
τύπους των κειμένων (αναφοράς και παράλληλου),
οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν τις μορφές και τη
λειτουργία του ποιητικού αιτίου σε σύγκριση με τη
ν.ε.

1. Λεξιλόγιο – Ετυμολογικά.
- Με αφορμή τα κείμενα (της ενότητας και το
παράλληλο), οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
εστιάσουν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των
μαθητών/τριών, αξιοποιώντας κυρίως λέξεις που

5
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του
επιχειρήματος
που χρησιμοποιεί.
2. Να εκφράσουν τις
απόψεις τους σχετικά
με το θέμα της
εφαρμογής
των
νόμων και τα κίνητρα
που δίνονται από την
εκάστοτε πολιτεία για
την τήρησή τους.
3. Να αποδώσουν το
περιεχόμενο
του
κειμένου στη ν.ε.
4. Να μελετήσουν την
α.ε. συγκριτικά με τη
ν.ε.
και
να
εμπλουτίσουν
το
λεξιλόγιό τους.
5. Να γνωρίσουν τα
είδη του μορίου ἄν.
6. Να προσδιορίσουν
τα είδη της σύνδεσης
προτάσεων και να
διακρίνουν
τις
δευτερεύουσες
προτάσεις
σε
ονοματικές
και
επιρρηματικές.
7. Να διακρίνουν τα
είδη των ονοματικών
δευτερευουσών
προτάσεων,
επισημαίνοντας

περιεχομένου του κειμένου και την
απόδοσή του στη ν.ε.
- Για τη νοηματική προσπέλαση του
κειμένου, αξιοποιούνται οι ερωτήσεις της
σελ.72 και όσες ο/η εκπαιδευτικός
διατυπώσει
συμπληρωματικά
ή
εναλλακτικά, αλλά και το παράλληλο
κείμενο της σελ. 109, μαζί με τις ερωτήσεις
που το συνοδεύουν.
- Για τον προσδιορισμό της δομής του
επιχειρήματος, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί
να υπενθυμίσει στους/στις μαθητές/τριες
όσα γνωρίζουν από το μάθημα της ΝΕΓ Β΄
Γυμνασίου
για την Αξιολόγηση και διατύπωση
επιχειρημάτων.
- Κατά τον σχολιασμό του κειμένου, δίνεται
έμφαση σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά και
στον ρόλο της προσωποποίησης.
Για μια διαχρονική θεώρηση των εννοιών
του δικαίου και του νόμου με αφετηρία το
κείμενο, βλ. το ομώνυμο διδακτικό
σενάριο στο αποθετήριο εκπαιδευτικών
σεναρίων
«Πρωτέας»:
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=315.

έχουν σχέση με τις έννοιες του νόμου και του
δικαίου (νόμους, δίκην κτλ.). Η παραγωγή, η
σύνθεση και η αναζήτηση ετυμολογικά συγγενών
λέξεων ενδείκνυνται στην περίπτωση αυτή, όπως
και η αξιοποίηση του σχολικού Λεξικού της Αρχαίας
Ελληνικής ή ηλεκτρονικών λεξικών, όπως αυτών της
Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.
Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 72-73 του σχ.
βιβλίου) ως έχει.
2. Σύνταξη.
Τα είδη του μορίου ἄν.
- Οι μαθητές/τριες, με αφετηρία τύπους των
κειμένων (ἄν ἰσχύωσιν, ἄν ἔχοι, δύναιντ’ ἄν κ.ά.),
γνωρίζουν τα είδη του μορίου ἄν, χωρίς να
υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.
Τρόποι σύνδεσης προτάσεων.
- Με αφετηρία παραδείγματα από τη ν.ε. και
αξιοποίηση του υλικού των κειμένων, οι
μαθητές/τριες προσδιορίζουν τους τρόπους
σύνδεσης προτάσεων με έμφαση στην παρατακτική
και την υποτακτική σύνδεση. Αξιοποιείται εδώ και
το διάγραμμα της σ. 131 του σχολ. βιβλίου αλλά και
ο πίνακας της σελ. 195 του σχολικού Συντακτικού
της Αρχαίας Ελληνικής.
Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις
- Με πορεία από τη συγχρονία στη διαχρονία, οι
μαθητές/τριες διακρίνουν ως προς τη συντακτική
τους θέση τις δευτερεύουσες προτάσεις σε
ονοματικές και επιρρηματικές.
- Η διάκριση αυτή ακολουθείται από τα είδη των
ονοματικών προτάσεων. Η αναφορά δε θα είναι

Ενδεικτικά:
Σελ. 78: 1, 2

Ενδεικτικά:
Σελ. 78: 3, 4
Σελ. 79: 5, 6, 7
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ομοιότητες
και
διαφορές με τη ν.ε.

η
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1. Να επισημάνουν οι
μαθητές/τριες
το
επιχείρημα
του
κειμένου
και
να
αξιολογήσουν
την
πειστικότητά του.
2. Να μελετήσουν την
α.ε. συγκριτικά με τη
ν.ε.
και
να
εμπλουτίσουν
το
λεξιλόγιό τους.
3. Να προσδιορίσουν
τον
ρόλο
της
υποτακτικής
σύνδεσης
στο
κείμενο.
4. Να γνωρίσουν τα
είδη
των
επιρρηματικών
δευτερευουσών
προτάσεων στην α.ε.
5.
Να
συστηματοποιήσουν
βασικά στοιχεία των
αιτιολογικών, τελικών,
συμπερασματικών και
εναντιωματικώνπαραχωρητικών
προτάσεων σε σχέση

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 80 σχ.
βιβλίου)
Το
κείμενο
δίνεται
στους/τις
μαθητές/τριες από τον/την εκπαιδευτικό σε
μετάφραση όσο γίνεται πιο πιστή.
- Οι μαθητές/τριες συγκρίνουν τη
μετάφραση με το πρωτότυπο και
επισημαίνουν κυρίως λέξεις που έχουν
παρόμοια ή εντελώς διαφορετική σημασία
στην α.ε. και στη ν.ε.
- Προσδιορίζουν και αξιολογούν το
επιχείρημα του ρήτορα ως προς την
πειστικότητά του.
- Σχολιάζουν την πυκνότητα και τον ρυθμό
που προσδίδει στο κείμενο η υποτακτική
σύνδεση.

Το αρχαίο κείμενο θα αξιοποιηθεί για τη
διδασκαλία
των
επιρρηματικών
δευτερευουσών προτάσεων.

εκτενής. Επισημαίνονται η εισαγωγή, η εξάρτηση και
η συντακτική θέση, με βάση την αντιπαράθεσή τους
με τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις της ν.ε.
Η εκφορά των προτάσεων δε θα διδαχθεί.
1. Λεξιλόγιο – Ετυμολογικά.
Με αφετηρία τη σύγκριση μεταφρασμένου και
πρωτότυπου κειμένου και την επιλεκτική χρήση των
γλωσσικών σχολίων, οι μαθητές/τριες ασκούνται
στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, σύμφωνα
και με τα προτεινόμενα στις προηγούμενες
ενότητες.
Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 82 του σχ.
βιβλίου) ως έχει.
2. Σύνταξη.
Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις (α΄
μέρος).
- Εκκινώντας από παραδείγματα της ν.ε.,
προσδιορίζονται τα είδη των δευτερευουσών
επιρρηματικών προτάσεων.
- Οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν κυρίως την
εισαγωγή και τη συντακτική θέση των αιτιολογικών,
τελικών, συμπερασματικών και εναντιωματικώνπαραχωρητικών προτάσεων της α.ε., με βάση την
αντιπαράθεσή
τους
με
τις
αντίστοιχες
δευτερεύουσες προτάσεις της ν.ε.
- Αξιοποιείται το κείμενο αναφοράς για τον
εντοπισμό όσων προτάσεων εμπίπτουν στα είδη
αυτά.

3

Ενδεικτικά:
Σελ. 85: 1, 2, 3, 4,
5, 6

Η εκφορά των προτάσεων δε θα διδαχθεί.

86

η

11

η

12

και με τη ν.ε.
1. Να προσδιορίσουν
οι μαθητές/τριες το
περιεχόμενο
της
έννοιας της φιλίας και
της συμμαχίας μεταξύ
των
χωρών
με
αναγωγή
στη
σύγχρονη εποχή.
2. Να μελετήσουν την
α.ε. συγκριτικά με τη
ν.ε.
και
να
εμπλουτίσουν
το
λεξιλόγιό τους.
3.
Να
συστηματοποιήσουν
βασικά στοιχεία των
υποθετικών, χρονικών
και
αναφορικών
επιρρηματικών
προτάσεων σε σχέση
και με τη ν.ε.
Δε θα διδαχθεί

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 86 σχ.
βιβλίου)
Το
κείμενο
δίνεται
στους/τις
μαθητές/τριες από τον/την εκπαιδευτικό σε
μετάφραση όσο γίνεται πιο πιστή.
- Οι μαθητές/τριες συγκρίνουν τη
μετάφραση με το πρωτότυπο και
επισημαίνουν κυρίως λέξεις που έχουν
παρόμοια σημασία στην α.ε. και στη ν.ε.
- Συζητούνται τα νοήματα του κειμένου με
αναφορά σε σύγχρονα δεδομένα και
συνεξέταση με το παράλληλο κείμενο της
σελ. 110.
Το αρχαίο κείμενο της ενότητας θα
αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία των
επιρρηματικών
δευτερευουσών
προτάσεων.

1. Λεξιλόγιο – Ετυμολογικά.
Προτείνεται η αξιοποίηση του ρ. ἔχω.
Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 88-89 του σχ.
βιβλίου) ως έχει.
2. Σύνταξη.
Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις (β΄
μέρος).
- Εκκινώντας από παραδείγματα της ν.ε.,
παρουσιάζονται οι υποθετικές, χρονικές και
αναφορικές επιρρηματικές προτάσεις της α.ε.
- Επισημαίνονται κυρίως η εισαγωγή και η
συντακτική θέση με βάση την αντιπαράθεσή τους με
τις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις της ν.ε.
- Αξιοποιείται το κείμενο αναφοράς για τον
εντοπισμό όσων εμπίπτουν στα είδη αυτά.
Η εκφορά των προτάσεων δε θα διδαχθεί.

3

Ενδεικτικά:
Σελ. 90: 1, 2
Σελ. 91: 3, 4, 5
(χωρίς
να
ζητείται
η
εκφορά)

Η επανάληψη λεξιλογικών, ετυμολογικών και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων συνιστάται να γίνει στο πλαίσιο της διδασκαλίας του
κειμένου του Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση, το οποίο θα διδαχθεί κατά την περίοδο “16 Μαρτίου - Μάιος”.
Σύνολο προβλεπόμενων διδακτικών ωρών
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Οι μαθητές/τριες καθοδηγούνται να μπορούν να:
α) Συζητούν ιδέες, απόψεις και προβλήματα της αρχαίας εποχής σε σχέση με αυτά της σύγχρονης, επισημαίνοντας τις συνέχειες ή τις ασυνέχειες.
β) Αναγνωρίζουν τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και αντιλαμβάνονται τις διαφορές της α.ε. με τη ν.ε..
γ) Επισημαίνουν δομές στο αρχαίο κείμενο αντίστοιχες με εκείνες της ν.ε.
δ) Αποδίδουν το αρχαίο κείμενο σε ορθό νεοελληνικό λόγο.
ε) Αναγνωρίζουν ό,τι δεν επιβιώνει στη ν.ε. (αναγνωριστικός γραμματισμός) και σχηματίζουν ό,τι επιβιώνει, καθώς και ό,τι υπηρετεί το λόγιο χρηστικό επίπεδό
της, σε ό,τι αφορά:
- Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
- Τύπους των ουσιαστικών ἡ γυνή και ὁ παῖς
- Τύπους της οριστικής - επαναληπτικής αντωνυμίας
- Τύπους της ευκτικής ε.φ. και μ.φ. βαρύτονων ρημάτων
- Ρηματικούς και ονοματικούς τύπους του αορίστου β΄ ε.φ. και μ.φ.
- Τύπους των παθητικών χρόνων
- Τις μορφές και τη λειτουργία του ποιητικού αιτίου – την παθητική σύνταξη
- Τα είδη του μορίου ἄν
- Την παρατακτική και την υποτακτική σύνδεση προτάσεων
- Τις δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις (είδη, εισαγωγή, συντακτική θέση).

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Από το διδακτικό βιβλίο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου» των Ν. Μπεζαντάκου, Β. Χαραλαμπάκου κ.ά, δε θα διδαχθούν οι ενότητες 2, 3, 5, 7, 10,
11 και 12. Οι υπόλοιπες ενότητες θα διδαχθούν μία (1) ώρα την εβδομάδα κατά την περίοδο “Σεπτέμβριος - 15 Μαρτίου” ως ακολούθως:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ

ΜΕΣΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
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Να διερευνήσουν οι
εκπαιδευτικοί
σε
ποιο
βαθμό
οι
μαθητές/τριες τους
διαθέτουν
τις
γνώσεις
και
δεξιότητες
που
απαιτούνται για την
κατάκτηση των νέων
στόχων
μάθησης,
ώστε
να
προσαρμόσουν
κατάλληλα
τις
διδακτικές
και
μαθησιακές
διαδικασίες.

Δοκιμασία – τεστ που περιλαμβάνει κείμενο
και ερωτήσεις επιλογής των διδασκόντων.

Επιλέγονται ερωτήσεις που αποτιμούν τον βαθμό κατανόησης του
κειμένου αλλά και κατάκτησης βασικών γνώσεων του συστήματος της α.ε.
(λεξιλογικών, ετυμολογικών, μορφολογικών, συντακτικών). Σύμφωνα με
τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της Α΄ και της Β΄ Γυμνασίου,
αυτές αφορούν κυρίως:
1. Στην αναγνώριση μέσα στο κείμενο ή/και στην παραγωγή τύπων:
ουσιαστικών και επιθέτων της α΄, β΄ και γ΄ κλίσης
οριστικής, υποτακτικής και προστακτικής ε.φ. και μ.φ. του εἰμί
και βαρύτονων ρημάτων
των προσωπικών αντωνυμιών, της δεκτικής αντωνυμίας οὗτος,
αὕτη, τοῦτο, της ερωτηματικής αντωνυμίας τίς/τί, της αόριστης
αντωνυμίας τίς/τί και των αναφορικών αντωνυμιών ὃς, ἥ, ὃ και
ὃστις, ἥτις, ὃ τι
2. Στη δομή της απλής πρότασης και στην επισήμανση άμεσων - έμμεσων
αντικειμένων και ονοματικών προσδιορισμών
3. Στην παραγωγή και στη σύνθεση λέξεων.

1

Σημ: Η αναγνώριση τύπων της α.ε. που δεν έχουν επιβιώσει στη ν.ε.
προτείνεται να γίνει με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής,
συμπλήρωσης κενών και αντιστοίχισης, ενώ η παραγωγή τύπων που
έχουν επιβιώσει στη ν.ε. με ασκήσεις μετασχηματισμού τους εντός
φράσεων ως προς τον αριθμό, τη φωνή, τον χρόνο, την πτώση.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
η

1

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Να γνωρίσουν οι
μαθητές/τριες
μια
άλλη εκδοχή του
μύθου για την Ελένη
και
τον
Τρωικό

1. Το κείμενο της ενότητας (σελ. 8 σχ.
βιβλίου)
- Τα γλωσσικά σχόλια της σελ. 9 αξιοποιούνται
στη διδακτική πράξη μερικώς με στόχο την
κατανόηση του περιεχομένου του κειμένου

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ,
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
1. Λεξιλόγιο
Οι μαθητές/τριες επισημαίνουν στο κείμενο
λέξεις που απαντούν και στη ν.ε., βρίσκουν
ομόρριζές τους και σχηματίζουν προτάσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

Οι
εκπαιδευτικοί
αξιοποιούν πρωτίστως
τα κείμενα, για να
υπηρετήσουν
τους

4
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πόλεμο.
2. Να διαμορφώσουν
άποψη
για
τα
πραγματικά
αίτια
του
Τρωικού
πολέμου.
3. Να αξιολογήσουν
την
άποψη
του
Ηροδότου σχετικά με
τον Τρωικό πόλεμο.
4.
Να
αποκωδικοποιήσουν
τις συντακτικές νοηματικές σχέσεις
που συνέχουν το
κείμενο, ώστε να
μπορούν
να
το
αποδώσουν στη ν.ε.
5. Να εμπεδώσουν
ύλη
που
έχουν
διδαχθεί
σε
ετυμολογικό
και
μορφοσυντακτικό
επίπεδο στην Α΄ και
στη Β΄ Γυμνασίου.
η

2

η

η

2.
Ετυμολογικά,
γραμματικοσυντακτικά
φαινόμενα Επιλέγονται τα φαινόμενα τα οποία
οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι χρήζουν
επανάληψης και εμπέδωσης από τους/τις
μαθητές/τριες βάσει των αποτελεσμάτων της
διαγνωστικής αξιολόγησης.

στόχους που έχουν
θέσει
βάσει
της
διαγνωστικής
αξιολόγησης.
Από τις σελ. 11-13 του
σχ. βιβλίου επιλέγουν
από τις επαναληπτικές
ασκήσεις εκείνες που
υπηρετούν
τους
στόχους αυτούς.

2. Το κείμενο που επέλεξε ο/η εκπαιδευτικός
για τη διαγνωστική αξιολόγηση μπορεί να
αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της επανάληψης.

Δε θα διδαχθεί

3
4

και την απόδοσή του στη ν.ε.
- Συζητούνται οι ιδέες και τα νοήματα του
κειμένου με αξιοποίηση ή/και εμπλουτισμό
των ερωτήσεων της σελ. 10 και αξιοποίηση
των παράλληλων κειμένων της σελ. 100 και
των ερωτήσεων που τα συνοδεύουν (σελ.
101). Μπορεί ως αφόρμηση της διδασκαλίας
να επιλεγεί το πρώτο παράλληλο κείμενο
(απόσπασμα από το ποίημα Ελένη του Γ.
Σεφέρη).
- Για τις εκδοχές του μύθου της Ελένης μπορεί
να αξιοποιηθεί σχετικό κείμενο που
επισυνάπτεται στα ερμηνευτικά σχόλια του
εμπλουτισμένου
βιβλίου
μαθητή
στο
Ψηφιακό
Σχολείο:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.p
hp/DSGYM-C106/502/3268,13323/

Δε θα διδαχθεί
1. Να αντιδιαστείλουν
οι μαθητές/τριες τα
πλεονεκτήματα
της
ειρήνης
προς
τις
ολέθριες
συνέπειες

Το κείμενο της ενότητας (σελ. 30 σχ.
βιβλίου)
- Τα γλωσσικά σχόλια της σελ. 31
αξιοποιούνται
στη
διδακτική
πράξη
επιλεκτικά, με στόχο την κατανόηση του

1. Λεξιλόγιο – Ετυμολογικά.
Με αφορμή τα κείμενα (της ενότητας και τα
παράλληλα), οι εκπαιδευτικοί ασκούν τους/τις
μαθητές/τριες στην παραγωγή και στη σύνθεση,
καθώς και στην αναζήτηση ετυμολογικά

4
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που
επιφέρει
ο
πόλεμος.
2. Να προσδιορίσουν
το είδος και τον σκοπό
του κειμένου και να
επισημάνουν
τις
λεξιλογικές
και
υφολογικές επιλογές
του
ρήτορα
που
υπηρετούν τον σκοπό
αυτό.
3. Να δώσουν τη δική
τους
μεταφραστική
εκδοχή.
4. Να ασκηθούν στην
παραγωγή και στη
σύνθεση λέξεων στην
α.ε. και στη ν.ε. και να
εμπλουτίσουν
το
λεξιλόγιό τους.
5. Να εμπεδώσουν τη
σημασία, τις χρήσεις
και τον σχηματισμό
της ευκτικής ε.φ. και
μ.φ. των βαρύτονων ρ.
της α.ε., σε σχέση και
με
σημασιολογικά
αντίστοιχες γλωσσικές
μορφές της ν.ε.

περιεχομένου του κειμένου και την απόδοσή
του στη ν.ε.
- Προτείνεται προσέγγιση του κειμένου μέσα
από τον εντοπισμό λέξεων συναισθηματικά
φορτισμένων και ζευγών αντίθετων εικόνων.
- Συζητούνται οι ιδέες και τα νοήματα του
κειμένου με αξιοποίηση ή/και εμπλουτισμό
των ερωτήσεων της σελ. 32 και αξιοποίηση
των παράλληλων κειμένων των σελ. 102104, καθώς και των ερωτήσεων που τα
συνοδεύουν.
Για επέκταση ή εμπλουτισμό της
παραδοσιακής διδασκαλίας, βλ. το σενάριο
«Ισοκράτους,
Περί
ειρήνης:
οι
μαθητές/τριες μιλούν για την ειρήνη» στο
αποθετήριο
εκπαιδευτικών
σεναρίων
«Πρωτέας»:
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid=1593

συγγενών λέξεων.
Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 33-34 του σχ.
βιβλίου) ως έχει.
2. Γραμματική.
Η β΄ τάξη συνηρημένων ρημάτων (σελ. 34-37)
δε θα διδαχθεί.
Με δεδομένο ότι η ευκτική είναι έγκλιση που δεν
απαντά στη ν.ε., κρίνεται σκόπιμη η εμπέδωσή
της ξεχωριστά από τις υπόλοιπες εγκλίσεις που
διδάσκονται στη Β΄ Γυμνασίου και οι οποίες
παρουσιάζουν μορφικές και λειτουργικές
αντιστοιχίες με τις ομώνυμες εγκλίσεις της ν.ε.
- Με αναφορά στους τύπους «ἐξαρκέσειεν» και
«γιγνοίμεθα», ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί
σταδιακά
τους/τις
μαθητές/τριες
στην
εξοικείωση με τις σημασίες, τις χρήσεις και τον
σχηματισμό της ευκτικής. Πιο συγκεκριμένα:
- Αξιοποιώντας το σχολικό Συντακτικό της
Αρχαίας
Ελληνικής,
οι
μαθητές/τριες
επισημαίνουν τη σημασία και τις χρήσεις της
ευκτικής και μελετούν σχετικά παραδείγματα.
Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα
παραδείγματα της ν.ε.. και να γίνουν
αντιπαραθετικές επισημάνσεις.
- Αξιοποιώντας τη σχολική Γραμματική της
Αρχαίας
Ελληνικής,
οι
μαθητές/τριες
εξοικειώνονται με τον σχηματισμό της ευκτικής
με την εξής πορεία: α) ευκτική ενεστώτα,
μέλλοντα και αορίστου βαρύτονων ρ. ε.φ., β)
ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου
βαρύτονων ρ. μ.φ., γ) ευκτική ενεστώτα και
μέλλοντα του ρ. εἰμί και ευκτική παρακειμένου

Στην περίπτωση της
ευκτικής,
έμφαση
δίνεται σε ασκήσεις
που
ζητούν
αναγνώριση
τύπων
(με
ασκήσεις
πολλαπλής επιλογής,
αντιστοίχισης,
συμπλήρωσης κενών)
και όχι παραγωγή.
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βαρύτονων ρ. ε.φ. και μ.φ.
- Ο/η εκπαιδευτικός με βάση τον τύπο
«ἐξαρκέσειεν» μπορεί να αναφερθεί και στους
πιο εύχρηστους αιολικούς τύπους (σε -ειας, ειεν, -ειαν) για το β΄ και γ΄ ενικό και για το γ΄
πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου ε.φ.
Δε θα διδαχθεί

η

5

η

6

1. Να αναγνωρίσουν οι
μαθητές/τριες
την
παιδευτική αξία που
απέδιδαν οι Αρκάδες
και γενικά οι αρχαίοι
Έλληνες στη μουσική.
2. Να συσχετίσουν τη
σημασία και τον ρόλο
της μουσικής στον
αρχαίο κόσμο με τη
θέση
της
στις
μεταγενέστερες
εποχές με έμφαση στη
σημερινή.
3. Να αποδώσουν το
περιεχόμενο
του
κειμένου στη ν.ε.
4. Να ασκηθούν στην
παραγωγή και στη
σύνθεση λέξεων στην
α.ε. και στη ν.ε. και να
εμπλουτίσουν
το
λεξιλόγιό τους.
5. Να εξοικειωθούν με
τον σχηματισμό του

Το κείμενο της ενότητας (σελ.
44 σχ. βιβλίου)
Ως
αφόρμηση
ο/η
εκπαιδευτικός μπορεί να
αξιοποιήσει
Ηχογραφήσεις
αρχαίας ελληνικής μουσικής:
http://www.mmb.org.gr/page
/default.asp?id=4129&la=1
- Τα γλωσσικά σχόλια της σελ.
45
αξιοποιούνται
στη
διδακτική πράξη επιλεκτικά,
με στόχο την κατανόηση του
περιεχομένου του κειμένου
και την απόδοσή του στη ν.ε.
- Προτείνεται διαγραμματική
απεικόνιση του περιεχομένου
του κειμένου με άξονες τα
υποκείμενα
«οἱ
παῖδες»
(αναδεικνύονται
οι
συγκεκριμένες
δραστηριότητες των Αρκάδων)
και «οἱ πάλαι» (αιτιολογείται
το ενδιαφέρον των Αρκάδων
και αναδεικνύονται τα οφέλη
της μουσικής παιδείας).

1. Λεξιλόγιο – Ετυμολογικά.
- Με αφορμή τα κείμενα (της ενότητας και τα παράλληλα), οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να εστιάσουν στον εμπλουτισμό του
λεξιλογίου των μαθητών/τριών, αξιοποιώντας κυρίως λέξεις
που έχουν σχέση με την τέχνη (μουσικήν, χορεύουσι, θεάτροις
κτλ.). Η παραγωγή, η σύνθεση και η αναζήτηση ετυμολογικά
συγγενών λέξεων ενδείκνυνται στην περίπτωση αυτή.
- Προτείνεται η αξιοποίηση του σχολικού Λεξικού της Αρχαίας
Ελληνικής, αλλά και ηλεκτρονικών λεξικών της Πύλης για την
Ελληνική
Γλώσσα:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/index.html

4

Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 47 του σχ. βιβλίου) ως έχει.
2. Γραμματική
Αόριστος β΄
Με επισήμανση των τύπων των κειμένων (αναφοράς και
παράλληλων) «παρεισαγαγεῖν» και «εὗρον», ο/η εκπαιδευτικός
καθοδηγεί σταδιακά τους/τις μαθητές/τριες στην εξοικείωση με
τον σχηματισμό και την κλίση του αορίστου β΄ ε.φ. και μ.φ..
Εντοπίζονται οι ομοιότητες με τις καταλήξεις ενεστώτα και
παρατατικού και δίνεται έμφαση στη σωστή χρήση τύπων του
αορίστου β΄ στη ν.ε. (να προαγάγει, να συμβάλει κτλ.)

Ενδεικτικά:
Σελ. 51: 2, 3
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αορίστου β΄ ε.φ. και
μ.φ., προβαίνοντας σε
συγκριτικές
παρατηρήσεις με τη
ν.ε., καθώς και την
κλίση των ουσιαστικών
ἡ γυνή και ὁ παῖς.
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- Για την καλύτερη νοηματική
προσπέλαση του κειμένου,
εκτός από τις ερωτήσεις της
σελ.46
και
όσες
ο/η
εκπαιδευτικός
διατυπώσει
συμπληρωματικά
ή
εναλλακτικά, συνιστάται και η
αξιοποίηση των παράλληλων
κειμένων των σελ. 105-106,
καθώς και των ερωτήσεων
που τα συνοδεύουν (σελ. 107).

Τα ουσιαστικά ἡ γυνή και ὁ παῖς
- Με επισήμανση των τύπων των κειμένων (αναφοράς και
παράλληλων) «οἱ παῖδες» και «τούς παῖδας» και αξιοποιώντας
τις καταλήξεις ουσιαστικών της γ΄ κλίσης, οι μαθητές/τριες
γνωρίζουν την κλίση του ουσιαστικού ὁ παῖς και επισημαίνουν
τις ιδιαιτερότητές του: στον τονισμό της γενικής πληθυντικού
και στην κλητική ενικού.
- Εκκινώντας από τη χρήση της γενικής «παίδων» στη ν.ε.
(Νοσοκομείο Παίδων), ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει
από τους/τις μαθητές/τριες να βρουν και άλλους τύπους
ουσιαστικών της α.ε. που απαντούν στο λόγιο χρηστικό επίπεδο
της ν.ε. Με αναφορά στη φράση «Συν γυναιξί και τέκνοις» και
την αξιοποίηση καταλήξεων της γ΄ κλίσης, οι μαθητές/τριες
γνωρίζουν την κλίση του ουσιαστικού ἡ γυνή, επισημαίνοντας
την ιδιαιτερότητα της κατάληξης της κλητικής ενικού.

Για
την
ανάδειξη
της
διαχρονικής σημασίας της
μουσικής με αφορμή το
κείμενο,
βλ.
σχετικό
διδακτικό
σενάριο
στο Η οριστική - επαναληπτική αντωνυμία δε θα διδαχθεί.
αποθετήριο εκπαιδευτικών
σεναρίων
«Πρωτέας»:
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid
=122.
Δε θα διδαχθεί
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1. Να προσδιορίσουν
οι μαθητές τον σκοπό
της ενσωμάτωσης ενός
μύθου
σε
έναν
ρητορικό λόγο με
πολιτικό περιεχόμενο
και να αξιολογήσουν
τη βαρύτητά του ως
επιχειρήματος.
2. Να εντοπίσουν τις
βασικές ιδέες του
κειμένου και τις αξίες
του αρχαίου ελληνικού
κόσμου τις οποίες
απηχούν.
3. Να αποδώσουν το
περιεχόμενο
του
κειμένου στη ν.ε.
4. Να ασκηθούν στην
παραγωγή και στη
σύνθεση λέξεων στην
α.ε. και στη ν.ε. και να
εμπλουτίσουν
το
λεξιλόγιό τους.
5. Να εξοικειωθούν με
τον σχηματισμό του
παθητικού μέλλοντα
και αορίστου.
6. Να προσδιορίσουν
τη λειτουργία και τη
μορφή του ποιητικού
αιτίου σε σχέση και με
τη ν.ε.

Το κείμενο της ενότητας (σελ.
60 σχ. βιβλίου)
- Τα γλωσσικά σχόλια της σελ.
61
αξιοποιούνται
στη
διδακτική πράξη επιλεκτικά,
με στόχο την κατανόηση του
περιεχομένου του κειμένου
και την απόδοσή του στη ν.ε.
- Για την καλύτερη νοηματική
προσπέλαση του κειμένου,
εκτός από τις ερωτήσεις της
σελ. 62 και όσες ο/η
εκπαιδευτικός
διατυπώσει
συμπληρωματικά
ή
εναλλακτικά, συνιστάται και η
αξιοποίηση του παράλληλου
κειμένου της σελ. 108, καθώς
και των ερωτήσεων που το
συνοδεύουν (σελ. 109).
Για εμβάθυνση στο θέμα του
σεβασμού προς τους γονείς
στον αρχαίο κόσμο και
σύγκριση με τη σύγχρονη
εποχή, βλ. το ομώνυμο
διδακτικό
σενάριο
στο
αποθετήριο εκπαιδευτικών
σεναρίων
«Πρωτέας»:
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid
=1277

1. Λεξιλόγιο – Ετυμολογικά.
Με αφορμή τα κείμενα (της ενότητας και το παράλληλο), οι
διδάσκοντες ασκούν τους/τις μαθητές/τριες στην παραγωγή και
στη σύνθεση.

4

Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 63-64 του σχ. βιβλίου) ως
έχει.
2. Γραμματική.
Παθητικοί χρόνοι φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων
ρημάτων.
- Με αφετηρία φράσεις της ν.ε. όπου χρησιμοποιούνται
παθητικοί χρόνοι αλλά και τύπους των κειμένων (ἐγκατελήφθη,
σωθῆναι, θαυμασθείς κτλ.), οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με
τον σχηματισμό και την κλίση των παθητικών χρόνων.

Ενδεικτικά:
Σελ. 68: 3

Οι αυτοπαθητικές αντωνυμίες δε θα διδαχθούν.
3. Σύνταξη.
Ποιητικό αίτιο και παθητική σύνταξη.
- Με αφετηρία παραδείγματα από τη ν.ε. και τύπους των
κειμένων (αναφοράς και παράλληλου), οι μαθητές/τριες
προσδιορίζουν τις μορφές και τη λειτουργία του ποιητικού
αιτίου σε σύγκριση με τη ν.ε.

Ενδεικτικά:
Σελ. 69: 6, 7
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1. Να προσδιορίσουν
οι μαθητές/τριες τη
ροή της σκέψης του
Σωκράτη
και
να
διακρίνουν τα στάδια
του επιχειρήματος που
χρησιμοποιεί.
2. Να εκφράσουν τις
απόψεις τους σχετικά
με το θέμα της
εφαρμογής των νόμων
και τα κίνητρα που
δίνονται
από
την
εκάστοτε πολιτεία για
την τήρησή τους.
3. Να μελετήσουν την
α.ε. συγκριτικά με τη
ν.ε.
και
να
εμπλουτίσουν
το
λεξιλόγιό τους.
4. Να προσδιορίσουν
τα είδη της σύνδεσης
προτάσεων και να
διακρίνουν
τις
δευτερεύουσες
προτάσεις
σε
ονοματικές
και
επιρρηματικές,
επισημαίνοντας
ομοιότητες
και
διαφορές με τη ν.ε.

Το κείμενο της ενότητας (σελ.
70 σχ. βιβλίου)
- Το κείμενο δίνεται στους/τις
μαθητές/τριες από τον/την
εκπαιδευτικό σε μετάφραση
όσο γίνεται πιο πιστή.
- Οι μαθητές/τριες συγκρίνουν
τη
μετάφραση
με
το
πρωτότυπο και επισημαίνουν
κυρίως λέξεις που έχουν
παρόμοια ή διαφορετική
σημασία στην α.ε. και στη ν.ε.
- Συζητούνται τα νοήματα του
κειμένου με αναφορά σε
σύγχρονα δεδομένα.
- Για τον προσδιορισμό της
δομής του επιχειρήματος, ο/η
εκπαιδευτικός μπορεί να
υπενθυμίσει
στους/τις
μαθητές/τριες όσα γνωρίζουν
από το μάθημα της ΝΕΓ Β΄
Γυμνασίου
για την Αξιολόγηση και
διατύπωση επιχειρημάτων.
- Κατά τον σχολιασμό του
κειμένου δίνεται έμφαση σε
κάθε ερώτηση ξεχωριστά και
στον
ρόλο
της
προσωποποίησης.
Για μια διαχρονική θεώρηση
των εννοιών του δικαίου και
του νόμου με αφετηρία το
κείμενο, βλ. το ομώνυμο

1. Λεξιλόγιο - Ετυμολογικά
- Με αφορμή το κείμενο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
εστιάσουν
στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου
των
μαθητών/τριών, αξιοποιώντας κυρίως λέξεις που έχουν σχέση
με τις έννοιες του νόμου και του δικαίου (νόμους, δίκην κτλ.). Η
παραγωγή, η σύνθεση και η αναζήτηση ετυμολογικά συγγενών
λέξεων ενδείκνυνται στην περίπτωση αυτή, όπως και η
αξιοποίηση του σχολικού Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής ή
ηλεκτρονικών λεξικών, όπως αυτών της Πύλης για την Ελληνική
Γλώσσα.
Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 72-73 του σχ. βιβλίου) ως
έχει.
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2. Σύνταξη.
Δε θα διδαχθούν τα είδη του μορίου ἄν.
Τρόποι σύνδεσης προτάσεων
- Με αφετηρία παραδείγματα από τη ν.ε. και αξιοποίηση του
υλικού του κειμένου, οι μαθητές/τριες διακρίνουν τις
προτάσεις σε κύριες και δευτερεύουσες.
- Προσδιορίζουν τους τρόπους σύνδεσης προτάσεων με
έμφαση στην παρατακτική και την υποτακτική σύνδεση.
Αξιοποιείται εδώ και το διάγραμμα της σ. 131 του σχολ. βιβλίου
αλλά και ο πίνακας της σελ. 195 του σχολικού Συντακτικού της
Αρχαίας Ελληνικής.
- Οι μαθητές/τριες διακρίνουν τις δευτερεύουσες προτάσεις με
βάση τη συντακτική τους θέση σε ονοματικές και
επιρρηματικές.

Ο/η εκπαιδευτικός
ασκεί
τους/τις
μαθητές/τριες στον
χωρισμό
του
κειμένου
σε
προτάσεις και στη
διάκριση κύριων και
δευτερευουσών
προτάσεων
(ονοματικών
και
επιρρηματικών).

Οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις δε θα διδαχθούν
αναλυτικά.
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διδακτικό
σενάριο
στο
αποθετήριο εκπαιδευτικών
σεναρίων
«Πρωτέας»:
http://proteas.greeklanguage.gr/scenario.html?sid
=315.
Το αρχαίο κείμενο της
ενότητας θα αξιοποιηθεί για
τη
διδασκαλία
της
παρατακτικής – υποτακτικής
σύνδεσης
και
των
δευτερευουσών προτάσεων.
Οι ενότητες 10, 11 και 12 δε θα διδαχθούν
Η επανάληψη λεξιλογικών, ετυμολογικών και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων συνιστάται να γίνει στο πλαίσιο της διδασκαλίας του κειμένου του
Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση, το οποίο θα διδαχθεί κατά την περίοδο “16 Μαρτίου - Μάιος”.
Σύνολο προβλεπόμενων διδακτικών ωρών
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Οι μαθητές/τριες καθοδηγούνται να μπορούν να:
α) Συζητούν ιδέες, απόψεις και προβλήματα της αρχαίας εποχής σε σχέση με αυτά της σύγχρονης, επισημαίνοντας τις συνέχειες ή τις ασυνέχειες.
β) Αναγνωρίζουν τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και αντιλαμβάνονται τις διαφορές της α.ε. με τη ν.ε..
γ) Επισημαίνουν δομές στο αρχαίο κείμενο αντίστοιχες με εκείνες της ν.ε.
δ) Αποδίδουν το αρχαίο κείμενο σε ορθό νεοελληνικό λόγο.
ε) Αναγνωρίζουν ό,τι δεν επιβιώνει στη ν.ε. (αναγνωριστικός γραμματισμός) και σχηματίζουν ό,τι επιβιώνει, καθώς και ό,τι υπηρετεί το λόγιο χρηστικό επίπεδό της, σε ό,τι
αφορά:
- Τύπους των ουσιαστικών ἡ γυνή και ὁ παῖς
- Τύπους της ευκτικής ε.φ. και μ.φ. βαρύτονων ρημάτων
- Ρηματικούς και ονοματικούς τύπους του αορίστου β΄ ε.φ. και μ.φ.
- Τύπους των παθητικών χρόνων
- Τις μορφές και τη λειτουργία του ποιητικού αιτίου – την παθητική σύνταξη
- Την παρατακτική και την υποτακτική σύνδεση προτάσεων
- Τις δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις (απλή διάκριση).
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2) ΑΡΡΙΑΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
1. Κατά τη διδασκαλία, η έμφαση δίνεται στην ερμηνεία του κειμένου και συγκεκριμένα στην κατανόηση των ανθρώπινων ενεργειών και του χαρακτήρα
των εμπλεκομένων προσώπων, καθώς και στην πολιτική και πολιτιστική σημασία της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου.
2. Οι σύντομες συνδετικές περιλήψεις των παραλειπόμενων κεφαλαίων συνιστάται να διαβάζονται και να σχολιάζονται με τη βοήθεια των χαρτών και του
χρονολογικού πίνακα του βιβλίου, ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία της εκστρατείας του Αλεξάνδρου.
3. Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν το κείμενο για άσκηση στα κυριότερα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα, όπου κρίνουν απαραίτητο.
4. Οι λεξιλογικοί πίνακες προσφέρονται για άντληση υλικού με στόχο τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Από το βιβλίο «Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση» των Ν. Μπούρα, Κ. Ναστούλη, Α. Σακελλαρίου δε θα διδαχθούν τα παρακάτω κεφάλαια:
Από την Εισαγωγή:
τα κεφ. IV, VI και VII
Από το κείμενο:
Β΄ Βιβλίο: το κεφ. 4, 9-11 και το κεφ. 12, 3-8
Ε΄ Βιβλίο: το κεφ. 18, 4-6 και το κεφ. 19, 1-3
Ζ΄ Βιβλίο: το κεφ. 26, 1-3
Η διδακτέα ύλη κατά την περίοδο “16 Μαρτίου-Μάιος” διαμορφώνεται ως ακολούθως:
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. Ο βίος του Αρριανού
ΙΙ. Έργα του Αρριανού (επιγραμματικά)
ΙΙΙ. Η γλώσσα του Αρριανού
VIII. Η Ελλάδα από το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου ως τον Μεγάλο Αλέξανδρο
V. Ο Αρριανός ως ιστορικός (Θα αξιοποιηθεί κατά τη γενική θεώρηση.)

1

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΚΟΥ:
Διάσταση απόψεων Παρμενίωνα και
Αλεξάνδρου για τη διεξαγωγή της μάχης

Α΄ ΒΙΒΛΙΟ: Κεφ. 13, 3-7

3
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Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΚΟΥ:
Δεύτερη φάση της μάχης
γενναιότητα του Αλεξάνδρου
ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ

–

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η

Α΄ ΒΙΒΛΙΟ: Κεφ. 15, 3-8

4

Α΄ ΒΙΒΛΙΟ: Κεφ. 16, 4-7

3

Ζ΄ ΒΙΒΛΙΟ: Κεφ. 28-30

2

Αποτίμηση του Αρριανού ως ιστορικού και της προσωπικότητας του Αλεξάνδρου
Αξιοποίηση του κεφ. V της Εισαγωγής: Ο Αρριανός ως ιστορικός
Σύνολο προβλεπόμενων διδακτικών ωρών

1
14

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι μαθητές/τριες καθοδηγούνται, ώστε να:
- Κατανοούν εκτενέστερα αποσπάσματα συνεχούς κειμένου.
- Γνωρίσουν τον Αλέξανδρο όχι μόνο ως στρατιωτική και πολιτική ιδιοφυία, αλλά και ως άνθρωπο στις σχέσεις του με τους στρατιώτες του, τους φίλους και τους αντιπάλους του.
- Αποδίδουν το αρχαίο κείμενο σε ορθό νεοελληνικό λόγο.
- Συνειδητοποιήσουν τη συνέχεια και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
- Εμπεδώσουν τα κυριότερα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα που διδάχθηκαν τους προηγούμενους μήνες.

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Από το βιβλίο «Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση» των Ν. Μπούρα, Κ. Ναστούλη, Α. Σακελλαρίου δε θα διδαχθούν τα παρακάτω κεφάλαια:
Από την Εισαγωγή: τα κεφ. IV, VI και VII
Από το κείμενο:
Α΄ Βιβλίο: το κεφ. 15, 3-5
Β΄ Βιβλίο: το κεφ. 4, 9-11, το κεφ. 12, 3-8
Ε΄ Βιβλίο: το κεφ. 18, 4-6 και το κεφ. 19, 1-3
Ζ΄ Βιβλίο: το κεφ. 26, 1-3
Η διδακτέα ύλη κατά την περίοδο “16 Μαρτίου-Μάιος” ορίζεται ως ακολούθως:
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ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. Ο βίος του Αρριανού
ΙΙ. Έργα του Αρριανού (επιγραμματικά)
ΙΙΙ. Η γλώσσα του Αρριανού
VIII. Η Ελλάδα από το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου ως τον Μεγάλο Αλέξανδρο
V. Ο Αρριανός ως ιστορικός (Θα αξιοποιηθεί κατά τη γενική θεώρηση.)

1

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΚΟΥ:
Διάσταση απόψεων Παρμενίωνα και
Αλεξάνδρου για τη διεξαγωγή της μάχης
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΚΟΥ:
Δεύτερη φάση της μάχης –
Η
γενναιότητα του Αλεξάνδρου
ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ

Α΄ ΒΙΒΛΙΟ: Κεφ. 13, 3-7
Συνοπτική θεώρηση: εστίαση στα βασικά σημεία της διάστασης

1

Α΄ ΒΙΒΛΙΟ: Κεφ. 15, 6-8

1

Α΄ ΒΙΒΛΙΟ: Κεφ. 16, 4-7

2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ζ΄ ΒΙΒΛΙΟ: Κεφ. 28-30

1

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Αποτίμηση του ιστορικού και της προσωπικότητας του Αλεξάνδρου
Αξιοποίηση του κεφ. V της Εισαγωγής: Ο Αρριανός ως ιστορικός

1

Σύνολο προβλεπόμενων διδακτικών ωρών

7

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι μαθητές/τριες καθοδηγούνται, ώστε να:
- Κατανοούν εκτενέστερα αποσπάσματα συνεχούς κειμένου.
- Γνωρίσουν τον Αλέξανδρο όχι μόνο ως στρατιωτική και πολιτική ιδιοφυία, αλλά και ως άνθρωπο στις σχέσεις του με τους στρατιώτες του, τους φίλους και τους αντιπάλους του.
- Αποδίδουν το αρχαίο κείμενο σε ορθό νεοελληνικό λόγο.
- Συνειδητοποιήσουν τη συνέχεια και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
- Εμπεδώσουν τα κυριότερα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα που διδάχθηκαν τους προηγούμενους μήνες.
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:
1. Αρχαία Ελληνικά (Μτφρ.) Ομηρικά έπη: Οδύσσεια, Α΄ Γυμνασίου, Μετάφραση: Δ. Ν.
Μαρωνίτης των Μαρίας Σαμαρά – Κωνσταντίνου Τοπούζη 2014. Βιβλίο μαθητή.
2. Αρχαία Ελληνικά (Μτφρ.) Ηροδότου ιστορίες Α΄ Γυμνασίου Mετάφραση: Hλίας Σ.
Σπυρόπουλος της Ζωής Σπανάκου, 2015. Βιβλίο μαθητή.
3. Αρχαία Ελληνικά (Μτφρ.) Ομηρικά έπη: Ιλιάδα Β΄ Γυμνασίου, Μετάφραση Ιάκωβος
Πολυλάς της Ζωής Σπανάκου 2015.
Βιβλίο μαθητή.
4. Αρχαία Ελληνικά (Μτφρ.). Αρχαία Ελλάδα. Ο τόπος και οι άνθρωποι (Ανθολόγιο) Β΄
Γυμνασίου των Θεόδωρου Στεφανόπουλου και Ελένης Αντζουλή 2015. Βιβλίο μαθητή.
5. Δραματική Ποίηση. Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου, Mετάφραση: Τάσος Ρούσσος των Ν.
Δεσύπρη, Δ. Παπαγεωργακάκη κ.ά. 2015. Βιβλίο μαθητή.
6. Ανθολόγιο Φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ Γυμνασίου των Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Χ.
Σακελλίου, Ε. Λεοντσίνη 2015. Βιβλίο μαθητή.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διδασκαλία όλων των εγχειριδίων που προβλέφτηκαν
στο πλαίσιο του ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, καθίσταται απαραίτητη η αναδιάρθρωση και ο
εξορθολογισμός της ύλης στην Οδύσσεια, την Ιλιάδα και την Ελένη.
Σημαντικές Επισημάνσεις
Θεωρώντας ότι το μάθημα έχει ανάγκη ανανέωσης για να υπάρξουν καλύτερα μαθησιακά
αποτελέσματα, στον ενδεικτικό προγραμματισμό που ακολουθεί επιδιώκεται οι
μαθητές/τριες:
να αντιληφθούν ότι τα κείμενα από μετάφραση ανήκουν στην αρχαία ελληνική
γραμματεία και όχι στη νεοελληνική.
να αποκτήσουν επίγνωση της ιδιοτυπίας που παρουσιάζει η αρχαία γραμματεία και
στη μορφή και στο ιδεολογικό της περιεχόμενο.
να μυηθούν σταδιακά, στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται το
κείμενο και να προχωρήσουν στην ερμηνεία του.
να προσεγγίζουν τα κείμενα σε όσο γίνεται μεγαλύτερη έκταση, με τη βοήθεια του
απολύτως απαραίτητου υπομνηματισμού.
να ανακαλύψουν τις ενδιάμεσες γέφυρες που ενώνουν την εποχή μας με την εποχή
των κειμένων.
να δημιουργούν ομαδοσυνεργατικά το διάγραμμα του κειμένου, εννοιολογικούς
χάρτες κ.ά.
να αξιοποιούν κριτικά τα κείμενα αναφοράς (τα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων)
αλλά και κείμενα υποστηρικτικά τα οποία φιλοξενούνται στο διαδίκτυο (κριτικός
γραμματισμός).
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θα διδαχθούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών.
Α. ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ: ΟΔΥΣΣΕΙΑ
1. Το βιβλίο Ομηρικά Έπη: Οδύσσεια θα διδαχθεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε
συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο/η εκπαιδευτικός το επιθυμεί και καταστεί δυνατό) από τον
Σεπτέμβριο έως το τέλος Φεβρουαρίου.
2. Κατά τη διδακτική πράξη περιορίζεται ο αριθμός των ενοτήτων που θα διδαχθούν
αναλυτικά και προτείνεται σε μεγάλο βαθμό η απλή ανάγνωση, ώστε οι μαθητές/τριες
μέσα από την αφήγηση να μπορούν να χαρούν το ομηρικό έργο, για το οποίο έχουν ήδη
πληροφορίες από το Δημοτικό. Η αισθητική απόλαυση του κειμένου από τους/τις
μαθητές/τριες πρέπει να είναι από τους κύριους στόχους του διδάσκοντος. Ο πυκνός
υπομνηματισμός σε κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου δε θα πρέπει να είναι σε βάρος του
ίδιου του κειμένου και των ιδεών που εμπεριέχει. Οι σημειώσεις που βρίσκονται στο κάτω
μέρος κάθε κειμένου καλό είναι να χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό με φειδώ και
όπου είναι απαραίτητο.
3. Το βοηθητικό υλικό (εικόνες, παράλληλα κείμενα) αξιοποιείται με μέτρο κατά τη
διδασκαλία των ενοτήτων και κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού. Οι διδακτικές
προτάσεις που παρατίθενται πιο κάτω είναι μόνο ενδεικτικές. Αξιοποιήσιμο βοηθητικό
υλικό περιλαμβάνεται και στο εμπλουτισμένο βιβλίο του μαθητή:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A115/461/3014,12200/
4. Η εισαγωγή αξιοποιείται διδακτικά κατά τη διδασκαλία του ομηρικού κειμένου και όχι
ανεξάρτητα.
5. Τα εισαγωγικά σημειώματα των ραψωδιών αποτελούν στοιχεία αναφοράς κατά την
επεξεργασία, δηλαδή αξιοποιούνται, αλλά δεν απομνημονεύονται ούτε αποτελούν
εξεταστέα ύλη.
6. Ο/η εκπαιδευτικός φροντίζει να εντάσσει τα επιλεγμένα προς αναλυτική επεξεργασία
αποσπάσματα στο πλαίσιο της ραψωδίας στην οποία ανήκουν, αξιοποιώντας τις
περιληπτικές αναδιηγήσεις του περιεχομένου των ραψωδιών και ενθαρρύνοντας, κατά την
κρίση του/της και σύμφωνα με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, την ανάγνωση
ανθολογημένων αποσπασμάτων του εγχειριδίου.
7. Ο/η εκπαιδευτικός για την επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος μπορεί
να χρησιμοποιεί κατά τη διδακτική πράξη: βάσεις δεδομένων (εικόνες, βίντεο κ.ά.),
εργαλεία Web (ιστοσελίδες εστιασμένης θεματολογίας, πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού
– αποθετήρια, όπως το αποθετήριο εκπαιδευτικών σεναρίων «Πρωτέας», e-blogs, wikis),
λογισμικά πολυτροπικής παρουσίασης, δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης
επικοινωνίας και γενικά το διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού (μέσο όχι μόνο για
ανάγνωση αλλά και για γραφή/δημιουργία και επικοινωνία), ασκώντας παράλληλα τους/τις
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μαθητές/τριες στην κριτική προσέγγιση και ανάγνωση του υλικού (τεχνολογικός και
κριτικός γραμματισμός).
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΠρόλογοςΕισαγωγή
1-4, 6-8.

Το περιεχόμενο των ενοτήτων
9 και 10 ο/η
εκπαιδευτικός μπορεί να το αξιοποιήσει κατά τη
διδασκαλία του κειμένου όπως εκείνος κρίνει
προσφορότερα.
Ο/Η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα αντί της
εισαγωγής του βιβλίου, να επιλέξει τα αντίστοιχα
κεφάλαια από το βιβλίο «Ιστορία της Αρχαίας
Ελληνικής Γραμματείας», τα οποία είναι πιο εύληπτα
για τους/τις μαθητές/τριες από αυτά του σχ.
εγχειριδίου: σελ. 13-17, 25-30.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι η διδασκαλία των
κεφαλαίων από αυτό το βιβλίο πρέπει να γίνεται
ταυτόχρονα με τη διδασκαλία του κειμένου και όχι
αυτόνομα. Οι τεχνικοί τρόποι που χρησιμοποιεί ο
Όμηρος (σελ. 25-26) επί παραδείγματι είναι σκόπιμο
να κατανοηθούν από τους/τις μαθητές/τριες με
εργασία επί του κείμενου και όχι ανεξάρτητα.
Περιληπτική αναδιήγηση της ραψωδίας α.
Αναλυτική επεξεργασία.
Εκτός τα παράλληλα
κείμενα.
Αναλυτική επεξεργασία.
Εκτός τα παράλληλα
κείμενα.
Ανάγνωση. Επισήμανση των κύριων σημείων που
βοηθούν στην εξέλιξη του μύθου. Αξιοποίηση της
εικόνας του ανακτόρου του Νέστορα στη σελ. 37.
Εκτός τα παράλληλα κείμενα.
Αναλυτική επεξεργασία. Αξιοποίηση της εικόνας του
ανακτόρου της Πύλου στη σελ. 43. Αξιοποίηση του
παράλληλου κειμένου στη σελ. 42.
Περίληψη. Επισήμανση των κύριων σημείων που
βοηθούν στην εξέλιξη του μύθου. Εκτός τα παράλληλα
κείμενα.
Ανάγνωση. Επισήμανση των κύριων σημείων που
βοηθούν στην εξέλιξη του μύθου.
Εκτός τα
παράλληλα κείμενα.
Αναλυτική επεξεργασία ε 165-251. Ανάγνωση ε 252310. Εκτός τα παράλληλα κείμενα.
Ανάγνωση. Επισήμανση των κύριων σημείων που
βοηθούν στην εξέλιξη του μύθου.
Αξιοποίηση
παράλληλου κειμένου σελ. 66.
Ανάγνωση. Επισήμανση των κύριων σημείων που
βοηθούν στην εξέλιξη του μύθου.
Εκτός τα
παράλληλα κείμενα.
Περιληπτική αναδιήγηση της ραψωδίας ζ. Αναλυτική
επεξεργασία ζ 139-259. Εκτός τα παράλληλα κείμενα.
Περιληπτική αναδιήγηση των ραψωδιών η, θ, ι (σελ.

1η
Ραψωδία α 1-25
2η
Ραψωδία α 26-108
3η – 4η
Ραψωδία α 109360
5η
Ραψωδία α 361497
6η
Ραψωδίες
β, γ, δ
7η
Ραψωδία ε 1-164
8η
Ραψωδία ε 165-310
9η
Ραψωδία ε 311-420
10η
Ραψωδία ε 421-552
11η
Ραψωδία ζ 139-259
12η

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1

1

1
2

2

1

1

2
1

1

2
1
102

Ραψωδίες η, θ, ι
13η
Ραψωδία θ 550688
14η
Ραψωδία ι 240-512
15η
Ραψωδία ι 513-630

79,80, 90). Εκτός τα παράλληλα κείμενα.
Ανάγνωση. Αξιοποίηση των εικόνων σελ. 86-87. Εκτός 1
τα παράλληλα κείμενα.
Αναλυτική επεξεργασία. Αξιοποίηση των εικόνων σελ. 2
90-93. Εκτός τα παράλληλα κείμενα.
Ανάγνωση. Επισήμανση των κύριων σημείων που 1
βοηθούν στην εξέλιξη του μύθου.
Εκτός τα
παράλληλα κείμενα.
1. Περιληπτική αναδιήγηση των ραψωδιών κ, λ.
1
2. Ανάγνωση λ 376-433, 522-604. Επισήμανση των
κύριων σημείων που βοηθούν στην εξέλιξη του μύθου
Εκτός τα παράλληλα κείμενα.

16η
Ραψωδίες
κ, λ
17η
Ραψωδία λ 376433, 522-604
18η, 19η, 20η, 21η
Περιληπτική αναδιήγηση των ραψωδιών μ, ν, ξ, ο, π.
Ραψωδίες μ, ν, ξ, ο, (σελ. 111, 112, 115, 120, 121).
π,
Ανάγνωση π 1-172 (σελ. 123-125). Επισήμανση των
κύριων σημείων που βοηθούν στην εξέλιξη του
μύθου. Εκτός τα παράλληλα κείμενα.
22η
Αναλυτική επεξεργασία. Αξιοποίηση του παράλληλου
Ραψωδία π 185- κειμένου (σελ. 129).
336
23η, 24η
Περιληπτική αναδιήγηση των ραψωδιών ρ, σ, τ, υ
Ραψωδίες
(σελ. 131, 133, 135, 136). Ανάγνωση ρ 331-376, τ 112ρ, σ, τ, υ
198. Επισήμανση των κύριων σημείων που βοηθούν
στην εξέλιξη του μύθου. Εκτός τα παράλληλα κείμενα.
η
η
25 , 26
Περιληπτική αναδιήγηση των ραψωδιών φ, χ (σελ.
Ραψωδίες φ, χ
141,146). Επισήμανση των κύριων σημείων που
βοηθούν στην εξέλιξη του μύθου. Αναλυτική
επεξεργασία χ 1-446. Εκτός τα παράλληλα κείμενα.
27η
Αναλυτική επεξεργασία. Αξιοποίηση του παράλληλου
Ραψωδία ψ 89-380 κειμένου (σελ. 156).
28η
Περίληψη. Επισήμανση των κύριων σημείων που
Ραψωδία ω
βοηθούν στην εξέλιξη του μύθου. Εκτός τα παράλληλα
κείμενα.
Επανάληψη
Αφιερώνεται χρόνος για γενική θεώρηση του έργου
Συνολική θεώρηση του Ομήρου. Επανεξετάζονται ο ομηρικός μύθος, τα
του έργου
στοιχεία πολιτισμού, οι θρησκευτικές αντιλήψεις, οι
κώδικες ηθικής, η κοινωνική οργάνωση και οι τρόποι
και οι τεχνικές αφήγησης.
Σύνολο προβλεπόμενων διδακτικών ωρών

2

2

1

3

2
2

2

35 ώρες

Β. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
1. Οι Ηροδότου Ιστορίες θα διδαχτούν κανονικά δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε
συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο/η εκπαιδευτικός το επιθυμεί και καταστεί δυνατό) από την 1η
Μαρτίου μέχρι και τον Μάιο, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
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2. Οι ενότητες που θα διδαχθούν ενδείκνυνται για διαθεματική προσέγγιση με το μάθημα
της Ιστορίας.
Ενότητες
Εισαγωγή: Βίος και έργο του Ηροδότου, Ταξίδια, Εποχή –
Περιβάλλον – Επιδράσεις, Αρχές της Ελληνικής Ιστοριογραφίας –
Λογογράφοι, Το έργο του Ηροδότου, Πατέρας της Ιστορίας,
Αντιλήψεις – Ιδέες – Αξίες, Μέθοδος, Χρονολογικό σύστημα (Σελ. 811)
Βιβλίο πρώτο
Ενότητα 1η: Προοίμιο
Ενότητα 2η: Κροίσος και Σόλων
Ενότητα 3η: Κροίσος και Κύρος
Βιβλίο τρίτο
Ενότητα 8η: Τα πολιτεύματα
Βιβλίο έκτο
Ενότητα 11η: Η μάχη του Μαραθώνα
Βιβλίο έβδομο
Ενότητα 12η: Διάλογος Ξέρξη – Δημάρατου
Ενότητα 13η: Η μάχη των Θερμοπυλών
Βιβλίο όγδοο
Ενότητα 15η: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας
Συνολική θεώρηση
Σύνολο προβλεπόμενων διδακτικών ωρών

Διδακτικές ώρες

1

4

1
2
2
1
2
13 ώρες

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θα διδαχθούν η Ομήρου Ιλιάδα και το Ανθολόγιο Αρχαία Ελλάδα. Ο τόπος και οι
άνθρωποι σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
Α. ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ: ΙΛΙΑΔΑ
1. Το βιβλίο Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα θα διδαχθεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο
δίωρο, εφόσον ο/η εκπαιδευτικός το επιθυμεί και καταστεί δυνατό) από τον Σεπτέμβριο
έως το τέλος Φεβρουαρίου.
2. Κατά τη διδακτική πράξη περιορίζεται ο αριθμός των ενοτήτων που θα διδαχθούν
αναλυτικά και προτείνεται σε μεγάλο βαθμό η απλή ανάγνωση, ώστε οι μαθητές/τριες
μέσα από την αφήγηση να μπορούν να χαρούν το ομηρικό έργο, για το οποίο έχουν ήδη
πληροφορίες από την Α΄ Γυμνασίου. Η αισθητική απόλαυση του κειμένου από τους/τις
μαθητές/τριες πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Οι σημειώσεις που
βρίσκονται στο κάτω μέρος κάθε κειμένου καλό είναι να χρησιμοποιούνται από τον
εκπαιδευτικό με φειδώ και όπου κρίνεται απαραίτητο.
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3. Το βοηθητικό υλικό (εικόνες, παράλληλα κείμενα) αξιοποιείται με μέτρο κατά τη
διδασκαλία των ενοτήτων και κατά την κρίση του διδάσκοντος. Οι διδακτικές προτάσεις
που παρατίθενται πιο κάτω είναι μόνο ενδεικτικές.
4. Τα εισαγωγικά σημειώματα των ραψωδιών αποτελούν στοιχεία αναφοράς κατά την
επεξεργασία, δηλαδή αξιοποιούνται, αλλά δεν απομνημονεύονται ούτε αποτελούν
εξεταστέα ύλη. Αξιοποιήσιμο βοηθητικό υλικό περιλαμβάνεται και στο εμπλουτισμένο
βιβλίο
του
μαθητή:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB108/208/1441,4841/
5. Ο/η εκπαιδευτικός φροντίζει να εντάσσει τα επιλεγμένα προς αναλυτική επεξεργασία
αποσπάσματα στο πλαίσιο της ραψωδίας στην οποία ανήκουν, αξιοποιώντας τις
περιληπτικές αναδιηγήσεις του περιεχομένου των ραψωδιών και ενθαρρύνοντας, κατά την
κρίση του/της και σύμφωνα με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, την ανάγνωση
ανθολογημένων αποσπασμάτων του εγχειριδίου.
6. Ο/η εκπαιδευτικός για την επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος μπορεί
να χρησιμοποιεί κατά τη διδακτική πράξη: βάσεις δεδομένων (εικόνες, βίντεο κ.ά.),
εργαλεία Web (ιστοσελίδες εστιασμένης θεματολογίας, πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού
– αποθετήρια, όπως το αποθετήριο εκπαιδευτικών σεναρίων «Πρωτέας», e-blogs, wikis),
λογισμικά πολυτροπικής παρουσίασης, δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης
επικοινωνίας και γενικά το διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού (μέσο όχι μόνο για
ανάγνωση αλλά και για γραφή/δημιουργία και επικοινωνία), ασκώντας παράλληλα τους/τις
μαθητές/τριες στην κριτική προσέγγιση και ανάγνωση του υλικού (τεχνολογικός και
κριτικός γραμματισμός).
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Εισαγωγή
Αφού γίνει ανάκληση προηγούμενων γνώσεων από την 1
σελ. 8 - 11
Α΄ Γυμνασίου που αφορούν τα ομηρικά έπη, ο/η
εκπαιδευτικός εισάγει τους/τις μαθητές/τριες στο
περιεχόμενο, το θέμα και τη δομή της Ιλιάδας.
1η
1. Περιληπτική αναδιήγηση της ραψωδίας Α. 2
Ραψωδία Α 1- Επισήμανση των κύριων σημείων που βοηθούν στην
53
εξέλιξη του μύθου.
2. Αναλυτική επεξεργασία της ραψωδίας Α 1-53.
Αξιοποιείται η εικόνα της σελ 19. Εκτός τα παράλληλα
κείμενα.
η
2
Αναλυτική επεξεργασία. Εκτός τα παράλληλα κείμενα.
4
Ραψωδία Α 54306
3η
Ανάγνωση. Επισήμανση των κύριων σημείων που 1
Ραψωδία
Α βοηθούν στην εξέλιξη του μύθου. Εκτός τα παράλληλα
307-431α
κείμενα.
5η
1. Ανάγνωση της ραψωδίας Α 431β - 493. Επισήμανση 3
Ραψωδία
Α των κύριων σημείων που βοηθούν στην εξέλιξη του
431β-612
μύθου.
2. Αναλυτική επεξεργασία Α 494-612. Αξιοποίηση του
παράλληλου κειμένου στη σελ. 44.
η
6
1. Περιληπτική αναδιήγηση των ραψωδιών Β, Γ. 2
Ραψωδίες Β, Γ Επισήμανση των κύριων σημείων που βοηθούν στην
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εξέλιξη του μύθου.
2. Αναλυτική επεξεργασία της ραψωδίας Γ 121-244.
Εκτός τα παράλληλα κείμενα.
7η
1. Περιληπτική αναδιήγηση των ραψωδιών Δ, Ε, Ζ.
Ραψωδίες Δ, Ε, Επισήμανση των κύριων σημείων που βοηθούν στην
Ζ
εξέλιξη του μύθου.
2. Αναλυτική επεξεργασία της ραψωδίας Ζ 369-529.
Αξιοποίηση της εικόνας στη σελίδα 71 και του
παράλληλου κειμένου στη σελ. 77.
η
8
1. Περιληπτική αναδιήγηση των ραψωδιών Η, Θ, Ι.
Ραψωδίες Η, Επισήμανση των κύριων σημείων που βοηθούν στην
Θ, Ι
εξέλιξη του μύθου.
2. Ανάγνωση της ραψωδίας Ι 225-431. Εκτός τα
παράλληλα κείμενα.
η
9
Περιληπτική αναδιήγηση των ραψωδιών Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ,
Ραψωδίες Κ, Λ, Ο. Επισήμανση των κύριων σημείων που βοηθούν στην
Μ, Ν, Ξ, Ο
εξέλιξη του μύθου.
η
10
1. Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδίας Π. Επισήμανση
Ραψωδία Π
των κύριων σημείων που βοηθούν στην εξέλιξη του
μύθου.
2. Ανάγνωση ραψωδίας Π 1-100.
3. Αναλυτική επεξεργασία της ραψωδίας Π 684-867.
Αξιοποίηση της εικόνας στη σελ. 117.
11η
1. Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Ρ, Σ. Επισήμανση
Ραψωδίες
των κύριων σημείων που βοηθούν στην εξέλιξη του
Ρ, Σ
μύθου.
2. Ανάγνωση της ραψωδίας Σ 478-616. Αξιοποίηση του
παράλληλου της σελ. 127.

3

3

1

3

2

12η
Ραψωδία Τ

1. Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδίας Τ. Επισήμανση 1
των κύριων σημείων που βοηθούν στην εξέλιξη του
μύθου.
2. Ανάγνωση ραψωδίας Τ 1-152. Αξιοποίηση της εικόνας
στη σελ. 131.

13η
Ραψωδίες
Υ, Φ, Χ

1. Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών
Υ, Φ, Χ. 3
Επισήμανση των κύριων σημείων που βοηθούν στην
εξέλιξη του μύθου.
2. Αναλυτική επεξεργασία της ραψωδίας Χ 247-394.

14η
Ραψωδίες
Ω

1. Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Ψ, Ω. 4
Ψ, Επισήμανση των κύριων σημείων που βοηθούν στην
εξέλιξη του μύθου.
2. Αναλυτική επεξεργασία της ραψωδίας Ω 468-677.

Επανάληψη
Αφιερώνεται χρόνος για γενική θεώρηση του έργου του 2
Συνολική
Ομήρου.
θεώρηση του
έργου
Σύνολο προβλεπόμενων διδακτικών ωρών
35 ώρες
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Β) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
1. Το βιβλίο Αρχαία Ελλάδα. Ο τόπος και οι άνθρωποι θα διδαχθεί δύο (2) ώρες την
εβδομάδα (σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο/η εκπαιδευτικός το επιθυμεί) από την 1 η
Μαρτίου έως και τον Μάιο.
2. Τα εισαγωγικά σημειώματα αποτελούν στοιχεία αναφοράς κατά την επεξεργασία,
δηλαδή αξιοποιούνται από τον/τη διδάσκοντα/διδάσκουσα στη διδασκαλία, αλλά δεν
απομνημονεύονται και ούτε αποτελούν εξεταστέα ύλη.
Ενότητες
Διδακτικές ώρες
1. Η Αθήνα (επιλογή τουλάχιστον 2 κειμένων κατά την κρίση του
διδάσκοντος)
4
2. Η Σπάρτη

2

3. Η Μακεδονία
4. Η Αλεξάνδρεια
5. Αθλητισμός και αθλήματα
Σύνολο προβλεπόμενων διδακτικών ωρών

2
2
3
13 ώρες

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θα διδαχθούν η Δραματική Ποίηση. Ευριπίδη, Ελένη και το Ανθολόγιο Φιλοσοφικών
Κειμένων σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
Α. ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ, ΕΛΕΝΗ
1. Κατά τη διδακτική πράξη, περιορίζεται ο αριθμός των χωρίων που θα διδαχθούν
αναλυτικά και προτείνεται σε κάποιο βαθμό η συνοπτική θεώρηση, ώστε να δοθεί έμφαση
σε βασικές σκηνές και να υπάρχει χρόνος αυτές να προσεγγιστούν με όποιον τρόπο κρίνει
προσφορότερο ο/η εκπαιδευτικός. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η αξιοποίηση ποικιλίας
μεθόδων και δραστηριοτήτων.
2. Τα «Σχόλια» αλλά και το υπόλοιπο βοηθητικό υλικό («Ας γίνουμε θεατές», «Ας
εμβαθύνουμε», «Παράλληλα Κείμενα», «Ερωτήσεις», «Δραστηριότητες», «Εργασίες» και
«Θέματα για αποδελτίωση») αξιοποιούνται κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού.
Αξιοποιήσιμο βοηθητικό υλικό περιλαμβάνεται και στο εμπλουτισμένο βιβλίο του μαθητή:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2316,8862/.
3. Ο/η εκπαιδευτικός για την επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος μπορεί
να χρησιμοποιεί κατά τη διδακτική πράξη: βάσεις δεδομένων (εικόνες, βίντεο κ.ά.),
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εργαλεία Web (ιστοσελίδες εστιασμένης θεματολογίας, πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού
– αποθετήρια, όπως το αποθετήριο εκπαιδευτικών σεναρίων «Πρωτέας», e-blogs, wikis),
λογισμικά πολυτροπικής παρουσίασης, δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης
επικοινωνίας και γενικά το διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού (μέσο όχι μόνο για
ανάγνωση, αλλά και για γραφή/δημιουργία και επικοινωνία), ασκώντας παράλληλα
τους/τις μαθητές/τριες στην κριτική προσέγγιση και ανάγνωσή του υλικού (τεχνολογικός
και κριτικός γραμματισμός).
Η Ελένη του Ευριπίδη θα διδαχθεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο δίωρο,
εφόσον ο/η εκπαιδευτικός το επιθυμεί και καταστεί δυνατό) από τον Σεπτέμβριο έως το
τέλος Φεβρουαρίου από το σχολικό εγχειρίδιο: Δραματική Ποίηση: Ευριπίδη Ελένη των Ν.
Δεσύπρη, Δ. Παπαγεωργάκη κ.ά.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Σ

Εισαγωγή

- Εισαγωγή στη δραματική ποίηση
Ως εισαγωγή θα αξιοποιηθεί η ενότητα «Δραματική Ποίηση»
από το κεφάλαιο «Δεύτερη περίοδος: Αττική ή Κλασική» του 2
σχ. εγχειριδίου Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου των Α. Στέφου, Ε. Στεργιούλη και Γ.
Χαριτίδου. Πιο συγκεκριμένα:
 Δραματική Ποίηση: Γένεση, Διθύραμβος (σελ. 65-66)
 Ι. Η τραγωδία
 1. Η προέλευση της τραγωδίας (σελ. 67-68)
 2. Η ακμή της τραγωδίας (σελ. 69-70)
 3. Δραματικοί αγώνες (σελ. 70-73). Για την
αρχιτεκτονική και τη σκηνογραφία του
αρχαίου θεάτρου βλ. το σχετικό υλικό στο
«Πανελλήνιο
Ψηφιακό
Αποθετήριο
Εκπαιδευτικών Βίντεο (Φωτόδεντρο)»
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7535
 4. Συντελεστές της παράστασης (σελ. 73)
 5. Δομή της τραγωδίας (σελ. 74-76)
 7. Οι μεγάλοι τραγικοί (σελ. 78-98): απλή
αναφορά στον Αισχύλο και τον Σοφοκλή –
Ευριπίδης: σύντομα βιογραφικά στοιχεία –
ονομαστικά τα έργα του – έμφαση στα
Χαρακτηριστικά της ποιητικής του τέχνης
(σελ. 98). Ο/Η εκπαιδευτικός αξιοποιεί κάθε
ευκαιρία
για
αναγνώριση
των
χαρακτηριστικών αυτών στο κείμενο.
Ο αριθμός των προτεινόμενων ωρών διδασκαλίας,
δυσανάλογος εκ πρώτης όψεως με το πλήθος των
πληροφοριών που παρατίθενται στην ανωτέρω ενότητα,
είναι δηλωτικός της αφαιρετικότητας που χρειάζεται να
διαπνέει τη διδασκαλία. Τα υλικό δεν προσφέρεται για
απομνημόνευση αλλά για εξοικείωση των μαθητών/τριών με
βασικά στοιχεία που αφορούν τη δραματική ποίηση.

108

Ενδεικτικά και μόνο, οι μαθητές/τριες θα μπορούσαν κατά
ομάδες να διερευνήσουν το σχετικό υλικό και να
παρουσιάσουν στους/στις συμμαθητές/τριες τους τα βασικά
του σημεία.

Πρόλογος
1-191
Πάροδος
192-436

Α΄ Επεισόδιο
437-575
Επιπάροδος
Β΄ Επεισόδιο
576-730
Β΄ Επεισόδιο
731-941

Β΄ Επεισόδιο
942-1139
Β΄ Επεισόδιο
1140-1219
Α΄ Στάσιμο
1220-1285
Γ΄ Επεισόδιο
1286-1424
Β΄ στάσιμο
1425-1499
Δ΄ Επεισόδιο
1500-1592

- Εισαγωγή στην Ελένη του Ευριπίδη
Αξιοποίηση της Εισαγωγής του σχ. εγχειριδίου Δραματική
Ποίηση. Ευριπίδη Ελένη (σελ. 5-7). Περισσότερα στοιχεία για
τον μύθο της Ελένης βλ. στις Ψηφίδες για την ελληνική
γλώσσα
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexico
n/atreides/page_014.html.
Αναλυτική επεξεργασία
4
Συνοπτική θεώρηση:
2
- Ανάγνωση και προσδιορισμός της μορφής/δομής της
παρόδου στο συγκεκριμένο έργο και της λειτουργίας της στο
πλαίσιο της τραγωδίας
- Επισήμανση χαρακτηριστικών του Χορού (σύσταση, ρόλος,
θεατρικότητα).
Αναλυτική επεξεργασία
3
Αναλυτική επεξεργασία

3

Συνοπτική θεώρηση:
2
- Ανάγνωση και επισήμανση των κύριων σημείων που
οδηγούν στην εξέλιξη της δράσης
- Σύνδεση με το πολιτικό και πνευματικό κλίμα της εποχής
- Διερεύνηση του ρόλου των θεών
- Επισήμανση του διευρυμένου ρόλου του αγγελιαφόρου
- Αμφισβήτηση της μαντικής – Το πρόβλημα της αδυναμίας
του ανθρώπου να φτάσει εύκολα στη γνώση
- Θέματα του ευριπίδειου μύθου που συνθέτουν τη διάνοια
- Συναισθηματικές διακυμάνσεις και τραγικότητα των ηρώων
μετά την αναγνώριση
- Το αίσθημα της τιμής – ο ηρωικός κώδικας
- Λειτουργία αμοιβαίου όρκου
- Ρομαντικά στοιχεία.
Αναλυτική επεξεργασία
4
Αναλυτική επεξεργασία

2

Αναλυτική επεξεργασία

1

Αναλυτική επεξεργασία

3

Αναλυτική επεξεργασία

1

Συνοπτική θεώρηση:
- Ανάγνωση και επισήμανση των κύριων σημείων που 1
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Γ΄ Στάσιμο
1593-1652

Έξοδος
1653-1778

οδηγούν στην εξέλιξη της δράσης
- Επισήμανση των δίσημων λόγων
- Τρόποι δήλωσης του «φαίνεσθαι»
- Το τραγικό, το κωμικό και το ρομαντικό.
Συνοπτική θεώρηση:
1
- Ανάγνωση και διερεύνηση των εκφραστικών μέσων που
συνθέτουν τον λυρικό χαρακτήρα του Χορικού.
- Λειτουργία του συγκεκριμένου Στασίμου.
Συνοπτική θεώρηση:
1
- Ανάγνωση και προσδιορισμός της δομής και του
περιεχομένου της αγγελικής ρήσης
-Διερεύνηση της λειτουργίας της.
Αναλυτική επεξεργασία
2

Έξοδος
1779-1870
Γενική θεώρηση - Ανακεφαλαιωτικές δραστηριότητες

3

Σύνολο προβλεπόμενων διδακτικών ωρών

35 ώρες

Β) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
1. Τα «Πραγματολογικά και Ερμηνευτικά Σχόλια», τα «Παράλληλα Κείμενα» αλλά και το
υπόλοιπο βοηθητικό υλικό («Γλωσσάριο», «Ερωτήσεις - Εργασίες», «Θέματα για συζήτηση
ή γραπτή εργασία», και «Διαθεματική εργασία»), όπως και το εικαστικό υλικό,
αξιοποιούνται κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού. Αξιοποιήσιμο βοηθητικό υλικό
περιλαμβάνεται
και
στο
εμπλουτισμένο
βιβλίο
του
μαθητή:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C119/464/3081,12319/.
2. Ο/η εκπαιδευτικός για την επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος μπορεί
να χρησιμοποιεί κατά τη διδακτική πράξη: βάσεις δεδομένων (εικόνες, βίντεο κ.ά.),
εργαλεία Web (ιστοσελίδες εστιασμένης θεματολογίας, πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού
– αποθετήρια, e-blogs, wikis), λογισμικά πολυτροπικής παρουσίασης, δυνατότητες
σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και γενικά το διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής
γραμματισμού (μέσο όχι μόνο για ανάγνωση αλλά και για γραφή/δημιουργία και
επικοινωνία), ασκώντας παράλληλα τους/τις μαθητές/τριες στην κριτική προσέγγιση και
ανάγνωση του υλικού (τεχνολογικός και κριτικός γραμματισμός).
3. Τα κείμενα προσφέρονται για διαθεματική προσέγγιση με άλλα γνωστικά αντικείμενα.
4. Περισσότερα στοιχεία για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους μπορεί να αντλήσει ο/η
εκπαιδευτικός από τις Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα: http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/index.html.
Το Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων των Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Χ. Σακελλίου και Ε.
Λεοντσίνη θα διδαχθεί δύο (2) ώρες την εβδομάδα (σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο/η
εκπαιδευτικός το επιθυμεί και καταστεί δυνατό) από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο.

Ενότητες

Διδακτικές ώρες

Εισαγωγή: Η Φιλοσοφία και η Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής 2
110

Φιλοσοφίας
1. Όνομα και έννοια της φιλοσοφίας
2. Αρχή της φιλοσοφίας
3. Ορισμοί της φιλοσοφίας
4. Η σημασία της φιλοσοφίας στη ζωή του ανθρώπου
5. Προβλήματα και κλάδοι της φιλοσοφίας
6. Διαίρεση της ιστορίας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας
8. Η σημασία και η επικαιρότητα της αρχαίας ελληνικής
φιλοσοφίας
9. Τα θέματα που θα συζητήσουμε
Κεφάλαιο Πρώτο: Οι Προσωκρατικοί
Εισαγωγή:
1. Η προσωκρατική φιλοσοφία
1
2. Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι
3. Ποια ερωτήματα έθεσαν οι προσωκρατικοί;
Ενότητα 3: Αρετές και ευδαιμονία
Κεφάλαιο Δεύτερο: Σοφιστές και σοφιστική κίνηση
Εισαγωγή:
1. Η σοφιστική κίνηση
1
2. Οι σοφιστές
3. Ποια προβλήματα τους απασχόλησαν;
5. Αξιολόγηση της σοφιστικής
Κεφάλαιο Δεύτερο: Σοφιστές και σοφιστική κίνηση
1
Ενότητα 4: Δικαιοσύνη, φύση – νόμος και πολιτική οργάνωση
Κεφάλαιο Τρίτο: Σωκράτης και Πλάτων
Εισαγωγή:
1. Ο Σωκράτης και η εποχή του
2. Ο Σωκράτης και η φιλοσοφία
3. Η σωκρατική μέθοδος και η ανάγκη του ορισμού
4. Πώς γνωρίζουμε τη ζωή και τη διδασκαλία του Σωκράτη;
5. Ο Πλάτων και η εποχή του
6. Ο Πλάτων και η πολιτική
Κεφάλαιο Τρίτο: Σωκράτης και Πλάτων
Ενότητα 4: Η πολιτική και οι πολιτικοί
Κεφάλαιο Τέταρτο: Αριστοτέλης
Εισαγωγή:
1. Η ζωή και η προσωπικότητα του Αριστοτέλη (Συνοπτική
παρουσίαση)
2. Τα έργα του Αριστοτέλη
3. Φιλοσοφία και μέθοδος
Κεφάλαιο Τέταρτο: Αριστοτέλης
Ενότητα 3: Η φιλία είναι εντελώς απαραίτητη για τη ζωή
Ενότητα 5: Ο άνθρωπος είναι «φύσει πολιτικόν ζώον»
Κεφάλαιο Πέμπτο: Η κυνική φιλοσοφία και οι φιλοσοφίες των
ελληνιστικών και των ρωμαϊκών χρόνων
Εισαγωγή:
3. Ο ρόλος της φιλοσοφίας και του φιλοσόφου
4. Οι Κυνικοί, ο Κυνισμός και η μετάβαση από την κλασική στην
ελληνιστική φιλοσοφία
5. Επίκουρος και Επικουρισμός

1

1

1

2

1
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6. Στωικοί και Στωικισμός
7. Σκεπτικοί και Σκεπτικισμός
Κεφάλαιο Πέμπτο: Η κυνική φιλοσοφία και οι φιλοσοφίες των
ελληνιστικών και των ρωμαϊκών χρόνων
1
Ενότητα 3: Η ηθική των Στωικών: απάθεια και αταραξία
Συνολική θεώρηση
1
Σύνολο προβλεπόμενων διδακτικών ωρών
13 ώρες

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Εσωτ. Διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΣ:
----Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:
210-3443422
ΚΟΙΝ.:

13-09-2016
148079/Δ2

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων
Δ/θμιας Εκπ/σης)

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36
11521 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ)
σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το
σχολικό έτος 2016-2017:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (HMEΡΗΣΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ)
Στο πλαίσιο του επιχειρούμενου εξορθολογισμού και της μείωσης της διδακτέας ύλης στο
μάθημα της Ιστορίας, κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιοριστεί η έκταση της
διδακτέας ύλης, αλλά και να αποσυμφορηθεί η κάθε ενότητα με την ανάδειξη των συγκεκριμένων
σημείων που οι μαθητές/τριες οφείλουν να εμπεδώσουν, ώστε να διατεθεί διδακτικός χρόνος σε
ενεργητικούς τρόπους μάθησης, π.χ. διερεύνηση, κριτικό σχολιασμό πηγών, εκπόνηση εργασιών
και εντέλει να καταστεί δυνατή και η ολοκλήρωση της ύλης.
Με αυτό το σκεπτικό συντάχθηκαν οι οδηγίες και προτάσεις που ακολουθούν για τη
διδασκαλία του μαθήματος. Οι οδηγίες έχουν την ακόλουθη δομή: Πρώτον, προτείνεται η
διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων με δύο τρόπους: α) «Διδασκαλία με έμφαση στα ακόλουθα
σημεία» και β) «συνοπτική παρουσίαση» ή «απλή αναφορά».
Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για επισήμανση των στοιχείων κάθε διδασκόμενης ενότητας
στα οποία ο/η εκπαιδευτικός καλείται να επιμείνει και τα οποία οι μαθητές/τριες οφείλουν να
εμπεδώσουν και στα οποία εντέλει θα εξεταστούν. Είναι τα σημεία εκείνα που κρίνονται
απαραίτητα για την ιστορική κατανόηση της συγκεκριμένης ενότητας, αλλά και αποτελούν
προϋπόθεση για την κατανόηση των επομένων. Στη δεύτερη περίπτωση, η οποία αφορά ενότητες
ή σημεία ενοτήτων που δεν θα συμπεριληφθούν στην εξεταστέα ύλη, είτε ο/η εκπαιδευτικός
δίνει μια περίληψη, είτε απλώς αναφέρει ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα προκειμένου να
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διασφαλιστεί η ιστορική συνέχεια και κατανόηση, είτε ακόμη, προκειμένου να καταστεί εύληπτη η
συνοπτική παρουσίασή τους, τα παρουσιάζει με υποστηρικτικό υλικό, π.χ. γραπτές πηγές, χάρτες,
εικόνες κ.ά. Πρόκειται κυρίως για ενότητες με παράθεση γεγονότων, συνήθως στρατιωτικών, που
εμπεριέχουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά και γεγονότων ή/και στοιχείων που οι μαθητές/τριες
έχουν διδαχθεί αναλυτικά σε άλλες τάξεις και σε άλλα μαθήματα. Στην περίπτωση της Γ΄
Γυμνασίου στην κατηγορία αυτή έχουμε συμπεριλάβει και φαινόμενα σημαντικά για την
κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι με τα οποία όμως οι μαθητές/τριες δεν μπορούν παρά να
έχουν μια πρώτη επαφή, λόγω της μεγάλης έκτασης της ύλης στην τάξη αυτή.
Δεύτερον, υπάρχει η ένδειξη «Υποστηρικτικό υλικό» και «Προτεινόμενη/ες
δραστηριότητα/ες». Η πρόθεσή μας ήταν, προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να διευκολυνθεί τόσο
στον στόχο της εφαρμογής της διερευνητικής μάθησης όσο και στον στόχο μιας πιο «οικονομικής»
διαχείρισης της ύλης, να προταθούν ενδεικτικά υλικό και δραστηριότητες για την πραγματοποίηση
της διδασκαλίας του. Δεν πρόκειται για την παράθεση ενός εξαντλητικού καταλόγου υλικού και
δραστηριοτήτων, αλλά για τη συγκέντρωση και πρόταση με τρόπο ενδεικτικό υλικού και
δραστηριοτήτων που διευκολύνουν την ενεργητική μάθηση και συμμετοχή των μαθητών/τριών.
Έτσι, υλικό και δραστηριότητες τις περισσότερες περιπτώσεις συνθέτουν ένα μικρό σχέδιο
μαθήματος, από το οποίο ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει ανάλογα με τον χρόνο, τα ενδιαφέροντα και
τις δυνατότητες της τάξης του. Είναι προφανές ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει δικό
του υποστηρικτικό υλικό και να προτείνει δικές του δραστηριότητες. Οι τελευταίες μπορούν να
γίνουν στην τάξη ή να δοθούν, σε κάποιες περιπτώσεις, ως εργασίες στο σπίτι.
Οι εργασίες που προτείνονται στο τέλος των οδηγιών για τη διδασκαλία της ύλης της Α΄ και Β΄
Γυμνασίου αποτελούν και αυτές ενδεικτική παράθεση ιδεών και θεμάτων. Απαιτείται
συμπληρωματική βιβλιογραφία και δικτυογραφία από τον/την εκπαιδευτικό για ό,τι επιλεγεί από
τους/τις μαθητές/τριες. Οι παρούσες οδηγίες προβλέπουν τη διάθεση κάποιων ωρών, μετά την
ολοκλήρωση της ύλης, στην ανάθεση, καθοδήγηση από τον/την εκπαιδευτικό και παρουσίαση από
τους/τις μαθητές/τριες αυτών των εργασιών, ως ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος
στην κάθε τάξη. Στην περίπτωση της Γ΄ Γυμνασίου πιστεύουμε ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να
βρει πολύ ενδιαφέρουσες διαθεματικές δραστηριότητες στο σχολικό εγχειρίδιο και να εμπλέξει το
τμήμα του με κάποιες από αυτές.
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ημερήσιου και εσπερινού)
Διδακτικές ενότητες
Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Κεφάλαιο Β΄: Η Εποχή του Χαλκού
1. Ο Κυκλαδικός πολιτισμός
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Ταυτότητα - Χώρος - Χρονικά όρια, σ. 21
Λόγοι - Παράγοντες ανάπτυξης, σ. 21
Πολιτική οργάνωση, σ. 21
Κυκλαδική τέχνη, σ. 22
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου, ώστε να διαπιστωθεί η θέση των νησιών
των Κυκλάδων σε σχέση με τον υπόλοιπο μεσογειακό χώρο και να συναχθεί
το γεωγραφικό πλεονέκτημα σε μια εποχή που η ναυσιπλοΐα γινόταν με μικρά
πλεούμενα και η δυνατότητα επικοινωνίας και δημιουργίας οικονομικών και

Ώρες

1 ώρα
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πολιτισμικών σχέσεων.
-Εικόνες επιλεγμένων έργων κυκλαδικής τέχνης, ώστε να καταγραφούν από
τους/τις μαθητές/τριες συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά της τέχνης και
για τη ζωή των Κυκλαδιτών.
Για σχετικό υλικό, βλ.:
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Εκπαιδευτικό Υλικό:
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=34&clang
=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=91&clang
=0
Αρχαιολογικό Μουσείο για Κυκλαδικό πολιτισμό και Σαντορίνη:
http://www.namuseum.gr/collections/prehistorical/cycladic/cycladic09gr.html
http://www.namuseum.gr/collections/prehistorical/thera-gr.html
Κυκλαδικός πολιτισμός, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, εκδ. ΄Ιδρυμα
Γουλανδρή:
http://www.cycladic.gr/appdata/documents/ekpaideysh_pdfs/kykladikos%20p
olitismos.pdf
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Δραστηριότητα 2, σ. 22 του βιβλίου.

2. Ο Μινωικός πολιτισμός
3. Η θρησκεία και η τέχνη των Μινωιτών
Διδασκαλία των ενοτήτων με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Ταυτότητα - Χώρος – Χρονικά όρια, σ.23, 25
Λόγοι-παράγοντες ανάπτυξης, σ. 23
Κέντρα μινωικού πολιτισμού, σ. 23
Ρόλος των ανακτόρων, σ. 23-24
Κοινωνική και πολιτική οργάνωση, σ. 24-25
Γραφή, σ. 25
Καταστροφή μινωικού πολιτισμού – Η παρουσία των Μυκηναίων στην Κνωσό,
σ. 25
Θρησκεία, σ. 26
Τέχνη, σ. 27-28
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου, ώστε να διαπιστωθεί η θέση της Κρήτης
και ειδικά των ανακτορικών κέντρων σε σχέση με τον υπόλοιπο μεσογειακό
χώρο και να συναχθεί το γεωγραφικό πλεονέκτημα σε μια εποχή που η
ναυσιπλοΐα γινόταν με μικρά πλεούμενα και η δυνατότητα επικοινωνίας και
δημιουργίας οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων.
Για χάρτες, βλ. και:
http://www.e-yliko.gr/images/istoria/maps/files/mapsn2/Min.jpg
Σχέσεις με την Αίγυπτο:
http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/economy/index4a.html

2 ώρες
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-Εικόνες επιλεγμένων έργων τέχνης, ώστε να καταγραφούν συμπεράσματα
για τη θρησκεία, τη ζωή των Μινωιτών και τα χαρακτηριστικά της τέχνης τους.
-Εικόνες επιλεγμένων έργων τέχνης, ώστε να διαπιστωθούν οι σχέσεις
μινωικού και κυκλαδικού πολιτισμού (διαφορές και ομοιότητες του μινωικού
και κυκλαδικού πολιτισμού, ιδίως με τον πολιτισμό της Θήρας).
Για σχετικό υλικό, βλ. εικόνες σχολικού βιβλίου και :
Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου:
http://odysseus.culture.gr/h/4/gh42.jsp?obj_id=7844&page=2
Τελετουργίες: http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/religion/index7.html
Θρησκεία: http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/religion/index.html
Δίσκος Φαιστού:
http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/achievments/index.html
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Προσπαθήστε να αναπαραστήσετε μία μέρα (καθημερινή ή μέρα γιορτής)
στο ανάκτορο της Κνωσού.
4. Ο Μυκηναϊκός κόσμος
5. Μυκηναϊκή θρησκεία και τέχνη
Διδασκαλία των ενοτήτων με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Ταυτότητα - Χώρος - Χρονικά όρια, σ. 29
Λόγοι - παράγοντες ανάπτυξης, σ. 29, 30, 32
Κέντρα, σ. 29
Σχέση με Μινωικό πολιτισμό, σ. 29
Κοινωνική οργάνωση, σ. 30-31
Γραφή, σ. 31
Αίτια κατάρρευσης, σ. 32
Θρησκεία, σ. 33
Απλή αναφορά στα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, σ. 29, 33
Τέχνη, σ. 33-34
2 ώρες
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης της σ. 32 του βιβλίου, ώστε να καταγραφούν οι οικονομικές και
πολιτισμικές σχέσεις των Μυκηναίων
Για χάρτες, βλ. και:
http://www.chorochronos.gr/?page=educationalactivity
ή
http://www.e-yliko.gr/images/istoria/maps/files/mapsn2/Mec.jpg
-«Μυκηναϊκή κοινωνία και διοίκηση», Εκπαιδευτικά βίντεο, Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/517
-Εικόνες επιλεγμένων έργων τέχνης, ώστε να συναχθούν συμπεράσματα για
τη ζωή των Μυκηναίων και τα χαρακτηριστικά της τέχνης τους και να
διαπιστωθούν διαφορές και ομοιότητες του μινωικού και μυκηναϊκού
πολιτισμού
Για σχετικό υλικό, βλ:
-Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο:
http://www.namuseum.gr/collections/prehistorical/mycenian-gr.html
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-Μυκήνες, εκδ. ΄Ιδρυμα Λάτση: http://www.latsisfoundation.org/ell/electronic-library/the-museum-cycle/mykines]
-Μυκηναϊκός πολιτισμός:
https://students.cs.unipi.gr/istoria/mykinaikos/index.php
Προτεινόμενη δραστηριότητα
- Συζήτηση με αφορμή τις ερωτήσεις 2 και 3, σ. 32 του βιβλίου.
ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Κεφάλαιο Γ΄:
Ο ελληνικός κόσμος από το 1100 έως το 800 π.Χ.
1.Οι μεταβατικοί χρόνοι
Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης, ώστε να καταδειχθούν οι μετακινήσεις και η οριστική εγκατάσταση
των ελληνικών φύλων στον χώρο και στις δύο πλευρές του Αιγαίου
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Σε έναν χάρτη της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας να σημειώσετε
(χρωματίζοντας με διαφορετικό χρώμα) τις περιοχές της οριστικής
εγκατάστασης των ελληνικών φύλων. Για τις μικρασιατικές περιοχές,
δημιουργήστε έναν τρίστηλο πίνακα (Αιολίδα-Ιωνία-Δωρική Εξάπολη) και
σημειώστε τις σημαντικότερες ελληνικές πόλεις σε κάθε περιοχή.
2.Η πολιτισμική αναγέννηση
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Δημιουργία ελληνικού αλφαβήτου, σ. 40
Γεωμετρική τέχνη, σ. 40-41
Υποστηρικτικό υλικό και προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Εικόνες έργων της γεωμετρικής περιόδου, ώστε να καταγραφούν τα κύρια
χαρακτηριστικά της και σύγκριση με έργα του μυκηναϊκού πολιτισμού
Για σχετικό υλικό, βλ. Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών:
http://www.namuseum.gr/collections/vases/geom-gr.html
Κεφάλαιο Δ΄
Αρχαϊκή Εποχή (800-479 π.Χ.)
1.Αποικιακή εξάπλωση
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Αίτια Β΄ Ελληνικού αποικισμού, σ. 43
Κριτήρια επιλογής τόπου εγκατάστασης, σ. 43
Συνέπειες αποικισμού, σ. 44
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτες (σ. 44) και ακόμη:
http://www.e-yliko.gr/images/istoria/maps/files/mapsn2/2Apoi.jpg), ώστε να
διαπιστωθούν οι μετακινήσεις και οι εγκαταστάσεις των αποίκων
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Κατάρτιση πίνακα με τις κυριότερες ελληνικές αποικίες στη Μικρά Ασία,
Εύξεινο Πόντο, Ιταλία

2 ώρες

2 ώρες
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-Δραστηριότητα 2, σ. 44 του βιβλίου
-Συζήτηση για διαφορές Α΄ και Β΄ Ελληνικού αποικισμού
-Συζήτηση για λόγους μετανάστευσης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
2.Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους, σ. 45
Ρόλος της οπλιτικής φάλαγγας στη διαμόρφωση της έννοιας του πολίτη, σ. 45
Σειρά εξέλιξης πολιτευμάτων (απλή αναφορά/ διάγραμμα)
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης της αρχαίας Αττικής
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%
B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1#/media/File:Phyle_map-en.svg
και τοπογραφικός χάρτης της αρχαίας Αθήνας
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Fortification_Walls.aspx, ώστε
να γίνουν αντιληπτά: α) τα όρια της πόλης κράτους Αθήνα, β) να εντοπίσουν
την Ακρόπολη, το άστυ, την ύπαιθρο χώρα.
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Δραστηριότητες για την οπλιτική φάλαγγα με εικόνες και πηγές:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9598
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8974
3.Η Σπάρτη
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Οι κοινωνικές τάξεις, σ.48
Τα πολιτειακά όργανα, σ. 48
Η εκπαίδευση των Σπαρτιατών, σ. 48
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης ώστε να γίνουν αντιληπτά τα όρια της πόλης- κράτους «Σπάρτη»:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%
B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7#/media/File:Sparta_te
rritory.jpg
-«Κοινωνική οργάνωση αρχαίας Σπάρτης», Μαθησιακά αντικείμενα,
Φωτόδεντρο : http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8829
-«Πολιτειακή οργάνωση της Σπάρτης», Μαθησιακά αντικείμενα, Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8828 (όπου περιλαμβάνεται πηγή
για την πολιτειακή οργάνωση)
-Πηγές του σχ. βιβλίου ώστε να αναδειχτούν βασικά στοιχεία της
σπαρτιατικής ζωής

1 ώρα

2 ώρες

Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Ερώτηση 1, σ. 49 του βιβλίου
-Αναζητήστε το νόημα των λέξεων-εκφράσεων: λακωνισμός, «δουλεύω σαν
είλωτας», «περνώ σπαρτιάτικα».
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4.Αθήνα: Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία
5. Αθήνα: Πορεία προς τη δημοκρατία
Προτείνεται ενιαία διδασκαλία των δύο ενοτήτων, με έμφαση στα
ακόλουθα σημεία:
Τα πολιτειακά όργανα του αθηναϊκού αριστοκρατικού πολιτεύματος, σ. 50
Τα κοινωνικά προβλήματα στην Αθήνα του 7ου αι. και η πορεία προς την
επίλυσή τους, σ. 50, 51
Κυλώνειο άγος, νόμοι του Δράκοντα, σ. 51
Τα μέτρα του Σόλωνα: Σεισάχθεια και αλλαγές στο πολίτευμα, σ. 52
Η τυραννίδα του Πεισίστρατου, σ. 52-53
Οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, σ. 53
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές του σχ. βιβλίου και άλλες για τα μέτρα του Σόλωνα και του Κλεισθένη,
ώστε να καταγραφούν τα προβλήματα και τα μέτρα του Σόλωνα προς
αντιμετώπισή τους, αλλά και οι καινοτομίες του Κλεισθένη.

3 ώρες

Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Άσκηση 4, σ. 53 του βιβλίου.
-Κατάρτιση πίνακα αποτίμησης της συμβολής του Σόλωνα και του Κλεισθένη
στον εκδημοκρατισμό του αθηναϊκού πολιτεύματος και τη διεύρυνση των
δικαιωμάτων
-Αγώνας λόγου με θέμα: «Η συμβολή του Σόλωνα ή του Κλεισθένη ήταν πιο
καθοριστική στην πορεία προς τη δημοκρατία;»
Συγκριτική δραστηριότητα (Σπάρτη - Αθήνα): Κατάρτιση πίνακα στον οποίο
να καταγράφονται ομοιότητες και διαφορές του αθηναϊκού και του
σπαρτιατικού πολιτεύματος.
6. Οι πανελλήνιοι δεσμοί
Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας
Υποστηρικτικό υλικό:
«Οι πανελλήνιοι αγώνες», Μαθησιακά αντικείμενα, Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8960
-Πηγή, σ. 56 του βιβλίου: Η αμφισημία των χρησμών
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Ερώτηση 2, σ. 56 του βιβλίου
-Με βάση το προτεινόμενο υλικό, παρουσιάστε με τη σειρά σας την ιστορία
ενός ολυμπιονίκη:
http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/ariston.html.

1 ώρα

7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
8. Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης
Προτείνεται ενιαία παρουσίαση των δύο ενοτήτων με έμφαση στα
ακόλουθα σημεία:
Αίτια, σ. 57
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Αφορμή, σ. 57-8
Φάσεις, κυριότερες μάχες, πρωταγωνιστές, σ. 59-62
Συνέπειες, σ. 62
Υποστηρικτικό υλικό:
--«Οι περσικοί πόλεμοι με μια ματιά», Μαθησιακά αντικείμενα, Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9548
- «Η μάχη του Μαραθώνα: Η περσική επέκταση στη Δύση», Εκπαιδευτικά
βίντεο, Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/467
-Χάρτης της Ελλάδας, ώστε να εντοπιστούν τα σημεία των συγκρούσεων
Για χάρτες, βλ:
http://www.e-yliko.gr/images/istoria/maps/files/mapsn2/Pers1.jpg
http://www.e-yliko.gr/images/istoria/maps/files/mapsn2/Pers2.jpg
http://www.e-yliko.gr/images/istoria/maps/files/mapsn2/Pers3.jpg
http://www.e-yliko.gr/images/istoria/maps/files/mapsn2/Pers4.jpg
-Πηγές του βιβλίου και συμπληρωματικά:
Επιλογή αποσπασμάτων από το βιβλίο Αρχαία Ελληνικά (μτφρ.) Ηροδότου
Ιστορίες (Α΄ Γυμνασίου):
Ενότητα 11: Η μάχη του Μαραθώνα:
(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMA113/349/2341,8928/
Ενότητα 13: Η μάχη των Θερμοπυλών:
(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMA113/349/2342,8931/
Ενότητα 15: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMA113/349/2343,8934/
Ενότητα 15: Η μάχη των Πλαταιών. Το τέλος…:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMA113/349/2344,8937/
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Δημιουργία πίνακα με αναφορά σε κάθε μάχη και τα σχετικά στοιχεία:
Χρονολογία, πρωταγωνιστές, έκβαση, κύριοι λόγοι αυτής της έκβασης
(προτείνεται ομαδοσυνεργατική εργασία)
- Καταγράψτε τις συνέπειες της νίκης των Ελλήνων επί των Περσών για τον
ελληνικό κόσμο και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

2 ώρες

9. Τα γράμματα
Απλή αναφορά στα νέα είδη του λόγου (διδακτικό έπος, λυρική ποίηση) και
την εμφάνιση του επιστημονικού λόγου από τους φυσικούς φιλόσοφους
10. Η Τέχνη
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Κάτοψη αρχαίου ελληνικού ναού, σ. 65
Οι δύο κύριοι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί (δωρικός, ιωνικός), σ. 65
Η αρχαϊκή γλυπτική (κούροι, κόρες), σ. 65-66
Οι δύο βασικοί ρυθμοί της αγγειογραφίας (μελανόμορφος, ερυθρόμορφος),
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σ. 66
Υποστηρικτικό υλικό:
-«Ο αρχαίος ελληνικός ναός», Μαθησιακά αντικείμενα, Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8816
-Εικόνες επιλεγμένων παραδειγμάτων οικοδομημάτων και έργων πλαστικής
και κεραμικής, ώστε να καταγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
Για σχετικό υλικό, βλ:
Η αρχαϊκή Ακρόπολη:
http://www.theacropolismuseum.gr/el/units/i-arhaiki-akropoli
Χρωμάτισε την πεπλοφόρο: http://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/
«Μια φορά κι έναν καιρό ένας αγγειοπλάστης (αρχαία ελληνική κεραμική)»
και «Εποπτικό υλικό (ppt)», Ενημερωτικό υλικό για τις συλλογές του
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης:
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=91&clang
=0
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
Ερωτήσεις-Δραστηριότητες 2 και 3, σ. 67 του βιβλίου.

Κεφάλαιο Ε΄:
Η ηγεμονία της Αθήνας
1.Η συμμαχία της Δήλου - Η συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία
Σκοπός και τρόπος λειτουργίας της Συμμαχίας, σ. 69
Στοιχεία που δείχνουν τη μετατροπή της συμμαχίας σε όργανο της αθηναϊκής
δημοκρατίας, σ. 69-70
Υποστηρικτικό υλικό:
-Γραπτές πηγές για την ανάδειξη των παραπάνω σημείων. Ειδικά για τη
μετατροπή της συμμαχίας σε όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας, βλ.:
Θουκυδίδου, Ιστορίαι, 1.96-99 (επιλεγμένα αποσπάσματα):
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/sources/index_pol.html
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
Παιχνίδι ρόλων: Ένας πολίτης νησιωτικής πόλης της Συμμαχίας της Δήλου
επισκέπτεται την Αθήνα ως μέλος της αντιπροσωπείας της πόλης του για τα
Μεγάλα Παναθήναια στα μέσα της δεκαετίας του 440 π.Χ. (θυμηθείτε ότι το
ταμείο της Συμμαχίας έχει ήδη μεταφερθεί από το 454 στην Αθήνα και ότι
από το 447 έχει αρχίσει η ανοικοδόμηση του Παρθενώνα). Στη συνάντησή του
με Αθηναίο πολίτη, παλιό του γνώριμο, ο νησιώτης διαμαρτύρεται για την
κατάσταση στη Συμμαχία και ο Αθηναίος απαντά υπερασπιζόμενος τις
επιλογές της πόλης του. Προσπαθήστε να αναπαραστήσετε τον διάλογό τους.

2 ώρες

2 ώρες

2.Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται - Ο Περικλής και το
δημοκρατικό πολίτευμα
3.Η λειτουργία του πολιτεύματος – Οι λειτουργίες
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Διδασκαλία των δύο ενοτήτων με έμφαση στα ακόλουθα σημεία :
Το πολιτικό πρόγραμμα του Περικλή, σ. 71-72
Τα πολιτειακά όργανα της αθηναϊκής δημοκρατίας και ο ρόλος του καθενός
από αυτά, σ. 73
Οι «λειτουργίες»: τι ήταν, ποιες ήταν και ποιος ο ρόλος τους στη λειτουργία
του κράτους, σ. 73-74
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές του σχ. βιβλίου και άλλες για την ανάδειξη των παραπάνω σημείων
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Κατάρτιση πίνακα με τα πολιτειακά όργανα της αθηναϊκής πολιτείας την
εποχή του Περικλή και συζήτηση για τον ρόλο τους
-Άσκηση 4, σ. 74 του βιβλίου
-Επιλογές από το : Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αθηναϊκή δημοκρατία:
Πολιτειακοί θεσμοί», Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία:
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I.
4.Η συγκρότηση της αθηναϊκής κοινωνίας - Η καθημερινή ζωή
5.Η διαδικασία της μόρφωσης - Ο Αθηναίος και η εργασία - Η Αθήνα
γιορτάζει.
Διδασκαλία των ενοτήτων με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Κοινωνικές ομάδες, σ. 75
Η αθηναϊκή οικογένεια, σ. 75-76
Η θέση των γυναικών σ. 76-77
Διατροφή-ένδυση, σ. 77
Εκπαίδευση και δάσκαλοι, σ. 78
Επαγγελματικές δραστηριότητες Αθηναίων, σ. 79
Σημαντικότερες γιορτές, σ. 80
Υποστηρικτικό υλικό:
- «Εισαγωγή στην κοινωνία της κλασικής Αθήνας», Ελληνική ιστορία στο
διαδίκτυο, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού:
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/society/index.html
-Λέων και Μελίτη. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα, Εκπαιδευτικά
προγράμματα, Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή-Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης:
http://www.cycladic.gr/appdata/documents/ekpaideysh_pdfs/leon%20&%20
meliti_32pp.pdf
-«Εκπαίδευση», Κλασική περίοδος, Ελληνική ιστορία στο διαδίκτυο, Ίδρυμα
Μείζονος Ελληνισμού:
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/culture/index_100.html
-«Εορτές των αρχαίων Ελλήνων», Μαθησιακά αντικείμενα, Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8957
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
Επιλέξτε έναν εκπρόσωπο της αθηναϊκής κοινωνίας της κλασικής περιόδου
(π.χ. έναν μικρό Αθηναίο, μία Αθηναία δέσποινα, έναν μέτοικο, έναν Αθηναίο
πολίτη που ασκεί κάποιο επάγγελμα, έναν δούλο παιδαγωγό) και

4 ώρες

2 ώρες
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προσπαθήστε να αναπαραστήσετε με βάση τις πληροφορίες των ενοτήτων
και πρόσθετο υλικό από τον/την εκπαιδευτικό μία μέρα από τη ζωή του.
Ανακεφαλαιωτικές δραστηριότητες:
-Παιχνίδι ρόλων: Δύο έφηβοι, ένας Αθηναίος κι ένας Σπαρτιάτης συνομιλούν.
Ο καθένας τους προβάλει τη δική του πόλη και τον αντίστοιχο τρόπο ζωής.
Αναπαραστήστε τη συνομιλία τους. Για όσα λέει ο καθένας τους λάβετε
υπόψη τις γνώσεις σας για την οργάνωση της πολιτείας, την εκπαίδευση, την
καθημερινή ζωή κ.ά. της Αθήνας και της Σπάρτης.
-Αγώνας λόγου με θέμα: «Η συμβολή της Αθήνας ή της Σπάρτης υπήρξε
σπουδαιότερη στον παγκόσμιο πολιτισμό;»
Κεφάλαιο Στ΄
Ηγεμονικοί ανταγωνισμοί και κάμψη των ελληνικών πόλεων (431-362 π.Χ.)
1.Τα αίτια και οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου-Ο Αρχιδάμειος
πόλεμος
2.Η εκστρατεία στη Σικελία - Ο Δεκελεικός πόλεμος.
Προτείνεται ενιαία παρουσίαση των ενοτήτων, με έμφαση στα ακόλουθα
σημεία:
Αίτια, σ. 83
Αφορμές, σ. 83
Φάσεις του πολέμου, σ. 83
Τελική έκβαση - Συνθήκη ειρήνης, σ. 87-88
Αποτελέσματα, σ. 88
Υποστηρικτικό υλικό
-Επιλεγμένες πηγές από Θουκυδίδη και Ξενοφώντα, ώστε να αναδεικνύονται
τα παραπάνω σημεία
-Χάρτης για αποτύπωση των πόλεων που συντάχθηκαν με τη Σπάρτη ή την
Αθήνα και των κυριότερων συγκρούσεων.
Για χάρτες, βλ.:
-Διαδραστικός χάρτης, «Πελοποννησιακός Πόλεμος (οι συμμαχίες)»,
Φωτόδενδρο :
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9314
-Χάρτης Α΄ φάσης Πελοποννησιακού πολέμου, σε σχέδιο μαθήματος:
http://goo.gl/BdQshp
Χάρτης της σικελικής εκστρατείας:
http://www.e-yliko.gr/images/istoria/maps/files/mapsn2/415a.jpg
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
Παιχνίδι ρόλων: Με το τέλος του πολέμου, ένας νικητής Σπαρτιάτης κι ένας
ηττημένος Αθηναίος μιλούν για την εμπειρία του πολέμου ο καθένας από τη
δική του πλευρά. Προσπαθήστε να αναπαραστήσετε αυτά που θα έλεγε ο
καθένας.

2 ώρες

1.Η ηγεμονία της Σπάρτης: Μια κυριαρχία σε αμφισβήτηση
2.Η κυριαρχία της Θήβας στην Ελλάδα
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Συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτες
Για χάρτες, βλ. και:
Η Σπαρτιατική ηγεμονία:
http://www.e-yliko.gr/images/istoria/maps/files/mapsn2/agi1.jpg
Η δράση του Αγησίλαου:
http://www.e-yliko.gr/images/istoria/maps/files/mapsn2/agi2.jpg
Η άνοδος της Θήβας:
http://www.e-yliko.gr/images/istoria/maps/files/mapsn2/boio_1.jpg
Κεφάλαιο Ζ΄
Η ανάπτυξη της Μακεδονίας
1.Το κράτος της Μακεδονίας
2.Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
Συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων. Αναλυτική διδασκαλία των
ακόλουθων σημείων:
Η μάχη της Χαιρώνειας, σ. 99
Το Συνέδριο της Κορίνθου, σ. 99
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης: Η επέκταση του Μακεδονικού κράτους:
http://www.e-yliko.gr/images/istoria/maps/files/mapsn2/Mac_1.jpg
-«Μακεδονία. Η χώρα των Μακεδόνων», Μαθησιακά αντικείμενα,
Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9614
3.Αλέξανδρος: Η κατάκτηση της Ανατολής
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Η πορεία του Αλέξανδρου-κυριότερες μάχες, σ. 100-101
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης, ώστε να παρακολουθηθεί η πορεία του Αλέξανδρου και οι
κυριότερες συγκρούσεις με τους Πέρσες
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Δραστηριότητα 1, σ. 101 του βιβλίου
4.Το έργο του Αλέξανδρου
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Η πολιτική του Αλέξανδρου για τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας του
Τα ενοποιητικά στοιχεία της οργάνωσης του κράτους του
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές σχ. βιβλίου (σ.100, 102) ή άλλες, ώστε να αναδειχθεί η σημασία των
μέτρων και των θεσμών που εφάρμοσε ο Αλέξανδρος για τη διακυβέρνηση
του κράτους του
- «Διαδραστικός χάρτης – χρονολόγιο της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου»,
Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9315
-Βίντεο: «Ο Μ. Αλέξανδρος στην Ινδία» (03.44΄), Εκπαιδευτικά Βίντεο,

1 ώρα

1 ώρα

2 ώρες

12

Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/510
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Ερωτήσεις 2 και 3, σ. 103 του βιβλίου
Κεφάλαιο Η΄
Οι Τέχνες και τα Γράμματα την Κλασική εποχή
1.Τα Γράμματα
Απλή αναφορά στα νέα είδη του λόγου (ιστορία, φιλοσοφία, ρητορική,
δραματική ποίηση) και τους κυριότερους εκπροσώπους
2. Οι τέχνες
3. Η αρχιτεκτονική των κλασικών χρόνων
4. Η γλυπτική και η ζωγραφική των κλασικών χρόνων
Διδασκαλία των ενοτήτων με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Οι τρεις περίοδοι της κλασικής τέχνης (απλή αναφορά)
Η εμφάνιση του κορινθιακού ρυθμού, σ. 111
Τα έργα της Ακρόπολης, σ. 111
3 ώρες
Το αρχαίο θέατρο, σ. 112
Η γλυπτική, σ. 113-115
Υποστηρικτικό υλικό:
-Εικόνες οικοδομημάτων και γλυπτών, ώστε να αναγνωριστούν και να
καταγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και να συγκριθούν με
έργα της αρχαϊκής περιόδου.
Για σχετικό υλικό, βλ:
«Η Αρχαία ελληνική τέχνη και η ακτινοβολία της», στο Αρχαιογνωσία και
αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/history/art/page_133.html
Η ζωφόρος του Παρθενώνα: http://www.parthenonfrieze.gr/#/view
Εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη: http://acropolis-virtualtour.gr/
Αρχαία ελληνικά θέατρα: http://www.diazoma.gr/200-Stuff-03Diazoma/TheatroPedia-004.pdf
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Επιλέξτε έναν αρχαιολογικό χώρο της περιοχής σας και παρουσιάστε τον
υποθέτοντας ότι ξεναγείτε σε αυτόν συνομήλικούς σας μαθητές/τριες από
άλλο μέρος.
-Αναζητήστε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής σας γλυπτά της
κλασικής περιόδου και παρουσιάστε τα.
Κεφάλαιο Θ΄ Ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι
1.Τα ελληνιστικά βασίλεια
2.Η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο
1 ώρα
Συνοπτική παρουσίαση των δύο ενοτήτων
Υποστηρικτικό υλικό
-Χάρτης ώστε να αναδειχτεί η ελληνιστική Ανατολή, αλλά και οι νέοι
σχηματισμοί στον ελλαδικό χώρο
-Διαδραστικός χάρτης «Τα ελληνιστικά βασίλεια», Μαθησιακά αντικείμενα,
Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/924
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Προτεινόμενη δραστηριότητα:
Συζήτηση με αφορμή το ποίημα του Κ.Π. Καβάφη «Στα 200 π.Χ.», για τα
χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του καινούργιου ελληνικού κόσμου και
των αξιών του.
3.Το ρωμαϊκό κράτος αποκτά μεγάλη δύναμη
Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας. Αναλυτική διδασκαλία των
ακόλουθων σημείων:
Θέση της Ρώμης, σ. 123
Πολίτευμα και πολιτειακά όργανα, σ. 123
Κοινωνικές τάξεις, σ. 123
4.Η υποταγή του ελληνικού κόσμου
Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας
Υποστηρικτικό υλικό
-Διαδραστικός χάρτης « Ο ελληνιστικός κόσμος και η Ρώμη, 200 π.Χ.»,
Φωτόδενδρο,
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9573
-Χάρτης με τα κυριότερα στάδια εξάπλωσης του ρωμαϊκού κράτους μέχρι το
30 π.Χ.
http://www.vox.com/2014/8/19/5942585/40-maps-that-explain-the-romanempire
-Πηγή της σ. 126 του βιβλίου για την στάση των Ελλήνων απέναντι στη
ρωμαϊκή πολιτική του «διαίρει και βασίλευε»
Κεφάλαιο Ι΄
Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο
1.Η Ρωμαϊκή ειρήνη
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Η αυτοκρατορία ως νέο πολιτειακό σύστημα, σ. 138-139
Η ολοκλήρωση των κατακτήσεων (εντοπισμός στον χάρτη), σ. 138
Διοίκηση επαρχιών-στρατός, σ. 139
Η Ρωμαϊκή ειρήνη και η απόκτηση του δικαιώματος του ρωμαίου πολίτη, σ.
139
Υποστηρικτικό υλικό:
-«Ο Αύγουστος και το νέο πολίτευμα της Ρώμης», Μαθησιακά αντικείμενα,
Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8827
-Χάρτης, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση της αυτοκρατορίας και η ποικιλία των
λαών και πολιτισμών που περιείχε
-«Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη», Μαθησιακά αντικείμενα,
Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9669

2 ώρες

1 ώρα

Προτεινόμενη δραστηριότητα
-Συζήτηση με θέμα: Σύγκριση της ρωμαϊκής πολιτικής προς τους υπηκόους της
με την πολιτική του Μ. Αλέξανδρου προς τους λαούς της δικής του
αυτοκρατορίας.
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2.Ο χριστιανισμός και η διδασκαλία του. Η πρώτη εκκλησία
3. Η διάδοση του Χριστιανισμού
Συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων
4. 3ος αι.: Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε κρίση
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Αίτια της κρίσης του ρωμαϊκού κράτους, σ. 144
Το σύστημα της τετραρχίας, σ. 144-145
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης, ώστε να σημειωθούν οι εισβολές στην αυτοκρατορία και να
κατανοηθεί από τους/τις μαθητές/τριες το σύστημα της τετραρχίας.
Για χάρτη, βλ. και: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8591
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Ερώτηση 2, σ. 145 του βιβλίου
-Σχολιασμός του γλυπτού συμπλέγματος της τετραρχίας προκειμένου να
συναχθούν συμπεράσματα για το πνεύμα και τους στόχους του συστήματος
αυτού.
Σύνολο

1 ώρα

42

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α. Ερευνητικές εργασίες-project: Θέματα ερευνητικών εργασιών με βάση επιλεγμένη
προτεινόμενη βιβλιογραφία και δικτυογραφία από τον/την εκπαιδευτικό θα μπορούσαν να
αποτελέσουν όλα τα θέματα που παρουσιάστηκαν, σε μεγαλύτερο όμως βάθος ή χρονική
διάρκεια. Παραδειγματικά: Πολιτειακοί θεσμοί, Η αρχαία Μεσόγειος (οικονομικές και
πολιτισμικές σχέσεις), Η εξέλιξη των Γραμμάτων, Η επιστημονική πρόοδος, (εστιάζοντας και
ειδικότερα σε επιστημονικό πεδίο, πχ. «Η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στην ανάπτυξη
της επιστήμης των μαθηματικών»), η αρχαία ελληνική τέχνη (συνολικά, κατά είδος
[αρχιτεκτονική, πλαστική, αγγειογραφία, μικροτεχνία], κατά περίοδο), Η καθημερινή ζωή, Η
εκπαίδευση, Η διατροφή, Η ενδυμασία, Η ζωή των παιδιών, Πόλεμοι, Όπλα και τακτικές κ.ά.
B. Δημιουργία ιστοριογραμμών-χρονολογίων
Τοποθέτηση στον χρόνο γεγονότων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας συνολικά, ή κατά
περίοδο ή κατά τομέα.
Γ. Αφηγηματική ανασύνθεση ιστορικών γνώσεων
Απόδοση μιας φανταστικής ιστορίας που στηρίζεται σε ελεγμένες ιστορικά πληροφορίες.
Με βάση προτεινόμενη από τον/την εκπαιδευτικό βιβλιογραφία και δικτυογραφία,
ζωντανεύουμε ένα φανταστικό πρόσωπο και του δίνουμε τον λόγο, αναπαριστώντας
στοιχεία του βίου της εποχής, γεγονότα, σκέψεις.
Δ. Με οδηγό την τέχνη: Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος στην τέχνη. Π.χ.
Πτυχές της καθημερινής ζωής των αρχαίων Ελλήνων σε έργα της αρχαίας ελληνικής
αγγειογραφίας
Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα μέσα από απεικονίσεις αθλητών και αθλημάτων σε
αρχαία αγγεία
Ο Μέγας Αλέξανδρος στην τέχνη: Συγκέντρωση και παρουσίαση ενδεικτικών έργων της
παγκόσμιας τέχνης με θέμα τον Μ. Αλέξανδρο τις εκστρατείες του και την πρόσληψή του
στην παγκόσμια μνήμη.
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Ε. Δημιουργία σύντομων αρχαιολογικών οδηγών για χώρους-μνημεία της περιοχής σας.
Π.χ.
Οδηγός της Κνωσού για παιδιά
Οδηγός της Ακρόπολης της Αθήνας για παιδιά
Οδηγός της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας για παιδιά.
ΣΤ. «Η αρχαιότητα στον λόγο μας». Αναζήτηση της σχέσης των παρακάτω λέξεων και
φράσεων που χρησιμοποιούνται σήμερα στον λόγο μας με θεσμούς, συνήθειες, στιγμές
του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου, καταγράφοντας ενδεχόμενη αλλαγή στη
χρήση τους. (Ενδεικτικά): μητρόπολη, «αριστίνδην και πλουτίνδην», αριστοκρατία,
ολιγαρχία, τύραννος, Μητρώο Αρρένων, λακωνισμός, «δουλεύω σαν είλωτας», «περνώ
σπαρτιάτικα», «μέλας ζωμός», «δρακόντεια μέτρα», «σεισάχθεια», «μηδισμός», «μολών
λαβέ», Εφιάλτης, «φυλάω Θερμοπύλες», «πάταξον μεν, άκουσον δε», «Αριστείδης ο
δίκαιος», δημαγωγός, Ιερός Λόχος, κλασικός, επίγονος, «διαίρει και βασίλευε», «πύρρειος
νίκη», «πατρίκιοι και πληβείοι», «Ο Αννίβας προ των πυλών» κ.ά.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ημερήσιου και εσπερινού)
Διδακτικές ενότητες
Ώρες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717)
Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1.Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
2 ώρες
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Μέτρα του Κωνσταντίνου Α΄ για την ανόρθωση του κράτους, σ. 7
Ίδρυση και φυσιογνωμία της Κωνσταντινούπολης, σ. 7-8
Η θρησκευτική πολιτική του Κωνσταντίνου, σ. 8-9
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης του ρωμαϊκού κράτους ώστε να συγκριθεί η θέση της
Κωνσταντινούπολης με αυτή της Ρώμης και να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα
της πρώτης σε σχέση με τον νέο προσανατολισμό του κράτους.
-Τοπογραφικός χάρτης της Κωνσταντινούπολης και πηγή σ. 7 του βιβλίου,
προκειμένου να αναδειχθεί ο πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της
Κωνσταντινούπολης.
Για σχετικό υλικό βλ:
«Βυζαντινή περίοδος», Ελληνική ιστορία στο διαδίκτυο, Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού:
http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/gallery/main/others/frame/p2ap1.html
-Πηγές των σχ. βιβλίων της Α΄ Γυμνασίου («Διάταγμα Μεδιολάνων» σ. 147) και
της Β΄ Γυμνασίου («Θρησκευτική στάση του Κωνσταντίνου» σ. 9) προκειμένου
να κατανοηθεί και να σχολιαστεί η θρησκευτική πολιτική του Μ. Κωνσταντίνου.
Συμπληρωματικά:
- Πηγή: «Χρηματικές παροχές στις εκκλησίες από τον Mεγάλο Kωνσταντίνο»
στο:
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http://www.ime.gr/chronos/08/gr/sources/economy.html
-Πηγή: «Μια παράδοση για την κτίση της Κωνσταντινούπολης», στο:
http://www.ime.gr/chronos/08/gr/sources/economy.html
Προτεινόμενη Δραστηριότητα:
-Ερώτηση 2, σ. 9 του βιβλίου.
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1.Ο Ιουστινιανός και το έργο του
2 ώρες
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Η πολιτική του Ιουστινιανού, σ. 16
Εσωτερική πολιτική, σ. 16
Εξωτερική πολιτική, σ. 16-17
Κτίσματα και Αγία Σοφία, σ. 17-18
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές για τα γεγονότα της «Στάσης του Νίκα» (επιλογή από τις προτεινόμενες
στο βιβλίο εκπαιδευτικού σ. 35-41)
- Χάρτης για τη μετακίνηση των πληθυσμών και την επισήμανση των περιοχών
εγκατάστασης των γερμανικών φύλων.
- Χάρτης προκειμένου να αναδειχτεί η αποκατάσταση της ρωμαϊκής
οικουμένης
Για χάρτες, βλ.:
Χάρτες
Βυζαντινής
αυτοκρατορίας,
εικονικό
υλικό
κ.ά.:
http://byzantium.seashell.net.nz/index.php
-«Στρατιωτικές επιχειρήσεις Ιουστινιανού», Μαθησιακά αντικείμενα,
Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9311
-Εικόνες του ναού της Αγίας Σοφίας προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο νέος
αρχιτεκτονικός τύπος, οι αρχιτεκτονικές καινοτομίες.
Για σχετικό υλικό, βλ.:
-Αγία Σοφία: http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/)
-Πηγή: «Ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας» στο:
http://www.ime.gr/chronos/08/gr/sources/economy.html
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Ερώτηση 1, σ. 18 του βιβλίου
-Ερώτηση 2, σ. 18 του βιβλίου - Συζήτηση για τη σημασία της κωδικοποίησης
του ρωμαϊκού δικαίου.
2.Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717): Εσωτερική μεταρρύθμιση και 2 ώρες
αγώνας επιβίωσης.
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Το Βυζάντιο σε κρίση, σ. 19
Η αντεπίθεση του Ηρακλείου, σ. 19-20
Ο θεσμός των Θεμάτων, σ. 20
Ο εξελληνισμός του κράτους, σ. 20
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης ώστε να γίνει αντιληπτή η θεματική οργάνωση της Μ. Ασίας τον 7ο και
9ο αι.

17

-Πηγές του σχ. βιβλίου (σ. 19 και 20) ώστε να αναδειχτεί η λογική της
διαίρεσης της αυτοκρατορίας σε θέματα
-Υλικό για στρατό και τα θέματα, βλ. «Ο στρατός», «Βυζαντινών πολεμικά»,
Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων:
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=ypomeleti&lang=gr&id=14&
sub=613&level=1
-«Οχυρωματικά έργα (κάστρα, οχυρά, πύργοι)», Εξερευνώντας τον κόσμο του
Βυζαντίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων:
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=ypomeleti&lang=gr&id=14&
sub=32&level=1
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Ερώτηση 4, σ. 21 του βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ι. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
1 ώρα
1. Οι Σλάβοι και η σχέση τους με το Βυζάντιο
2. Οι Βούλγαροι και η σχέση τους με το Βυζάντιο
Συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων:
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτες προκειμένου να εντοπιστούν οι σκλαβηνίες αλλά και η ίδρυση και
επέκταση του βουλγαρικού κράτους.
-Πηγές, «Οι Σλάβοι τον 6ο αιώνα (για την κατάσταση το 581)» και «Επιδρομές
τον 6ο αι.», στο:
http://www.ime.gr/chronos/08/gr/sources/economy.html
-«Οι Σλάβοι», Μαθησιακά αντικείμενα. Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9386

ΙΙ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
1.Η εξάπλωση των Αράβων
2.Το εμπόριο και ο πολιτισµός του Ισλάµ
Διδασκαλία των ενοτήτων με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Ίδρυση και αρχές του Ισλάμ, σ. 26
Η επέκταση των Αράβων-παράγοντες και συνέπειες, σ. 26-27
Το εμπόριο των Αράβων, σ. 29
Γράμματα και τέχνες, σ. 29
Επίδραση του αραβικού πολιτισμού στην Ευρώπη, σ. 29
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης ώστε να γίνει αντιληπτή η αραβική επέκταση και η τελική αναχαίτιση 2 ώρες
στον ευρωπαϊκό χώρο.
-Εικαστικά έργα αραβικής τέχνης ώστε να επισημανθούν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους.
Για σχετικό υλικό, βλ.:
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-«Ισλαμική τέχνη», Μουσείο Μπενάκη:
http://www.benaki.gr/index.asp?id=10107&lang=gr
και
«Discover Islamic art», Museum with no frontiers:
http://www.discoverislamicart.org/index.php
- «Πολιτιστικές επιδράσεις Βυζαντινών και Αράβων», Μαθησιακά αντικείμενα,
Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8973
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Κατάρτιση πίνακα στο οποίο να παρουσιάζεται ανά τομέα η συμβολή των
Αράβων στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025)
Ι. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Απόκρουση του αραβικού κινδύνου, σ. 32
Διοικητικά και οικονομικά μέτρα, σ. 32
Ανάκαμψη της οικονομίας, σ. 33
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές του σχ. βιβλίου για την ανάδειξη των παραπάνω σημείων
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
1 ώρα
-Ερωτήσεις 4 και 5, σ. 33 του βιβλίου.
-Παιχνίδι ρόλων: Αναπαραστήστε έναν υποθετικό διάλογο ανάμεσα σε δύο
υπηκόους του Βυζαντίου την εποχή εφαρμογής των «κακώσεων» του
Νικηφόρου Α΄. Ο ένας θεωρεί τα μέτρα του αυτοκράτορα δυσβάσταχτα και
άδικα, ενώ ο άλλος τα υπερασπίζεται θεωρώντας τα αναγκαία. Τι πιστεύετε ότι
θα έλεγε ο καθένας από τους δύο;
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Ορισμός, πρωτεργάτες και παράγοντες, σ. 34
Φάσεις και λήξη της εικονομαχίας, σ. 34-35
Συνέπειες, σ. 35
Υποστηρικτικό υλικό:
- Γραπτές πηγές του σχ. βιβλίου για την ανάδειξη των παραπάνω σημείων
2 ώρες
- Εικόνες διακόσμησης ναών εικονομαχικής περιόδου προκειμένου να
αναδειχθούν τα αντίστοιχα μοτίβα. Για σχετικό υλικό, βλ.:
http://www.ou.edu/class/ahi4263/byzhtml/ch04.html
Προτεινόμενη δραστηριότητα
-Παιχνίδι ρόλων: Επιχειρηµατολογία υπέρ και κατά της λατρείας των εικόνων,
με αξιοποίηση των επιχειρημάτων των πηγών του βιβλίου.
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής
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Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Ίδρυση της Σχολής της Μαγναύρας, σ. 36
Ενδιαφέρον για τους κλασικούς, σ. 36
Αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση, σ. 36-37
Υποστηρικτικό υλικό:
-Απόσπασμα από τη Βιβλιοθήκη του Φωτίου για τους αρχαίους
ιστορικούς, στο:
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/sources/index.html
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
Ερώτηση 5, σ. 38 του βιβλίου.

Έλληνες
1 ώρα

4.Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Η πορεία εκχριστιανισμού των Μοραβών και η σημασία της, σ. 39
Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων, σ. 39
Το σχίσμα του 867, σ. 39
Υποστηρικτικό υλικό:
-Διαδραστική εφαρμογή, « Η αποστολή εκχριστιανισμού των Σλάβων»,
Φωτόδενδρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9642
-«Οι διαφορές των δύο εκκλησιών», Μαθησιακά αντικείμενα, Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9641
1 ώρα
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
- Ερωτήσεις 2 και 3, σ. 40 του βιβλίου.
6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Η διαμόρφωση του έθνους των Ρώσων, σ. 43
Η ηγεμονία του Κιέβου και οι αποτυχημένες επιθέσεις κατά της
Κωνσταντινούπολης, σ. 43
Εκχριστιανισμός των Ρώσων, σ. 43-44
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης, Eμπορικές διαδρομές Βαράγγων, Βικιπαίδεια:
http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%
B3%CE%BF%CE%B9#/media/File:Varangian_routes.png
-«Η ιεραποστολή στη Ρωσία», Θεματικές κατηγορίες, Ιστορικά θέματα,
Ιστορικές μελέτες της Ιεράς Μονής, Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου:
http://www.impantokratoros.gr/ierapostolh-rosia.el.aspx
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
1 ώρα
- Με βάση τις πληροφορίες της ενότητας για τις σχέσεις Βυζαντίου-Ρώσων, αλλά
και τα αποτελέσματα του εκχριστιανισμού των Ρώσων στις σχέσεις των δύο
λαών, προσπαθήστε να μαντέψετε τις σκέψεις και τα συναισθήματα της Άννας
στη διάρκεια του ταξιδιού της στη Χερσώνα για να παντρευτεί τον Βλαδίμηρο
και γράψτε τη σχετική αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο.
5. Η Βυζαντινή εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
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Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Αγώνες με τους Άραβες, σ. 41
Αγώνες με τους Βούλγαρους, σ. 41
Οικονομικές συνέπειες των πολέμων, σ. 41
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτες για την παρακολούθηση των συγκρούσεων και τις αυξομειώσεις των
εδαφών της αυτοκρατορίας.
Για χάρτες, βλ.:
Χάρτες
Βυζαντινής
αυτοκρατορίας,
εικονικό
υλικό
κ.ά.:
http://byzantium.seashell.net.nz/index.php
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
1 ώρα
-Δημιουργία χρονογραμμής με τις κυριότερες νίκες των Βυζαντινών
-Ερωτήσεις 1 και 2, σ. 42 του βιβλίου
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας

ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία
2.Η νομοθεσία της Μακεδονικής δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους
«δυνατούς»
Διδασκαλία με έμφαση στα εξής σημεία:
Οι κοινωνικές τάξεις της υπαίθρου (ορισμοί), σ. 48
1 ώρα
Η ανάπτυξη των πόλεων και τα αστικά κοινωνικά στρώματα, σ. 49
Νόμοι και αγώνας κατά των δυνατών, σ. 50
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές του σχ. βιβλίου για την ανάδειξη των παραπάνω
-«Οικονομία και κοινωνία στο Βυζάντιο», Μαθησιακά Αντικείμενα,
Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9644
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Παιχνίδι ρόλων: Ένας Βυζαντινός αγρότης απευθύνεται στον αυτοκράτορα,
παρουσιάζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ζητώντας την
προστασία της πολιτείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025-1453)
Ι. Η ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ
1.Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (10251081)
Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας
2.Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
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Οι εξωτερικοί εχθροί του Βυζαντίου, σ. 55
Ο θεσμός της Πρόνοιας και οι συνέπειές του, σ. 55
Εξωτερικές επιτυχίες (απλή αναφορά), σ. 55
2 ώρες
Η νίκη των Σελτζούκων στο Μυριοκέφαλο και οι συνέπειές της, σ. 55
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης για τον εντοπισμό των σημείων των συγκρούσεων, σ. 56 του βιβλίου.
Για χάρτες, βλ.: Χάρτες Βυζαντινής αυτοκρατορίας, εικονικό υλικό κ.ά.:
http://byzantium.seashell.net.nz/index.php)
-Πηγές, σ. 56 σχ. βιβλίου ή/και άλλες για την ανάδειξη της εσωτερικής
πολιτικής των Κομνηνών
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
Ερώτηση 3, σ. 56 του βιβλίου.
3.Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Εμπορικά προνόμια στους Βενετούς και οι συνέπειες για την αυτοκρατορία, σ.
57
Το σχίσμα των δύο Εκκλησιών, σ. 57-58
Υποστηρικτικό υλικό:
2 ώρες
-Χάρτης του Βυζαντινού κράτους για να εντοπιστούν οι περιοχές όπου
αναπτύχθηκε η εµπορική δραστηριότητα των ιταλικών ναυτικών πόλεων
σύμφωνα με το χρυσόβουλο του 1082 (πηγή, σ. 57 του βιβλίου)
Για χάρτη, βλ.: http://byzantium.seashell.net.nz/index.php
-«Το Σχίσμα των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης», Μαθησιακά
αντικείμενα, Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8820
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Ερωτήσεις 1 και 3, σ. 58 του βιβλίου.
-Παιχνίδι ρόλων: δύο οµάδες µαθητών αναλαµβάνουν τους ρόλους
εκπροσώπων των δύο Εκκλησιών και υποστηρίζουν το σκεπτικό και τις
ενέργειες των Εκκλησιών τους, που οδήγησαν στο Σχίσµα.
ΙΙ. ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
1.Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Ορισμός και παράγοντες διαμόρφωσης, σ. 59
Οι τρεις πρώτες σταυροφορίες, σ. 59
Η τέταρτη σταυροφορία, σ. 59-60
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές:
-«Ο πάπας κηρύσσει τη Σταυροφορία», στο: Ιστορία του Μεσαιωνικού και
Νεότερου
κόσμου,
Β΄
Λυκείου
(Γενικής
Παιδείας): 2 ώρες
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4972,22661/
-«Η Έφοδος, η Κατάληψη και η Λεηλασία της Πόλης», στο: Οι Σταυροφορίες και
η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204», Εκπαιδευτικό σενάριο,
Διαδίκτυο και Διδασκαλία:
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http://www.netschoolbook.gr/history2007/c7-crus-sources6.html
-Χάρτης
Σταυροφοριών,
Μαθησιακά
αντικείμενα,
Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8975
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
- Ένας χωρικός από τη ∆ύση εξηγεί σε συγχωριανό του τους λόγους για τους
οποίους θα συμμετάσχει σε µια σταυροφορία.

2.Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Τα λατινικά κράτη, σ. 62
Τα ελληνικά κράτη, σ. 62-63
Νέα ιδεολογία και ανάκτηση της Πόλης, σ. 63
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης για τον εντοπισμό των λατινικών και των ελληνικών κρατών
-Ιστοσελίδα «Καστροπολιτεία του Μυστρά» (εικονικές πρωτογενείς πηγές,
πληροφοριακό υλικό και παιχνίδι γνώσεων για παιδιά γυμνασίου):
http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/index.html
2 ώρες
-«Θεσσαλονίκη-Μυστράς. Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος», «Πολιτιστικές
διαδρομές», Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων:
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=monument&lang=gr&id=5&
sub=651&sub2=292#
-Πηγή: «Τα ερείσματα του Ελληνισμού», στο: «Οι Σταυροφορίες και η πρώτη
άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204», Εκπαιδευτικό σενάριο, Διαδίκτυο και
Διδασκαλία:
http://www.netschoolbook.gr/history2007/c7-crus-sources6.html
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Αναζητήστε και παρουσιάστε κατάλοιπα της λατινικής παρουσίας (κάστρα,
τοπωνύμια κ.ά.) στην περιοχή σας.

ΙΙΙ. Ανασύσταση του Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς
1.Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για την ανάσχεσή
τους
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Οι Οθωμανοί και οι κατακτήσεις τους, σ. 65
1 ώρα
Προσπάθειες ανάσχεσης των Οθωμανών, σ. 66
Υποστηρικτικό υλικό:
-«Η εξάπλωση των Οθωμανών», Μαθησιακά αντικείμενα, Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9360
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
- Ερώτηση 1, σ. 66 του βιβλίου
-Παιχνίδι ρόλων: Χωρισμένοι σε δύο ομάδες αναπαραστήστε την
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επιχειρηµατολογία υπέρ και κατά της ευρωπαϊκής βοήθειας και παρουσίας
στην Πόλη τις παραµονές της Άλωσης.
2.Η άλωση της Πόλης
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Πολιορκία και άλωση της Πόλης, σ. 67
Οι συνέπειες, σ. 67
Η βυζαντινή πνευματική κληρονομιά, σ. 67-68
2 ώρες
Υποστηρικτικό υλικό:
Πηγές:
-«Στιγμιότυπα από την πολιορκία της Πόλης», στο: Ιστορία του Μεσαιωνικού και
Νεότερου κόσμου, Β΄ Λυκείου (Γενικής Παιδείας):
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4973,22668/
-«Η απάντηση των Ελλήνων στις προτάσεις των Τούρκων για την παράδοση της
Κων/πόλης», στο: Ιστορία του Μεσαιωνικού και Νεότερου κόσμου, Β΄ Λυκείου
(Γενικής Παιδείας):
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4973,22668/
-Βίντεο: «1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης», National Geographic Society.
Διαθέσιμο στο:
https://www.youtube.com/watch?v=53yfMlws7DI
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Μελετώντας το παρακάτω υλικό, καταγράψτε και συζητήστε τα συμπεράσματά
σας για τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα, που απηχούν έργα της λαϊκής
παράδοσης για την ΄Αλωση. («Η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Θρήνοι,
Θρύλοι, Παραδόσεις», Μαθησιακό Αντικείμενο, Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8801)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
1.Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
2.Εικαστικές Τέχνες και Μουσική
Συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων:
Υποστηρικτικό υλικό:
Για:
- Σπίτια, εξοπλισμό σπιτιού, διατροφή, ενδυμασία, κόσμηση, βλ. «Τα εν
οίκω…εν δήμω», Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων:
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=meleti&lang=gr&id=21&lev
el=1
2 ώρες
-Γέννηση, βάπτιση, γάμο, θάνατο, ταφή, βλ. «Έθιμα των βυζαντινών»,
Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων:
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=meleti&lang=gr&id=7&level
=1
-Ψυχαγωγία, βλ. «Η κοινωνική ζωή στο βυζάντιο», Εξερευνώντας τον κόσμο του
Βυζαντίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων:
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=meleti&lang=gr&id=1&level
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=1
-Τέχνη, βλ.
-«Βυζαντινές εικόνες», Συλλογές. Φορητές εικόνες και ξυλόγλυπτα, Βυζαντινό
και Χριστιανικό Εικονικό Μουσείο:
http://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.collections&c=9
-Βυζαντινή Ζωγραφική, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και Ινστιτούτο
Επεξεργασίας Λόγου:
http://www.xanthi.ilsp.gr/istos/frames/eisagogi.htm
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ι. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΛΑΩΝ (5ος-10ος αι.)
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
Ανάκληση γνώσεων για τη μεγάλη μετανάστευση των λαών και τα κράτη στη
δυτική Ευρώπη.
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου και η οργάνωσή της, σ. 89
Η διαίρεσή της με τη Συνθήκη του Βερντέν, σ. 89
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης με τα γερμανικά κράτη
-Αποσπάσματα από βίντεο «Οι Γότθοι» (26.41΄ ). Διαθέσιμο στο:
3 ώρες
https://www.youtube.com/watch?v=FUXpRyy9-wc
-Χάρτης Ευρώπης ώστε να κατανοηθεί η θέση και η έκταση της αυτοκρατορίας
του Καρλομάγνου και των κρατών των διαδόχων του:
(-http://www.medievaleuropeonline.com/maps/4-1.pdf
-Η αυτοκρατορία των Καρολιδών την εποχή του Καρλομάγνο στο Μεσαιωνική
και νεότερη Ιστορία. Από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330 μ.Χ.) ως τις
αρχές του 18 ου αι., Β΄ Γυμνασίου, Αθήνα 2007, σ. 52:
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/262
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Ερώτηση 1, σ. 90 του βιβλίου.
3. Η φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη
-Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας:
Προβολή σύντομου video «Η φεουδαρχία στη δυτική Ευρώπη», διαθέσιμο στο:
https://www.youtube.com/watch?v=IXmDjY0KlvU
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (15ος-18ος αι.)
Ι. ΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Οι ανακαλύψεις
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις, σ. 110
Τα εξερευνητικά ταξίδια, σ. 110
Η τύχη των προκολομβιανών πολιτισμών, σ. 110-111
Συνέπειες των ανακαλύψεων, σ. 111-112
Υποστηρικτικό υλικό:
25

-Χάρτες, σ. 108 και 112 του σχ. βιβλίου
2 ώρες
-Πηγή, εικόνα και γράφημα δημογραφικής εξέλιξης της σ. 111 του σχ. Βιβλίου,
για να διαπιστωθεί η συμπεριφορά των Ευρωπαίων στους γηγενείς της
αμερικανικής ηπείρου
-Γράφημα τιμών της σ. 111, σχεδιάγραμμα της σ. 112 του σχ. βιβλίου και άλλες
πηγές και εικόνες για να διαπιστωθούν οι συνέπειες των ανακαλύψεων για την
οικονομία και την κοινωνία της Ευρώπης
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Συζήτηση για τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων απέναντι στους γηγενείς
κατοίκους της κεντρικής και νότιας Αμερικής.
2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Τι είναι η Αναγέννηση ( Ορισμός), σ. 113
Μια νέα εικόνα του κόσμου, σ. 113
Ο Ανθρωπισμός (ορισμός), σ. 113
Ο οικουμενικός άνθρωπος (ορισμός), σ. 114
Η συμβολή των Ελλήνων λογίων, σ. 114
Η γέννηση του τυπωμένου βιβλίου και η διάδοση της Αναγέννησης (απλή
αναφορά), σ. 114-115
2 ώρες
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές για την ανάδειξη των παραπάνω σημείων.
-Βίντεο «Μια φορά κι έναν καιρό ο άνθρωπος. 14. Ο άνθρωπος της
Αναγέννησης»: https://www.youtube.com/watch?v=Fdox8bOoMaU
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Με βάση (δύο ή περισσότερα) επιλεγμένα έργα ζωγραφικής από τον
Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, προσπαθήσετε να εντοπίσετε τις μεταξύ τους
διαφορές και να τις συνδέσετε με την αντίληψη του κόσμου που χαρακτηρίζει
την κάθε περίοδο.
Για σχετικό υλικό, βλ.: Κόμβος για την ιστορία της τέχνης
http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html
-Με βάση τα στοιχεία της ενότητας, προσπαθήστε να φανταστείτε πώς βλέπει
τον εαυτό του και τον κόσμο ο άνθρωπος της Αναγέννησης.
3.Η θρησκευτική Μεταρρύθμιση
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
Η κρίση στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και οι ανθρωπιστές, σ. 120
Η προτεσταντική μεταρρύθμιση (ορισμός, κύριος εκφραστής), σ. 120-121
Οι αντιδράσεις της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σ. 122
Η Ευρώπη μετά τη μεταρρύθμιση (απλή αναφορά με χάρτη), σ. 122-123
Υποστηρικτικό υλικό:
1 ώρα
-Εικόνα «Το πλοίο των τρελών», σ. 120 σχ. βιβλίου
-Χάρτης Ευρώπης για τον εντοπισμό της κατανομής Ρωμαιοκαθολικών και
Προτεσταντών, σ. 123 σχ. βιβλίου
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
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-Ερώτηση 1, σ. 123 του σχ. βιβλίου
4.Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις από το 15ο ως το 18ο αιώνα
Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας, ώστε οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν
τα ακόλουθα σημεία:
Δημογραφική εξέλιξη της Ευρώπης
Ανάπτυξη εμπορίου και βιοτεχνίας, αρχές βιομηχανικής επανάστασης
Κοινωνικές τάξεις
Εθνικά κράτη και πολιτεύματα κατά τα μέσα του 18ου αι.
Υποστηρικτικό υλικό:
2 ώρες
-Χάρτης κρατών και πολιτευμάτων στη Δυτική Ευρώπη και Ρωσία το 18ο αι.,
στο Nεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Από τα μέσα του 18ου αι. ως τις αρχές του
21ου αι. Γ΄ Γυμνασίου, Αθήνα 2007, σ. 16-17:
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/264
-Πηγές του σχ. βιβλίου ή/και άλλες για την ανάδειξη των παραπάνω σημείων
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Να αναγνωρίσετε και να συζητήσετε τις αντιλήψεις για την άσκηση της
εξουσίας που εκφράζουν ο Ι. Μποσυέ και ο Τζον Λοκ στις πηγές της σ.125 του
σχ. βιβλίου.
-Να τεκμηριώσετε γιατί το «Habeas corpus» και το «Bill of Rights» (σ. 125 και σ.
126 σχ. βιβλίου) αποτελούν ορόσημα στην ιστορία της εξέλιξης των πολιτικών
αντιλήψεων.
ΙΙ. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας, ώστε οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν
τα ακόλουθα σημεία:
Συνθήκες κατάκτησης Βενετών και Οθωμανών, σ. 133
Ρόλος της Εκκλησίας, σ. 134-135
Θεσμός των κοινοτήτων, σ. 135
Ρόλος των Φαναριωτών, σ. 135
2 ώρες
Αρματολοί και κλέφτες, σ. 135-136
Οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές από το 17ο αι., σ. 136-137
Παροικίες, σ. 138
Παιδεία και Νεοελληνικός διαφωτισμός, σ. 137-138
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης για τις παροικίες, στο «Έλληνες της Διασποράς», Βουλή των Ελλήνων,
σ. 12:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148f24dce6a27c8/CD_1-115.pdf
-Πηγές του σχ. βιβλίου ή/και άλλες για την ανάδειξη των παραπάνω σημείων.
-Παρουσίαση με επιλογές από την ενότητα «…Εικόνες από την Κοινωνία και τον
πολιτισμό στην Οθωμανική αυτοκρατορία», «Οθωμανική περίοδος», Ελληνική
Ιστορία στο διαδίκτυο, Ι.Μ.Ε :
http://www.fhw.gr/chronos/11/el/gr/
και ειδικότερα, «Άνθρωποι και χρήμα. Στιγμές από την οικονομική και
κοινωνική ζωή στην οθωμανική αυτοκρατορία», Οθωμανική περίοδος,
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Ελληνική ιστορία στο διαδίκτυο,
http://www.ime.gr/chronos/11/pct/gr/

Ίδρυμα

Μείζονος

Ελληνισμού:

Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Συγκεντρώστε τους όρους (πληθυσμιακές ομάδες, θεσμοί, αξιώματα,
δραστηριότητες, παράγοντες φθοράς, κ.ά.) που αφορούν τον ελληνισμό κατά
την οθωμανική περίοδο.
Σύνολο: 42 ώρες
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α. Ερευνητικές εργασίες-project: Θέματα ερευνητικών εργασιών με βάση επιλεγμένη
προτεινόμενη βιβλιογραφία και δικτυογραφία από τον/την εκπαιδευτικό θα μπορούσαν να
αποτελέσουν όλα τα θέματα που παρουσιάστηκαν σε μεγαλύτερο όμως βάθος ή χρονική
διάρκεια. Παραδειγματικά:
Ο κόσμος των Βαλκανίων (προέλευση βαλκανικών πληθυσμών, εμφάνιση, εγκατάσταση,
δημιουργία κρατών, σχέσεις με το Βυζάντιο, πολιτισμός, επιβολή οθωμανικής κυριαρχίας….)
Ο εκχριστιανισμός των βαλκανικών λαών και των Ρώσων. Στόχοι, διαδικασία και συνέπειες
των ενεργειών των Βυζαντινών,
Όψεις της ζωής των Βυζαντινών (Η καθημερινή ζωή, Η εκπαίδευση, Η διατροφή, Η
ενδυμασία, Πόλεμοι, Όπλα και πολεμικές τακτικές κ.ά.),
Τα σύνορα του Βυζαντινού κράτους (Συγκέντρωση, υπομνηματισμός και σύγκριση χαρτών
του βυζαντινού κράτους από την περίοδο του Ιουστινιανού έως την πτώση της
Κωνσταντινούπολης (6ος-15ος αι.),
Η Βυζαντινή τέχνη (συνολικά, κατά είδος [αρχιτεκτονική, ζωγραφική, μικροτεχνία], κατά
περίοδο),
Παρουσίαση της εξέλιξης της Ευρώπης από τον 5ο αι. μέχρι τον 18ο αι. (εξέλιξη κατά
περιοχές με βάση την επικράτεια των σύγχρονων κρατών)
Τοπική ιστορία: Παρουσίαση της περιοχής των μαθητών κατά την οθωμανική περίοδο
(οικιστικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση, κοινωνία, οικονομία, πνευματική ζωή...),
B. Δημιουργία ιστοριογραμμών-χρονολογίων
Τοποθέτηση στον χρόνο γεγονότων της μεσαιωνικής ιστορίας συνολικά, ή κατά περίοδο ή
κατά τομέα.
Γ. Αφηγηματική ανασύνθεση ιστορικών γνώσεων
Απόδοση μιας φανταστικής ιστορίας που στηρίζεται σε ελεγμένες ιστορικά πληροφορίες.
Με βάση προτεινόμενη από τον/την εκπαιδευτικό βιβλιογραφία και δικτυογραφία,
ζωντανεύουμε ένα φανταστικό πρόσωπο και του δίνουμε τον λόγο, αναπαριστώντας
στοιχεία του βίου της εποχής, γεγονότα, σκέψεις.
Δ. Δημιουργία σύντομων αρχαιολογικών οδηγών για βυζαντινούς χώρους-μνημεία της
περιοχής σας
Π.χ. Περίπατος στις βυζαντινές εκκλησίες της Αθήνας. Οδηγός για παιδιά
Η βυζαντινή Καστοριά. Οδηγός για παιδιά
Τα φραγκικά κάστρα της Πελοποννήσου. Οδηγός για παιδιά…
Το Ενετικό Ηράκλειο. Οδηγός για παιδιά
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ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(ημερήσιου και εσπερινού)
ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
Με θεματικό άξονα τις ευρωπαϊκές επαναστάσεις του 18 ου και του 19ου αιώνα,
1. να μελετηθεί ο ευρωπαϊκός Διαφωτισμός που αποτέλεσε το ιδεολογικό υπόβαθρο
αυτών των επαναστάσεων,
2. να εντοπιστεί η σημασία της αμερικανικής και της γαλλικής επανάστασης στην
ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία,
3. να εκτιμηθεί η επίδραση των επαναστάσεων του 18ου αιώνα στην προετοιμασία της
ελληνικής επανάστασης και να διαγραφεί η πορεία της τελευταίας τόσο σε
πολιτικό- ιδεολογικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο,
4. να παρουσιαστούν οι φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης και να καταγραφούν οι
ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειές τους.
5. να κατανοηθεί το φαινόμενο της αποικιοκρατίας και οι συνέπειές του.
Διδακτικές ενότητες
Ώρες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ενότητα 1: Η εποχή του Διαφωτισμού
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Ανάπτυξη επιστημών κατά τον 17ο αι. (απλή αναφορά), σ. 11
β) Το κίνημα του Διαφωτισμού, οι κυριότεροι εκπρόσωποι και τρόποι διάχυσης
των διαφωτιστικών ιδεών, σ. 11,12, 13
γ) Τομείς ενδιαφέροντος των διαφωτιστών, σ. 11, 12, 13
δ) Αποδοχή του διαφωτιστικού κινήματος από τους ηγέτες και την κοινωνία της
εποχής (απλή αναφορά), σ. 12, 13.
Λέξεις- κλειδιά :
λογική (ορθολογισμός), διάκριση εξουσιών, κοινωνικό συμβόλαιο, εγκυκλοπαίδεια,
φωτισμένη δεσποτεία.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Εικαστική πηγή (σ. 13) Γκ. Λενονιέ, Ο Ντ΄Αλαμπέρ διαβάζει την Εγκυκλοπαίδεια
στο σαλόνι της μαντάμ Ζοφρέν, προκειμένου να κατανοηθεί η αντιμετώπιση των
διαφωτιστικών ιδεών από τα ανώτερα μορφωμένα κοινωνικά στρώματα.
-«Γλωσσάριο όρων του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού», Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9493

1
ώρα

Προτεινόμενη δραστηριότητα:
Συνθετική παρουσίαση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών απόψεων των
διαφωτιστών από τις πηγές αρ. 3 (α & β), 4 και 6, σ. 11-12 του σχ. βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ενότητα 2: Η αμερικανική επανάσταση
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Χαρακτήρας και αιτήματα της επανάστασης, σ. 15
β) Αφορμή για την έκρηξη και αποτελέσματα του «πολέμου της ανεξαρτησίας», σ.
14-15
γ) Πολιτειακό σύστημα των Η.Π.Α., σ. 15.
Λέξεις κλειδιά:
αγγλική κηδεμονία, αμερικανική εθνική συνείδηση, Διακήρυξη Ανεξαρτησίας
Υποστηρικτικό υλικό:

1
ώρα
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-Χάρτης (σ. 14), προκειμένου να γίνει κατανοητό το γεωγραφικό πλαίσιο αναφοράς
-Εικόνα αρ. 2 (σ. 14), ώστε να διαφανεί η γενίκευση της αντίδρασης των
Αμερικανών απέναντι στους Άγγλους
-Πηγή Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, σ. 15
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Καταγραφή των γεωγραφικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών
χαρακτηριστικών των αποικιών του βορρά και του νότου, ώστε να αναδειχθεί και
το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών, παρά τις διαφορές τους,
ενστερνιζόταν την απόσχιση από την αγγλική κηδεμονία
-Εντοπισμός διαφωτιστικών απόψεων στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ενότητα 3: Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης
(1789-1794)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ενότητα 4: (υποενότητα): Η τρίτη και τελευταία φάση της
γαλλικής επανάστασης, 1794-1799
Ενιαία διδασκαλία με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Κοινωνική διαστρωμάτωση στη Γαλλία στα τέλη του 18ου αιώνα, δομικά και
συγκυριακά προβλήματα / αιτίες και αφορμή επανάστασης, σ. 16
β) Μετάβαση από τη συνέλευση των τριών τάξεων στη Συντακτική συνέλευση,
σ.16, 17
γ) Διάκριση των εξουσιών στο Σύνταγμα του 1791, σ. 17
δ) Ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις της Νομοθετικής Συνέλευσης, σ. 18
ε) Ρόλος του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ και των λεσχών, σ.16, 17, 18
στ) Αποφάσεις της Συμβατικής Συνέλευσης, σ. 18
ζ) Περίοδος Τρομοκρατίας και Ροβεσπιέρος, σ.18, 19
η) Διευθυντήριο και Ναπολέων, (απλή αναφορά), σ. 20

3
ώρες

Λέξεις- κλειδιά:
Όρκος του Σφαιριστηρίου, Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του
πολίτη, συνταγματική μοναρχία, αβασίλευτη δημοκρατία, περίοδος Τρομοκρατίας,
Διευθυντήριο.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Γελοιογραφία αρ. 1 (σ. 16), προκειμένου να φανούν τα προνόμια των δύο
ανώτερων τάξεων της γαλλικής κοινωνίας και τα βάρη που είχε αναλάβει η τρίτη
τάξη
-Εικαστική πηγή αρ. 2, Ζ.Λ. Νταβίντ, Ο όρκος του σφαιριστηρίου, (σ.16), εικόνα αρ.
3 (σ. 16), Οπλισμένες γυναίκες βαδίζουν εναντίον των ανακτόρων των Βερσαλιών,
προκειμένου να συνδεθεί η κοινωνική πραγματικότητα με την επαναστατική
ατμόσφαιρα.
-Χρονολογικός πίνακας «Οι μεγάλες επαναστάσεις: Γαλλική Επανάσταση»,
Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-ugc-8525-346
-Χάρτης (σ. 20), προκειμένου να εντοπιστούν οι αλλαγές στο πολιτικό τοπίο της
Ευρώπης με την επικράτηση του Ναπολέοντα και να εξαχθούν συμπεράσματα.
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
- ΄Ασκηση/δραστηριότητα 1, σ. 19 του σχ. βιβλίου.
-Παρακολούθηση και συζήτηση αποσπασμάτων από την ταινία της Εκπαιδευτικής
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Τηλεόρασης: «Η Γαλλική Επανάσταση», μέρος Α΄ (ενδεικτικά: 08:30΄ έως 10:45΄,
από 13:50΄ έως 15:55΄, από 21:00΄ έως 23:04΄):
https://www.youtube.com/watch?v=Gc9R4PyH-Ic
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ενότητα 4: η υποενότητα «Το συνέδριο της Βιέννης»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 6: Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821
στην Ευρώπη
Διδασκαλία της υποενότητας «Το συνέδριο της Βιέννης», σ. 22
Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας 6, ώστε οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν:
α) τις πολιτικές διεκδικήσεις και την ανάπτυξη των εθνικών ιδεολογιών (αρχή των
εθνοτήτων) του 19ου αι., σ. 26
β) τις εθνικές διεκδικήσεις, σ. 27
Λέξεις κλειδιά:
Συνέδριο της Βιέννης, Ιερή Συμμαχία, Παλινόρθωση, ατομικές ελευθερίες, πολιτικά
δικαιώματα, αρχή των εθνοτήτων, καρμπονάροι
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης (σ.22), προκειμένου να σχολιαστεί ο νέος συσχετισμός δυνάμεων που
προέκυψε στην Ευρώπη μετά το Συνέδριο της Βιέννης.
-Πηγή αρ. 2 της ενότητας 6 (σ. 27), ώστε να αναδειχθεί η επίδραση της γαλλικής
επανάστασης στα επαναστατικά κινήματα του 19ου αι.
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
Εύρεση ομοιοτήτων-διαφορών ανάμεσα στις επαναστατικές κινήσεις των ετών
1820-1821. Προϊδεασμός για τον χαρακτήρα της ελληνικής επανάστασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις
αρχές του 19ου αι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 7: Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής
επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες
Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας 5, ώστε οι μαθητές/ μαθήτριες να
αντιληφθούν:
α) την κοινωνική διαστρωμάτωση και τις οικονομικές διαφοροποιήσεις στον
ελλαδικό χώρο κατά τις αρχές του 19ου αιώνα, σ. 23, 24
β) τα κινήματα εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας, σ. 24
γ) τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, τους κύριους εκπρόσωπους του και τις
αντιδράσεις των συντηρητικών κύκλων, σ. 25
Διδασκαλία της ενότητας 7 με έμφαση στην ιδεολογική βάση, το οργανωτικό
σχήμα και τις στρατιωτικές ενέργειες της Φιλικής Εταιρείας, σ. 28, 29

2
ώρες

Λέξεις- κλειδιά:
ορθόδοξη εκκλησία, Φαναριώτες, προεστοί, έμποροι/ καραβοκύρηδες, κλέφτες,
αρματολοί, παροικιακός ελληνισμός, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ρ.Βελεστινλής, Αδ.
Κοραής, Φιλική Εταιρεία, Αόρατη Αρχή, Αλ. Υψηλάντης, Ιερός Λόχος.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Δραστηριότητα, «Η οικονομία των Ελλήνων κατά τον 18ο αιώνα»
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Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9388

-Δραστηριότητα, «Η προσφορά του Α. Κοραή στον αγώνα», Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9690?locale=el
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Εντοπισμός των επιρροών του ευρωπαϊκού στον νεοελληνικό Διαφωτισμό με
βάση την πηγή αρ. 3 (α & β) της ενότητας 1 (σ. 11 του σχ. βιβλίου) και την πηγή
αρ. 3 της ενότητας 5 (σ. 25 του σχ. βιβλίου)
-Αναζήτηση διαφωτιστικών επιρροών στην επαναστατική προκήρυξη της Φιλικής
Εταιρείας (πηγή αρ. 2 της ενότητας 7, σ. 29)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 8: Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Ευνοϊκοί παράγοντες για την κήρυξη της επανάστασης του 1821, σ. 30
β) Φάσεις της επανάστασης (απλή αναφορά με χρήση πίνακα ή χάρτη), σ. 30-32.
Λέξεις κλειδιά:
ένοπλα ελληνικά σώματα, αντίδραση των Οθωμανών
Υποστηρικτικό υλικό:
-Εικαστικά έργα Ν. Λύτρα, Η ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο (σ. 31)
και Θ. Βρυζάκη, Η έξοδος του Μεσολογγίου (σ. 32), προκειμένου να συζητηθούν
δύο από τα κύρια στρατιωτικά γεγονότα της επανάστασης.
-Προσωπογραφίες ηρώων της επανάστασης στο Φωτόδεντρο (με αναζήτηση
συγκεκριμένου προσώπου):
http://photodentro.edu.gr
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Συζήτηση για τη σημασία των συμβολισμών κατά τη διάρκεια επαναστατικών
κινήσεων και τη δημιουργία εθνικών μύθων, με αφόρμηση το εικαστικό έργο του
Θ. Βρυζάκη, Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί τη σημαία της επανάστασης.
-Άσκηση/δραστηριότητα 2, σ. 32 του σχ. βιβλίου.
-Σχολιασμός της σχέσης της ελληνικής επανάστασης με τη γαλλική, με βάση την
πηγή αρ. 2, σ. 21 του σχ. βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 9: Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων
Ελλήνων για συγκρότηση κράτους

1
ώρα

Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Τοπικοί οργανισμοί (απλή αναφορά), σ. 33
β) Εθνοσυνελεύσεις, Συντάγματα, διάκριση εξουσιών, σ. 33, 34
γ) Εμφύλιοι πόλεμοι: αίτια, φάσεις και αντίπαλοι, σ. 34.
Λέξεις- κλειδιά:
Τοπικοί Οργανισμοί, Εθνοσυνελεύσεις, Σύνταγμα της Επιδαύρου, Πολιτικό Σύνταγμα
της Ελλάδος
3
Υποστηρικτικό υλικό:
ώρες
-Πηγή αρ. 1 (σ. 33 του σχ. βιβλίου), προκειμένου να υπογραμμιστεί η σημασία που
αποδίδεται στον χαρακτήρα της ελληνικής επανάστασης
-Πηγή αρ. 3 (σ. 34 του σχ. βιβλίου), προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι
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τοπικιστικές αντιθέσεις και οι οικονομικές διαστάσεις της εμφύλιας σύγκρουσης
-Διαδραστική εφαρμογή «Από αγωνιστής πολίτης»
http://keine-diad.academyofathens.gr:8080/rev/
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Εντοπισμός των επιρροών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στα ελληνικά
συντάγματα (πηγές αρ. 2, σ. 33 και αρ. 4, σ. 34 του σχ. βιβλίου).
-Σχολιασμός των εμφύλιων συγκρούσεων, με βάση την πηγή αρ. 3 (σ. 34 του σχ.
βιβλίου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 10: Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη
Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας, ώστε οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν :
α) τις πρώτες προσπάθειες των Ελλήνων να εξασφαλίσουν την ηθική και υλική
βοήθεια των Ευρωπαίων, σ. 35
β) τις διακυμάνσεις της ευρωπαϊκής διπλωματίας, (σ. 35, 36)
γ) το κίνημα του φιλελληνισμού, σ. 36
Διδασκαλία με έμφαση στην πορεία προς την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους, σ. 36- 37.
Λέξεις κλειδιά:
Μεγάλες Δυνάμεις, διπλωματικές ενέργειες, δάνεια, πράξη προστασίας, φιλέλληνες,
πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγή αρ. 1 (σ. 35), προκειμένου να αιτιολογηθεί ο τρόπος παρουσίασης της
Ελληνικής Επανάστασης στους Ευρωπαίους.
-Πηγή αρ. 2 (σ. 35), προκειμένου να διαφανούν τα ερείσματα του φιλελληνικού
ρεύματος.
-Χάρτης (σ. 37), προκειμένου να γίνουν αντιληπτά και να σχολιαστούν τα όρια του
πρώτου Ελληνικού κράτους.
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Αξιοποίηση του εικαστικού έργου Θ. Βρυζάκη, Η υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα
στο Μεσολόγγι,
https://maccunion.files.wordpress.com/2013/03/161.jpg
προκειμένου να σχολιαστεί η αντιμετώπιση των φιλελλήνων από τους ελληνικούς
πληθυσμούς.
-Τεκμηρίωση της άποψης του ιστορικού Hobsbawm (πηγή αρ. 3, σ. 36 του σχ.
βιβλίου) σχετικά με τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ενότητα 1: μόνο η υποενότητα «Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά
τον 17ο και τον 18ο αιώνα» (σ.10)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ενότητα 12: Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης
Συνοπτική παρουσίαση, ώστε οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν:
α) το φαινόμενο της βιομηχανικής επανάστασης και τις διαφοροποιήσεις στην
οικονομία, την επιστήμη και την κοινωνία κατά την πρώτη φάση της βιομηχανικής
επανάστασης, σ.10-11, 41
β) την εξάπλωση και ωρίμανσή της από τα μέσα του 19ου αι., τις νέες μορφές
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ενέργειας, τις αλλαγές σε επικοινωνίες, συγκοινωνίες, σ. 41-43
γ) τον οικονομικό φιλελευθερισμό, καπιταλισμό, τα μονοπώλια, σ. 43
Λέξεις- κλειδιά :
αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής, χρήση νέων μηχανών, δημιουργία μεγάλων
εργοστασίων, συγκέντρωση κεφαλαίων, ανακάλυψη φυσικών νόμων, ενίσχυση
αστικής τάξης, μορφές ενέργειας, επικοινωνία, συγκοινωνίες και εμπόριο,
καπιταλισμός και οικονομικός φιλελευθερισμός.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Εικόνες των ενοτήτων
-Πηγή αρ. 1 της ενότητας 1 (σ. 10), προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι
κοινωνικές επιπτώσεις της χρήσης των νέων μηχανών κατά την πρώτη φάση της
βιομηχανικής επανάστασης.
-Πηγή αρ. 1 της ενότητας 12 (σ. 42), προκειμένου να διαφανεί η σύνδεση των
επιστημονικών ανακαλύψεων με τη βιομηχανία και η σημασία της εκπαίδευσης
κατά την περίοδο ωρίμανσης της βιομηχανικής επανάστασης
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Δημιουργία γλωσσαρίου «Βιομηχανικής επανάστασης», Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9491
-Σχολιασμός της πηγής αρ.3, σ. 43 του σχ. βιβλίου.

3
ώρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ενότητα 13: Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της
βιομηχανικής επανάστασης
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) πληθυσμιακές μεταβολές (απλή αναφορά), σ. 44
β) κοινωνικοί μετασχηματισμοί (απλή αναφορά στις κοινωνικές ομάδες), σ. 44
γ) σοσιαλιστικές θεωρίες, ανάπτυξη του συνδικαλισμού, πολιτική οργάνωση των
εργατών, κίνημα για τη χειραφέτηση των γυναικών, σ. 44-45
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνικοί μετασχηματισμοί, αστικοποίηση, εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση,
εργάτες, σοσιαλισμός - μαρξισμός, συνδικαλισμός, Πρωτομαγιά, γυναικείο κίνημα.
Υποστηρικτικό υλικό:
Πηγές και εικόνες της ενότητας
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Άσκηση/ δραστηριότητα 2, σ. 45 του βιβλίου
- Ίδρυμα της Βουλής, Δημοκρατία και Εκπαίδευση, «Γυναίκες, το μισό της
ανθρωπότητας», Παιδαγωγικά Εργαστήρια: Εργαστήρι 1-Φύλλα εργασίας 1, 2,
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I460627
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ενότητα 15: Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Ιμπεριαλισμός και αποικιοκρατία, σ. 49
β) Κύρια αίτια, σ. 49
γ) Κοινωνική βάση της αποικιοκρατίας, σ. 49
δ) Αποικιακή εξάπλωση (απλή αναφορά)
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ε) Αποτελέσματα της αποικιοκρατίας, σ. 50-51
Λέξεις-κλειδιά:
αποικιοκρατία, ιμπεριαλισμός.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές σχ.βιβλίου
-Χάρτης, σ. 50, προκειμένου να διαφανεί η διείσδυση της αποικιοκρατίας σε όλη
την έκταση της Αφρικανικής ηπείρου.
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
Σύγκριση του χάρτη της Αφρικανικής ηπείρου της περιόδου της αποικιοκρατίας με
σημερινό χάρτη και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Με θεματικό άξονα την αναζήτηση της πολιτειακής ταυτότητας της μετεπεναστατικής
Ελλάδας κατά το 19ο αι.:
1. να μελετηθεί η μετάβαση από τα Δημοκρατικά Συντάγματα των Εθνοσυνελεύσεων
της Επανάστασης στη συγκεντρωτική διακυβέρνηση του Ι. Καποδίστρια, στην
Απόλυτη Μοναρχία του Όθωνα, στη Συνταγματική Μοναρχία και τελικά στη
Βασιλευόμενη Δημοκρατία του Γεώργιου Α΄,
2. να διερευνηθεί ο ρόλος του βασιλιά και των κομμάτων μέχρι και το 1912,
3. να αναδειχθεί η περίοδος του δικομματισμού και τα όριά της,
4. να παρουσιαστεί συνοπτικά η συμβολή των επαναστάσεων και των κινημάτων
(επανάσταση του 1843, Ναυπλιακά, Γουδί) στη διαμόρφωση του πολιτειακού
τοπίου,
5. να καταδειχθεί η σταδιακή διεύρυνση των ελληνικών συνόρων.
6. να αναδειχθούν οι οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας
Διδακτικές ενότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ενότητα 17: Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας
(1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ενότητα 18: Από την άφιξη Όθωνα (1833) ως την 3η
Σεπτεμβρίου 1843, οι υποενότητες «εκλογή και άφιξη του Όθωνα» και
«περίοδος της Αντιβασιλείας»
Διδασκαλία της ενότητας 17 με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Εσωτερική πολιτική του Ι. Καποδίστρια:
-Πολίτευμα και Διοίκηση, σ. 55
- Ένοπλες δυνάμεις, πειρατεία, σ. 55.
-Κρατικό ταμείο, Νόμισμα-Φοίνικας, λιτότητα δαπανών, εκσυγχρονισμός
γεωργίας, σ. 55
-Εκπαίδευση-βασικές σπουδές και επαγγελματική κατάρτιση, σ. 56
β) Εξωτερική πολιτική του Ι. Καποδίστρια:
- Εθνική Ανεξαρτησία και διεύρυνση συνόρων, σ. 56
γ) Συγκεντρωτική διακυβέρνηση: Οι φίλοι και οι εχθροί. Ο ρόλος της
Αντιπολίτευσης και η δολοφονία του Ι. Καποδίστρια, σ. 56

Ώρες

2
ώρες

Λέξεις- κλειδιά: Συγκεντρωτική διακυβέρνηση, αντικαποδιστριακές κινήσεις,
φοίνικας, Λόχος Ευελπίδων, Ορφανοτροφείον της Αίγινας, αλληλοδιδακτικά σχολεία,
Πρότυπον Αγροκήπιον, χειροτεχνεία.
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Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης του σχ. βιβλίου με τα νέα σύνορα (Συνθήκη Κωνσταντινούπολης, 1832,
σύνορα Αμβρακικού-Παγασητικού, σ. 56) και σύγκριση με χάρτη αρχικών
συνόρων (Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας, 1830, σύνορα Αχελώου-Σπερχειού, σ. 37)
- Διαδραστική εφαρμογή, «Η εκπαιδευτική πολιτική του Ι.Κ., Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9389
- Πίνακας για τη δολοφονία του Ι.Κ., Iστορία και Λογοτεχνία στο Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid=1991
-Πηγή, «Οι βαθύτερες αιτίες αντίδρασης κατά του κυβερνήτη», Ιστόπολις:
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/lykistopolis/istopolis/content/supstuff/piges.php?FilterID=69
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
΄Ασκηση/δραστηριότητα 1, σ. 56 του σχ. βιβλίου
Συνοπτική διδασκαλία των υποενοτήτων «Εκλογή και άφιξη του Όθωνα», σ. 57
και «Περίοδος της Αντιβασιλείας», σ. 57-58 από την ενότητα 18 με απλή
αναφορά στην εκλογή και άφιξη του ΄Οθωνα και στο ρόλο της Αντιβασιλείας.
Λέξεις- κλειδιά: Αντιβασιλεία
Υποστηρικτικό υλικό:
- Πηγή, Η διακήρυξη του ΄Οθωνα (μόλις έφθασε στην Ελλάδα), «Ιστορία και
Λογοτεχνία», Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid=2012
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Εντοπισμός των διαφορετικών απόψεων για το έργο της Αντιβασιλείας στις πηγές
της σελίδας 57 του σχ. βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ενότητα 18: Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η
Σεπτεμβρίου 1843 οι υποενότητες «Η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας» και
«Η 3η Σεπτεμβρίου 1843»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ενότητα 19: Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του
Όθωνα (1862)
Ενιαία διδασκαλία με έμφαση στα εξής σημεία:
α) Περίοδος απόλυτης μοναρχίας, σ.58
β) 3η Σεπτεμβρίου 1843 (αίτια, πρωταγωνιστές, γεγονότα, αποτέλεσμα), σ. 58.
γ) Συνταγματική μοναρχία, διάκριση εξουσιών, σ. 59
δ) Λειτουργία πολιτεύματος, σ. 59
ε) Μεγάλη Ιδέα-Κωλέττης, αλυτρωτισμός σ. 59
στ) Αυτόχθονες-ετερόχθονες, (απλή αναφορά), σ. 59
ζ) Κριμαϊκός Πόλεμος και ο Ελληνισμός (απλή αναφορά), σ. 59-60
η) Η έξωση του Όθωνα, (απλή αναφορά), σ. 60.

1
ώρα

Λέξεις- κλειδιά: Απόλυτη Μοναρχία, Επανάσταση 3 ης Σεπτεμβρίου 1843,
Συνταγματική Μοναρχία, Μεγάλη Ιδέα, αλυτρωτισμός, έξωση.
Υποστηρικτικό υλικό:
- Πίνακας (Χ. Μάρτενς, Η νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843), σ. 58 του σχ. βιβλίου.
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-Διαδραστική εφαρμογή με πηγές, «Το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843»,
Φωτόδενδρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9597
-Διαδραστική εφαρμογή για την επεξεργασία όρων, «Γλωσσάριο ελληνικού
κράτους», Φωτόδενδρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9506
- «Το Σύνταγμα του 1844», Βουλή των Ελλήνων:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148f24dce6a27c8/syn12.pdf
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Ασκήσεις/δραστηριότητες 1 και 2, σ. 60 του σχ. βιβλίου (με επιλογή σημείων και
γλωσσική εξομάλυνση).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ενότητα 20: Από την έξωση του Όθωνα (1862) ως το κίνημα
στο Γουδί (1909)
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Ανάρρηση στον θρόνο του Γεωργίου Α΄ και ενσωμάτωση των Επτανήσων, σ.
61
β) Το Σύνταγμα του 1864, σ. 61.
γ) Εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις :
-Αλ. Κουμουνδούρος, 61
-Προβλήματα κοινοβουλευτισμού και αρχή της δεδηλωμένης, σ. 61-62
-Δικομματισμός, σ. 62
- Πρόγραμμα Χ. Τρικούπη και Θ. Δηλιγιάννη, σ. 62
δ) Η πορεία προς την οικονομική και εθνική κρίση (απλή αναφορά), σ. 63
ε) Ο πόλεμος του 1897 και οι πολιτικές εξελίξεις, σ. 63.
Λέξεις κλειδιά: Βασιλευόμενη Δημοκρατία, Κοινοβουλευτισμός, Αρχή Δεδηλωμένης,
Δικομματισμός, εκσυγχρονισμός, πτώχευση, Δ.Ο.Ε.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης, σ. 66, προκειμένου να εντοπιστεί η σταδιακή διεύρυνση της ελληνικής
επικράτειας (1864, 1881)
- Βίντεο, «Τα Συντάγματα του 1844 και 1864», Ιστόπολις:
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/lyk-istopolis/istopolis/content/SK/unitintro.php?ThemUnitID=76
-Πηγή 1: Χ. Τρικούπη, «Τίς πταίει;» (με επιλογή σημείων και γλωσσική
εξομάλυνση), σ. 61 του σχ. βιβλίου, προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο ρόλος του
βασιλιά στην πολιτική αστάθεια.
Προτεινόμενη Δραστηριότητα:
Παιχνίδι ρόλων: Πολιτική αντιπαράθεση (debate) οπαδών του Τρικούπη και του
Δηλιγιάννη, ενόψει επικείμενων εκλογών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 23: Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον
19ο αιώνα
Συνοπτική παρουσίαση, ώστε οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν:
α) την εξέλιξη της έκτασης και του πληθυσμού του Ελληνικού κράτους
β) τον αγροτικό τομέα: εθνικές γαίες, μικρός κλήρος, μονοκαλλιέργεια, σταφιδική
κρίση (βασική αιτία μετανάστευσης αγροτών σε ΗΠΑ) τσιφλίκια Θεσσαλίας,
αγώνας κολίγων, Κιλελέρ)
γ) τον τριτογενή τομέα: εμπόριο, ναυτιλία, πλούσιες εμπορικές παροικίες,
τραπεζικό σύστημα, έργα υποδομής για τις μεταφορές, αστικοποίηση κυρίως λόγω
ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα
δ) τη βιομηχανία: χαμηλή ανάπτυξη, επενδύσεις ελλήνων κεφαλαιούχων

2
ώρες

2
ώρες
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εξωτερικού, μικρή αριθμητικά εργατική τάξη, εμφάνιση εργατικού συνδικαλισμού
ε) το γυναικείο ζήτημα: έμφαση στο αίτημα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά:
Εθνικές γαίες, τσιφλίκια, κολίγοι, Κιλελέρ, σταφιδική κρίση, μετανάστευση,
εξωελλαδικό κεφάλαιο, έργα υποδομής, αστικοποίηση, βιομηχανία και εργατικό
κίνημα, γυναικείο ζήτημα.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης σ. 66 του σχ. βιβλίου
-Εικόνες, πηγές και πίνακας του σχ. βιβλίου
-Εικόνες σχετικά με σημαντικά θέματα της ελληνικής οικονομίας του 19ου αι., ΙΜΕ
: http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/list5.html
-Πληροφοριακό υλικό για:
τη γενική εικόνα της οικονομίας, ΙΜΕ:
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1833_1897/economy/index.html
τα δημόσια έργα υποδομής, ΙΜΕ:
http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1833_1897/economy/choros/04.html
- «Το λιμάνι του Πειραιά το 19ο αι... με τις εικόνες των περιηγητών», Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8972
-«Η

αθηναϊκή τριλογία», Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9410
-«Οι σκλάβοι του κάμπου», βίντεο, Μηχανή του χρόνου:
http://www.mixanitouxronou.gr/i-epithesi-tou-stratou-enantion-ton-agroton-stokileler-i-ematiri-agones-ton-sklavon-tou-kampou-enantion-ton-tsiflikadon/
- «Τα μεταλλεία του Λαυρίου στους νεότερους χρόνους», Βίντεο
Φωτόδεντρο:
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentroeducationalvideo-8522-103
- Οι συνθήκες στα μεταλλεία Λαυρίου, Μηχανή του χρόνου:
http://www.mixanitouxronou.gr/i-zoi-me-ta-pontikia-i-sinthikes-ergasias-stametallia-lavriou-otan-ta-agorase-o-italos-serpieri/
- «Η εξέγερση της Σερίφου», Μηχανή του χρόνου:
https://www.youtube.com/watch?v=UvHewkEJGK0
-«Βρωμοέλληνες», Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα, (αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ για
τις συνθήκες που αντιμετώπισαν στις ΗΠΑ οι Έλληνες), Αρχείο ΕΡΤ :
http://archive.ert.gr/37512/.
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Άσκηση/δραστηριότητα 1, σ. 71 του βιβλίου.
-Ίδρυμα της Βουλής, Δημοκρατία και Εκπαίδευση, «Γυναίκες, το μισό της
ανθρωπότητας», Εργαστήρι 3, Φύλλα εργασίας 1, 2 και 3,
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I453616
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Ενότητα 27: Το κίνημα στο Γουδί (1909)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Ενότητα 28: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η
βενιζελική πολιτική της περιόδου 1910-1912

1 ώρα

Ενιαία διδασκαλία των ενοτήτων με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Αιτήματα Στρατιωτικού Συνδέσμου, Κίνημα στο Γουδί, συλλαλητήριο 14ης
Αυγούστου (απλή αναφορά), σ. 82-8
β) Κύριες μεταρρυθμίσεις της Αναθεωρητικής Βουλής, σ. 84
γ) Ίδρυση των δύο νέων κομμάτων αρχών: Κόμμα φιλελευθέρων, Κόμμα
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Κοινωνιολόγων (σ. 84)
δ) Προετοιμασία για τις εθνικές διεκδικήσεις, σ. 84
Λέξεις- κλειδιά: στρατιωτικός σύνδεσμος, κίνημα στο Γουδί,
Αναθεωρητική Βουλή, κόμμα Φιλελευθέρων, Κόμμα Κοινωνιολόγων.
Υποστηρικτικό υλικό:
-«Το στρατιωτικόν κίνημα στο Γουδί», Το Πανόραμα του 20ού αιώνα, ΕΡΤ,
(βίντεο, 01.35΄):
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid=84
-«Το συλλαλητήριον της 14ης Σεπτεμβρίου 1909», Το Πανόραμα του 20ού αι., ΕΡΤ,
(βίντεο, 01. 39΄):
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid=85
Για τον Ελ. Βενιζέλο, http://www.venizelos-foundation.gr/
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Kaταγραφή των προβλημάτων του ελληνικού κράτους των αρχών του 20ου αι.
-Συζήτηση για τον ρόλο του Ελ. Βενιζέλου στην ανασυγκρότηση της χώρας.
Με θεματικό άξονα τoυς Εθνικούς και Παγκόσμιους πολέμους του 20ού αιώνα:
1. να γίνει αντιληπτή η διάκριση ανάμεσα στους εθνικούς/περιφερειακούς και τους
παγκοσμίους πολέμους,
2. να διερευνηθεί η σχέση τους ,
3. να κατανοηθεί το φαινόμενο της ανόδου των ολοκληρωτικών καθεστώτων στην
Ευρώπη του μεσοπολέμου,
4. να αναδειχθεί ο ρόλος της αντίστασης στα ολοκληρωτικά καθεστώτα,
5. να διερευνηθεί ο ρόλος και η σημασία ιστορικών προσώπων και ηγετών, των οποίων
οι ενέργειες και δράσεις καθόρισαν τη διαδικασία και την έκβαση της κάθε
πολεμικής αναμέτρησης.
6. να κατανοηθούν οι συνθήκες δημιουργίας του μεταπολεμικού χάρτη της Ευρώπης.
Διδακτικές ενότητες

Ώρες

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ενότητα 21. Το κρητικό ζήτημα (1821-1905)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ενότητα 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων
εθνικών επιδιώξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Ενότητα 29: Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912 – 1913)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Ενότητα 30: Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια μετά τους
βαλκανικούς πολέμους
Ενιαία διδασκαλία των ενοτήτων με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Το Κρητικό ζήτημα (ορισμός), σ. 64
β) Τα νέα κράτη- έθνη των Βαλκανίων (απλή αναφορά, με τον χάρτη της σ.
66), ώστε οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν την ανάδυση των
αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων των βαλκανικών κρατών
γ) Μακεδονικό Ζήτημα και αγώνας, σ. 67-68
δ) Κίνημα των Νεοτούρκων, σ. 68
ε) Αίτια των Βαλκανικών Πολέμων, σ. 85
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στ) Συμμαχίες-αντίπαλοι στις δύο φάσεις των Βαλκανικών πολέμων, σ. 85,
86
ζ) Γεγονότα (απλή αναφορά/σχεδιάγραμμα), σ. 85-86
η) Αποτελέσματα Συνθήκης Βουκουρεστίου, προοπτικές Νέων Χωρών –
εξωτερική πολιτική, σ. 87-88.

2 ώρες

Λέξεις κλειδιά: Κρητικό ζήτημα, Μακεδονικό ζήτημα, κομιτατζήδες, κίνημα
Νεοτούρκων, Συνθήκη Βουκουρεστίου, απελευθέρωση Θεσσαλονίκης, νέα
σύνορα Ελλάδος, Νέες Χώρες.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Διαδραστική εφαρμογή με πηγές και βίντεο από το Πανόραμα του 20ού αι.
ΕΡΤ, (02.07΄) «Ο μακεδονικός αγώνας», Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9505
-Διαδραστικός χάρτης «Βαλκανικοί πόλεμοι: οι διεκδικήσεις και τα οφέλη
των βαλκανικών κρατών», Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9478
-Ο ελληνικός στρατός μπαίνει στη Θεσσαλονίκη, Το Πανόραμα του 20ού αι.,
ΕΡΤ, βίντεο 01:17΄:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=117
«Η συνθήκη του Βουκουρεστίου», Το Πανόραμα του 20ού αι., βίντεο 00:51΄:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=122
-Πηγή 2, σ. 86 του σχ. βιβλίου, προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος του Ελ.
Βενιζέλου στους Βαλκανικούς πολέμους
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Ανάδειξη των διαστάσεων του μακεδονικού αγώνα μέσα από τον σχολιασμό
των πηγών 1α και 1β, σ. 67 του σχ. βιβλίου.
-Άσκηση/δραστηριότητα 1, σ. 86 του σχ. βιβλίου
-Άσκηση/δραστηριότητα 1 και 3, σ. 88 του σχ. βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Ενότητα 31: Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄
Παγκόσμιου πολέμου
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Τα αίτια, σ. 89, η αφορμή, σ. 90
β) Τα αντίπαλα στρατόπεδα στην έναρξη του πολέμου, σ. 90
γ) Προσχωρήσεις/αποχωρήσεις (Τουρκία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία,
Ρωσία, Αμερική), κύρια μέτωπα (ανατολικό, δυτικό), (απλή αναφορά), σ.
90-91.
γ) Οι επιχειρήσεις το 1916, Η καμπή του 1917, σ. 91 (απλή αναφορά).
δ) Το τέλος του πολέμου, σ. 91
Λέξεις-κλειδιά:
Ιμπεριαλισμός, εθνικισμός, μιλιταρισμός, Εγκάρδια Συνεννόηση–Entente
(Αντάντ), Κεντρικές Δυνάμεις, πόλεμος χαρακωμάτων, Ρωσική Επανάσταση.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Διαδραστικός χάρτης των συμμαχιών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9411

4 ώρες
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- Η αφορμή του πολέμου, Πανόραμα του αιώνα, επ. 008, αρχείο ΕΡΤ:
http://archive.ert.gr/625/
-Σύντομα βίντεο με πληροφορίες και αποτυπώσεις του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου σε κινούμενα σχέδια για μαθητές/τριες, WW1 class clips, BBC:
www.bbc.co.uk./education/topics/ztqtb9q/resources/1
-Υλικό για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, BBC:
www.bbc.co.uk/programmes/p01nb93y (The Battle of Somme)
www.bbc.co.uk/guides/zw4mxnb (Perilous pilots)
www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Άσκηση/δραστηριότητα 1, σ. 91 του σχ. βιβλίου.
-Σχολιασμός της εικόνας αρ. 3, σ. 91 του σχ. βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Ενότητα 32: Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – Ο
Εθνικός Διχασμός
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Οι θέσεις Βενιζέλου – Κων/νου και η σύγκρουσή τους, σ. 92
β) Η εμπλοκή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (απλή αναφορά), σ.
92
γ) Οι Επίστρατοι και το Κίνημα της Εθνικής Άμυνας, σ. 92-93
δ) Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης και Εθνικός Διχασμός, σ. 93
ε) Επέμβαση της Αντάντ, έξωση του Κων/νου, ανάληψη της εξουσίας από
τον Βενιζέλο (απλή αναφορά), σ. 93
Λέξεις- κλειδιά:
Εθνικός Διχασμός, Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης, Κράτος των Αθηνών.
Υποστηρικτικό υλικό:
«Η Ελλάδα το 1914», Το Πανόραμα του 20ού αιώνα, ΕΡΤ:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/?subpoint=15
#prettyPhoto[movies]/0/
«Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης», Το Πανόραμα του 20ού αι., ΕΡΤ (01:25΄):
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=157
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Σχολιασμός των πηγών, σ. 92 του σχ. βιβλίου, ώστε να αναδειχθεί η στάση
των δύο εμπλεκομένων (βασιλιά- Βενιζέλου) στο ζήτημα του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου
-Άσκηση/δραστηριότητα 3, σ. 93 του σχ. βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Ενότητα 33: Η ρωσική Επανάσταση
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Η κρίση του τσαρικού καθεστώτος, σ. 94
β) Η αστική επανάσταση του Φεβρουαρίου 1917 (απλή αναφορά), σ. 94.
γ) Η σοσιαλιστική οκτωβριανή επανάσταση του 1917, σ. 94-95
δ) Ο εμφύλιος πόλεμος και η ξένη επέμβαση (απλή αναφορά), σ. 95
ε) Η ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης (απλή αναφορά), σ. 95
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στ) Η επίδραση της Οκτωβριανής Επανάστασης στην Ευρώπη, σ. 95-96
Λέξεις- κλειδιά:
Τσαρικό καθεστώς, μπολσεβίκοι, Οκτωβριανή επανάσταση, σοβιέτ,
κομμουνιστικά κόμματα
Υποστηρικτικό υλικό:
-«Επανάσταση 1905. Ρωσία», Πανόραμα του αιώνα, ΕΡΤ (βίντεο: 15:54΄16:53΄) :http://archive.ert.gr/621/
-«Σοβιετική επανάσταση», Πανόραμα του αιώνα, ΕΡΤ (βίντεο: 10:55΄-12:18΄)
http://archive.ert.gr/630/
-πηγές του σχ. βιβλίου
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Άσκηση/δραστηριότητα 1, σ. 96 του σχ. βιβλίου.
-Ποιες από τις διακηρύξεις και τα μέτρα που πήραν οι μπολσεβίκοι
σχετίζονται με τις διακηρύξεις και τα μέτρα που είχε πάρει η Γαλλική
Επανάσταση;
-Συζήτηση για την Οκτωβριανή Επανάσταση και τη σημασία της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Ενότητα 34: Η λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και οι
μεταπολεμικές ρυθμίσεις
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Αρχή της Αυτοδιάθεσης των λαών («14 σημεία») (απλή αναφορά), σ. 97
β) Συνθήκη Βερσαλλιών, σ. 97
γ) Συνθήκη Σεβρών, σ. 97-98
δ) Κοινωνία των Εθνών, σ. 98.
Λέξεις κλειδιά: παγκόσμιος πόλεμος, τα «14 σημεία» του Γουίλσον, Συνθήκη
Βερσαλλιών, Συνθήκη Σεβρών, Κοινωνία των Εθνών.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Η Συνθήκη των Σεβρών, Το Πανόραμα του 20ού αι., ΕΡΤ, (βίντεο 01:05΄):
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=238
Χάρτες, σ. 98 και 99 του σχ. βιβλίου
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Άσκηση/δραστηριότητα 1 και 2, σ. 98 του βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Ενότητα 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας
και του Πόντου.
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) οι διωγμοί του ελληνισμού και τα αίτια τους, σ. 102.
β) η «αυτοδιάθεση των λαών» και το κίνημα αυτονόμησης του Πόντου, σ.
103.
Λέξεις –κλειδιά:
Τάγματα εργασίας, ποντοαρμενικό κράτος.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές του σχ. βιβλίου
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Άσκηση/ δραστηριότητα 1, σ. 103 του βιβλίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Ενότητα 35. Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της
Ελλάδας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

2 ώρες

Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας, ώστε οι μαθητές/τριες να
αντιληφθούν:
α) τις διεκδικήσεις του Βενιζέλου στο Συνέδριο του Παρισιού, σ. 100
β) τη σημασία της στρατιωτικής παρουσίας της Ελλάδας στη Μ. Ασία για τη
Βρετανία, σ. 100
γ) τις αντιδράσεις των Ελλήνων της Μ. Ασίας και των Τούρκων, σ. 101
Υποστηρικτικό υλικό:
Πηγές σχ. βιβλίου.
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
-Άσκηση/δραστηριότητα 1, σ. 101 του σχ. βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Ενότητα 38: Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922).
Διδασκαλία της ενότητας, με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Η ελληνική διοίκηση της Μικράς Ασίας και οι επιχειρήσεις του ελληνικού
στρατού ως το καλοκαίρι του 1920, σ. 105
β) Η απόρριψη της Συνθήκης των Σεβρών από το τουρκικό κίνημα
αντίστασης
γ) Οι εκλογές 1920 και η επάνοδος Κωνσταντίνου, σ. 105 – 106
δ) Διπλωματικές επιτυχίες του τουρκικού κινήματος (συμφωνίες Κεμάλ με
Σοβιετική Ένωση, Γαλλία, Ιταλία), σ. 106
ε) Οι εξελίξεις έως τον Αύγουστο του 1922, σ. 106-107
Λέξεις- κλειδιά:
ελληνική διοίκηση Σμύρνης, Συνθήκη Σεβρών, δημοψήφισμα 1920, επέλαση
στον Σαγγάριο,Δημοκρατικό Μανιφέστο
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης, σ. 106 του σχ. βιβλίου
-Απόβαση στη Σμύρνη, Το Πανόραμα του 20 ού αιώνα, ΕΡΤ, βίντεο (01.48΄):
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid=230

-Πηγή, « Η έναρξη της Τουρκικής Επίθεσης, 13 Αυγούστου 1922, ΙΜΕ:
www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/sources/10.html
-«Παράλληλες διπλωματικές επαφές του Κεμάλ με τους Συμμάχους και τη
Σοβιετική ΄Ενωση», ΙΜΕ:
www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/15.html
-Πηγή, «Σκηνές από την καταστροφή της Σμύρνης», ΙΜΕ:
www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/sources/12.html
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Άσκηση/δραστηριότητα 1 και 2, σ. 107 του σχ. βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Ενότητα 39: Εξελίξεις σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τον
μικρασιατικό πόλεμο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ενότητα 44: Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά
τον Μεσοπόλεμο
Ενιαία διδασκαλία των ενοτήτων με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
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α) Η Δίκη των Έξι, σ. 108
β) Η Συνθήκη της Λοζάνης (1923), σ. 109.
γ) Παράγοντες έντασης γηγενών-προσφύγων, σχέσεις γηγενών- προσφύγων
σ.121-122.
δ) Συνέπειες της άφιξης των προσφύγων στην πολιτική, οικονομική και
κοινωνική ζωή, στον πολιτισμό, σ. 121 – 122.

2 ώρες

Λέξεις κλειδιά: Σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών, τέλος Μεγάλης Ιδέας
Υποστηρικτικό υλικό:
-Η Συνθήκη της Λοζάνης (πλήρες κείμενο στα ελληνικά), Ιμβριακή ΄Ενωση
Μακεδονίας- Θράκης: http://imbrosunion.com/174-2/
- λήψεις εποχής από κατεστραμμένη Σμύρνη και οδοιπορικό προσφύγων,
Αρχείο ΕΡΤ: http://archive.ert.gr/27877/
- μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων, Αρχείο ΕΡΤ:
http://archive.ert.gr/97149/
- «Δυο φορές ξένος», ντοκιμαντέρ για μετακινήσεις πληθυσμών μετά τη
συνθήκη της Λοζάνης, Αρχείο ΕΡΤ: http://archive.ert.gr/96007/
- «Ήμουν και εγώ πρόσφυγας», Αποσπάσματα από βίντεο, Μηχανή του
χρόνου : http://webtv.ert.gr/katigories/politismos/mixani-touxronou/02iol2016-i-michani-tou-chronou-imoun-ki-ego-prosfigas-episodio-2/
-«Οι παραγκουπόλεις των προσφύγων», αποσπάσματα από βίντεο, Μηχανή
του χρόνου:
http://www.mixanitouxronou.gr/paragkoupolis-ke-katavlismi-ton-prosfigonke-athlies-sinthikes-zois/
-Γραπτή πηγή, Απόσπασμα ομιλίας του Ελ. Βενιζέλου για το προσφυγικό
1928, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=268
-«Το οδοιπορικό των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική καταστροφή»,
Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9474
-«Μαρτυρίες από την έξοδο», Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9508
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Άσκηση/δραστηριότητα 1, σ. 110 του σχ. βιβλίου
-Άσκηση/δραστηριότητα 2, σ. 122 του σχ. βιβλίου.
-Ίδρυμα της Βουλής, Δημοκρατία και Εκπαίδευση, «Όψεις του ρατσισμού»,
Παιδαγωγικά Εργαστήρια: Εργαστήριο 3, Φύλλα εργασίας 1-7
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I460627
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ενότητα 40: Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η
παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 και η Μεγάλη Ύφεση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ενότητα 41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929.
Ενιαία διδασκαλία των ενοτήτων με έμφαση στα ακόλουθα σημεία :
α) Τα αποτελέσματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σ. 111 – 112
β) H έκρηξη της οικονομικής κρίσης του 1929 (απλή αναφορά), σ. 112
γ) Η επέκταση της κρίσης- Η μεγάλη ύφεση (απλή αναφορά), σ. 112-3
δ) Κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, σ. 114

2 ώρες
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ε) Πολιτική του Νew deal-αντιμετώπιση της κρίσης, σ. 115.
Λέξεις- κλειδιά: δικαίωμα αυτοδιάθεσης λαών, κινήματα ανεξαρτητοποίησης,
ενίσχυση αυταρχικών και εθνικιστικών ιδεολογιών, Μεγάλη Ύφεση – «Κραχ»,
ανεργία, New Deal (πολιτική εξόδου από την κρίση).
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές και εικόνες του σχ. βιβλίου
-[Αποσπάσματα για την έναρξη της κρίσης του 1929 στις Η.Π.Α], Το
Πανόραμα του 20ού αιώνα, επ. 021, Αρχείο ΕΡΤ (λεπτά 27:34-28:30) :
http://archive.ert.gr/7135/
-[η κρίση και οι συνέπειές της στις Η.Π.Α.], Το Πανόραμα του 20ού αιώνα, επ.
022, Αρχείο ΕΡΤ (αρχή του ντοκιμαντέρ): http://archive.ert.gr/7651/
-«η κρίση συνεχίζεται..»,[αντιδράσεις, διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο για την κρίση], Το Πανόραμα
του 20ού αιώνα, επ. 023, Αρχείο ΕΡΤ (αρχή του ντοκιμαντέρ), http://archive.ert.gr/638/
-Πίνακας [«αριθμός ανέργων» στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου], Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=370
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Άσκηση/δραστηριότητα 1, σ. 113 του σχ. βιβλίου.
-Καταγραφή της αλυσίδας της κρίσης με βάση τα στοιχεία της πηγής αρ. 2,
σ.113 του σχ. βιβλίου.
- Σχολιασμός των επιπτώσεων της κρίσης με βάση τις εικόνες αρ. 4, σ. 113
και 1 & 2, σ. 114 του σχ. βιβλίου ή άλλων πηγών και εικόνων από το
διαδίκτυο.
-Σχολιασμός της πηγής αρ. 2, σ. 115 του σχ. βιβλίου, ώστε να αναδειχθούν οι
τομείς παρέμβασης της πολιτικής του New deal του Ρούσβελτ.
-Συζήτηση για την κρίση σήμερα. Αναζήτηση αναλογιών με την εποχή της
Μεγάλης Ύφεσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ενότητα 42: Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ενότητα 43. Η υποενότητα «Η δικτατορία της 4ης
Αυγούστου 1936» .
Ενιαία διδασκαλία με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Η Σοβιετική Ένωση την εποχή του Στάλιν, σ. 116
β) Ο φασισμός στην Ιταλία, σ. 116
γ) Ο ναζισμός στη Γερμανία, σ. 117
δ) η υποενότητα «Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου», σ. 119 - 120

2 ώρες

Λέξεις κλειδιά: Σταλινισμός, Φασισμός, Ναζισμός, «Ντούτσε», «Φύρερ»,
δικτατορία 4ης Αυγούστου, ΕΟΝ.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές του σχ. βιβλίου
-«Ο ναζισμός κερδίζει έδαφος», Το Πανόραμα του 20ού αιώνα, επ.022, Αρχείο
ΕΡΤ (από 26:00): http://archive.ert.gr/7651/
-«4η Αυγούστου 1936», Πανόραμα του 20ού αι., ΕΡΤ, (01:10΄):
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=470
-«Ε.Ο.Ν», Πανόραμα του 20ού αι., ΕΡΤ (02:26΄):
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http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid=473

Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Σχολιασμός της έννοιας του φασισμού, όπως τον οραματίζεται ο Μουσολίνι
στην πηγή αρ. 1, σ. 116 του σχ. βιβλίου.
-Άσκηση/δραστηριότητα 1, σ. 117 του σχ. βιβλίου.
-Άσκηση/δραστηριότητα 2, σ. 120 του σχ. βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Ενότητα 45: Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Γερμανική, ιταλική και ιαπωνική επιθετικότητα πριν από την έναρξη του
πολέμου (απλή αναφορά), σ.123-124
β) Συγκρότηση του ΄Αξονα Ρώμης- Βερολίνου και του Αντιδιεθνιστικού
Συμφώνου, σ. 123
γ) Στάση των δυτικών κρατών («πολιτική κατευνασμού»), Σύμφωνο
Μολότοφ – Ρίμπεντροπ (απλή αναφορά)
δ) Αίτια του πολέμου, σ. 125.
Λέξεις- κλειδιά:
Άξονας Ρώμης – Βερολίνου, Αντιδιεθνιστικό Σύμφωνο,
κατευνασμού», Σύμφωνο Μη Επιθέσεως Μολότοφ – Ρίμπεντροπ.
Υποστηρικτικό υλικό
-Πηγές και εικόνες του σχ. βιβλίου
-Σύντομα βίντεο για μαθητές, BBC:
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/video/ir1/

2 ώρες

«πολιτική

Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Άσκηση/Δραστηριότητα 3, σ. 125 του σχ. βιβλίου.
-Σχολιασμός της πολιτικής που ακολούθησαν απέναντι στον Χίτλερ τα
δυτικά κράτη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Ενότητα 46: Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας, ώστε οι μαθητές/τριες να
αντιληφθούν τα ακόλουθα σημεία:
α) Η αφορμή και η έκρηξη του πολέμου, σ. 126
β) Αναφορά με βάση τον Χάρτη 1, (σ. 126) στις πολεμικές επιχειρήσεις στην
Ευρώπη 1939-1941 (Blitzkrieg/«Πόλεμος- Αστραπή»), σ. 126 – 127, στη
γερμανική επίθεση στη Σοβιετική Ένωση (1941 – 1943), σ. 127, στις
επιχειρήσεις στην Αφρική (1941 – 1943), σ. 127, στις επιχειρήσεις στην Άπω
Ανατολή (από το 1941), σ. 128, προκειμένου να γίνει κατανοητή η έννοια του
«παγκοσμίου» πολέμου.
γ) Το τέλος του πολέμου, σ. 128 – 129
Λέξεις κλειδιά: «Πόλεμος- Αστραπή »/Blitzkrieg, ατομική βόμβα.
Υποστηρικτικό υλικό:
Πηγές και εικόνες σχ. βιβλίου
- Το χρονικό του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στην Ιστοσελίδα του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου:
http://ww2.gr/index.php?option=timeline&date=all
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Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Άσκηση/δραστηριότητα 1, σ. 129 του σχ. βιβλίου.
- ΄Ασκηση/δραστηριότητα 2, σ. 129 του σχ. βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Ενότητα 47: Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄
Παγκόσμιο πόλεμο
Διδασκαλία της ενότητας, ώστε οι μαθητές/ τριες να αντιληφθούν τα
ακόλουθα σημεία:
α) τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, σ. 130
β) τον ελληνογερμανικό πόλεμο, σ. 130 – 131
Λέξεις-κλειδιά:
Τορπιλισμός της ΄Ελλης, ΟΧΙ, αλβανικό μέτωπο, ελληνογερμανικός πόλεμος.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγή, «Ο τορπιλισμός της « Ελλης», ΙΜΕ:
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/war/pigi01.html
-Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος, ΙΜΕ:
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/war/02.html
-Η γερμανική επίθεση, ΙΜΕ:
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/war/03.html
-πηγή, «Οι Γερμανοί στην Αθήνα», ΙΜΕ:
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/occupation/pigi01.html
- «Μαρτυρίες βετεράνων του ’40», Αρχείο ΕΡΤ: http://archive.ert.gr/6819/

2 ώρες

Προτεινόμενη δραστηριότητα:
Σχολιασμός της πηγής 2, σ. 131 του σχ. βιβλίου σχετικά με τη ρήξη ανάμεσα
στην ελληνική κοινωνία και την ηγεσία της εξαιτίας της στάσης της
τελευταίας στον πόλεμο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Ενότητα 48: Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Η Κατοχή, σ. 132
β) Η Αντίσταση και τα αντίποινα, σ. 132 – 134
γ) Η «ελεύθερη Ελλάδα, σ. 134
δ) Η Απελευθέρωση, σ. 134
Λέξεις- κλειδιά: Κατοχή, Αντίσταση, ΕΑΜ, ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, «Ελεύθερη
Ελλάδα», Κυβέρνηση του βουνού, τάγματα ασφαλείας
Υποστηρικτικό υλικό
-«Κατοχή», ΙΜΕ:
www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/occupation/index.html
-«Ελεύθερη Ελλάδα», ΙΜΕ:
www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/05.html
-«Απελευθέρωση», ΙΜΕ:
www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/liberation/index.html
- «Γοργοπόταμος», Αρχείο ΕΡΤ: http://archive.ert.gr/91429/
-«Αίμα και Θρήνος στα Καλάβρυτα» Αρχείο ΕΡΤ :
http://archive.ert.gr/26790/
- «Μπλόκο της Κοκκινιάς», Αρχείο ΕΡΤ : http://archive.ert.gr/7475/
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- «Απελευθέρωση Αθήνας», Αρχείο ΕΡΤ: http://archive.ert.gr/7688/
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
- Άσκηση/δραστηριότητα 1, σ. 134.
-Με βάση το προτεινόμενο υλικό, να αναδείξετε τις μορφές Αντίστασης κατά
των Γερμανών και τη συμμετοχή του λαού σε αυτές.
(-Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό και φύλλα εργασίας στο 12 Οκτωβρίου. Η
Αθήνα ελεύθερη: http://goo.gl/uwXuSp.
-Διδακτικά σενάρια για το Γυμνάσιο και την Α΄ Λυκείου στο Ιστορίες για τον
Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο : http://ww2istories.gr/index.php?id=6 )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Ενότητα 49: Τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου και η ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Διδασκαλία της ενότητας με έμφαση στα ακόλουθα σημεία:
α) Οι ανθρώπινες απώλειες και οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών
(απλή αναφορά), σ. 135
β) Οι υλικές καταστροφές (απλή αναφορά), σ. 135
γ) Η κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου σ. 135
δ) Η ηθική καταρράκωση, σ. 135 – 136
ε) Η εξασθένηση του διεθνούς ρόλου της Ευρώπης (απλή αναφορά), σ. 136
στ) Ο.Η.Ε, σ. 136

1 ώρα

Λέξεις-κλειδιά: γενοκτονία, Ο.Η.Ε.
Υποστηρικτικό υλικό:
-«Τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι κρατούμενοι», Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9399
-«Οι απώλειες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9390
-«Πίνακας δολοφονηθέντων Εβραίων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του
Β΄ΠΠ», Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=685
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Συζήτηση για τις συνέπειες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στις νεαρές
ηλικίες.
-Συζήτηση για το τραυματικό γεγονός του ολοκαυτώματος. (ποικίλο χρήσιμο
ψηφιακό υλικό στις Ψηφιακές Εκθέσεις του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος:
http://www.jewishmuseum.gr/gr/exhibitions/digital_exhibitions/synagonistis/
1_resistance.html#)
Με συνοπτική παρουσίαση αναδεικνύονται κύριες όψεις του μεταπολεμικού κόσμου, ώστε:
1. να αναδειχθεί η διαίρεση της μεταπολεμικής Ευρώπης σε Ανατολική και Δυτική
2. να αναδειχθεί ο ανταγωνισμός των υπερδυνάμεων ΗΠΑ και Σοβιετικής ΄Ενωσης και
οι επιπτώσεις του Ψυχρού Πολέμου
3. να γίνει κατανοητό το τέλος της αποικιοκρατίας και τα προβλήματα που
κληροδότησε
4. να καταστεί κατανοητή η νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα μετά από την κατάρρευση
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των λαϊκών δημοκρατιών
5. να παρουσιαστεί ο εμφύλιος πόλεμος και να κατανοηθούν τα προβλήματα που
κληροδότησε
6. να παρουσιαστεί η 21η Απριλίου και να σχολιαστεί ο όρος «μεταπολίτευση»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Ενότητα 50. Η διαίρεση της μεταπολεμικής Ευρώπης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Ενότητα 51.Διπολισμός και Ψυχρός Πόλεμος
Συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων, ώστε οι μαθητές/τριες να
αντιληφθούν:
α) τη σημασία των συμφωνιών της Γιάλτας και Πότσνταμ για τον
μεταπολεμικό κόσμο
β) τις διαφοροποιήσεις και τη διαίρεση ανάμεσα σε Ανατολική και Δυτική
Ευρώπη
γ) τον ρόλο της αμερικανικής βοήθειας στην ανοικοδόμηση της
μεταπολεμικής Ευρώπης
γ) τον διπολισμό και τον Ψυχρό πόλεμο ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις
δ) τις σημαντικότερες επιπτώσεις τους.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Χάρτης με την διαιρεμένη Ευρώπη, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Από τα
μέσα του 18ο αιώνα ως τις αρχές του 21ου αι. Γ΄ Γυμνασίου:
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/264
-Γελοιογραφία «Αμερικανική βοήθεια (ΟΥΝΡΑ) στους αγρότες», Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=1068
-«Διαφήμιση ηλεκτρικών ειδών της ΙΖΟΛΑ» ως παράδειγμα
εκσυγχρονισμού και αστικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας και ως στοιχείο
διαφοράς ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=1008

1 ώρα

Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-΄Ασκηση/ δραστηριότητα 2, σ.140 του σχ. βιβλίου.
- Συζήτηση για τον Ψυχρό Πόλεμο και την πυρηνική απειλή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Ενότητα 52.Το τέλος της αποικιοκρατίας και η
ανάδυση του Τρίτου Κόσμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Ενότητα 53. Η κατάρρευση των λαϊκών δημοκρατιών
και η μεταψυχροπολεμική Ευρώπη
Συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων, ώστε οι μαθητές/τριες να
αντιληφθούν:
α) το φαινόμενο της αποαποικιοποίησης
β) τα κύρια προβλήματα του Τρίτου Κόσμου
γ) τις μεταρρυθμίσεις στην Σοβιετική ΄Ενωση και τις συνέπειές τους (νέοι
πολιτικοί σχηματισμοί, μεταναστευτικό ρεύμα προς τις αναπτυγμένες χώρες
της Ευρώπης, αναζωπύρωση ξενοφοβίας και ρατσισμού).
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1 ώρα
Υποστηρικτικό υλικό:
- Χάρτης, σ. 145 του βιβλίου
-Χάρτης, σ. 229, «Η Ευρώπη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία. Από τα μέσα του 18ο αιώνα ως τις αρχές του 21ου αι.
Γ΄Γυμνασίου:
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/264
-Aποσπάσματα από βίντεο, «Η πτώση του τείχους του Βερολίνου», DWTranstel (με ελληνικούς υπότιτλους): http://goo.gl/lMvSND
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Συζήτηση για την ευθύνη των αποικιοκρατών για την υπανάπτυξη που
μαστίζει σήμερα πολλές πρώην αποικίες.
-΄Ασκηση/δραστηριότητα 2, σ. 149 του σχ. βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Ενότητα 54. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα κύρια
προβλήματα της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-1963)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Ενότητα 55. Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η
δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 (1963-1974)

2 ώρες

Συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων, ώστε οι μαθητές/τριες να
αντιληφθούν:
α) τις συνθήκες που οδήγησαν στον Εμφύλιο Πόλεμο
β) τα κυριότερα γεγονότα της εμφύλιας σύρραξης και την στάση των
εμπλεκομένων
γ) τις επιπτώσεις του εμφυλίου πολέμου στη μετεμφυλιακή Ελλάδα
δ) τις κυριότερες πολιτικές εξελίξεις (οξυμένο πολιτικό κλίμα, στάση
μοναρχίας, παρακράτος, δημιουργία νέων κομμάτων)
ε) τις κυριότερες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές
στ) τον κυπριακό αγώνα
ζ) την επιβολή της απριλιανής δικτατορίας, την αντίσταση σε αυτήν και την
κατάρρευσή της.
Υποστηρικτικό υλικό:
-Πηγές για τον εμφύλιο πόλεμο:http://goo.gl/2aARPh
-Βίντεο σύντομο για την μετεμφυλιακή Ελλάδα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=1071
-Γελοιογραφία για τη Συνθήκη της Ζυρίχης, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=1054
- «Σαρλερουά, Έλληνες μετανάστες στα ορυχεία του Βελγίου», Βίντεο,
Μηχανή του Χρόνου, http://www.mixanitouxronou.gr/skliri-zoi-ton-ellinonmetanaston-sta-orichia-tou-sarleroua/
-«Σκοτεινή επταετία: εκπαιδευτική δραστηριότητα», ΄Ιδρυμα της Βουλής των
Ελλήνων:
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I453I1167I646I453976
-Γελοιογραφία της 21ης Απριλίου, «Ιστορία και Λογοτεχνία», Κέντρο
50

Ελληνικής Γλώσσας:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=1314
Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-΄Ασκηση/ δραστηριότητα 1, σ. 153 του σχ. βιβλίου.
-΄Ενα σύντομο χρονικό για τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη.
-΄Ασκηση/ δραστηριότητα 2, σ. 156 του σχ. βιβλίου.
-Σχολιασμός της έννοιας της «μεταπολίτευσης» (με βάση το υλικό του
σχολικού βιβλίου ή άλλο υλικό, ενδεικτικά:
«Μεταπολίτευση», σύντομο βίντεο, ΕΡΤ:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid
=1497)
Σύνολο: 45 ώρες

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Εσωτ. Διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα,
15-09-2016
Αρ. Πρωτ. 150667/Δ2
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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος
2016 – 2017
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του
Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στις Α΄,
Β΄, Γ΄ τάξεις Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016-2017:
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πληροφορική, Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου (Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄)
Σημαντικές Επισημάνσεις – Γενικές Οδηγίες
Ο πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy), βασικό στόχος ενός σύγχρονου
Προγράμματος Σπουδών μαθήματος Πληροφορικής, είναι ένας όρος που περιγράφει την
ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα
εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση,
ενσωμάτωση, αξιολόγηση, δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την
επίλυση προβλημάτων και, τελικά, τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης
(knowledge society).
Η ανάπτυξη των μαθητών συνίσταται σε τέσσερις διαστάσεις (συνιστώσες) σύμφωνα με τις
οδηγίες που προτείνονται:
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Τεχνολογική: Περιλαμβάνει τεχνικές γνώσεις για θεμελιώδεις έννοιες Πληροφορικής (π.χ.
υλικό, λογισμικό, δίκτυα, στοιχεία ψηφιακής τεχνολογίας) και ικανότητες χρήσης βασικών
περιβαλλόντων των Τ.Π.Ε. (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό
παρουσιάσεων, υπηρεσίες Διαδικτύου κ.λπ.).
Γνωστική: Περιγράφει τις θεμελιώδεις δεξιότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ ως εργαλεία
έρευνας, δημιουργίας, επικοινωνίας και μάθησης στα πλαίσια όλων των μαθημάτων του
Προγράμματος Σπουδών αλλά και της καθημερινής σχολικής ζωής των μαθητών.
Επίλυση προβλήματος (problem solving): Αφορά στην εφαρμογή και ολοκλήρωση των
τεχνικών και γνωστικών δεξιοτήτων του πληροφορικού γραμματισμού με στόχο την
επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης
Κοινωνικές δεξιότητες: Οι μαθητές ως ψηφιακοί ιθαγενείς (digital natives) θα πρέπει
επίσης να αναπτύξουν εκείνες τις κοινωνικές στάσεις και δεξιότητες που διαμορφώνουν τη
σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα και την ταυτότητα του ηλεκτρονικού πολίτη (e-citizenship).
Η διάσταση αυτή αφορά σε ζητήματα πληροφορικής ηθικής και δεοντολογίας, σε κώδικες
διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών από πηγές, στην ικανότητα του κριτικού
αναγνώστη και δημιουργού πολυτροπικού κειμένου, σε ζητήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας,
προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λπ.).
Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν στο σχ. Έτος 2016-2017. Εντούτοις, περιγράφουν και
τον τρόπο διαχείρισης του διδακτέας ύλης και για τα επόμενα σχ. έτη έως ότου εφαρμοστεί
ενιαίο Π.Σ. από το Δημοτικό έως το Λύκειο.
Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό.
Βασικός παράγοντας είναι η ενεργός συμμετοχή κάθε μαθητή, η συνεχής αλληλεπίδραση
και συνεργασία με τον διδάσκοντα και, κυρίως, με τους συμμαθητές του.
Το Εργαστήριο Πληροφορικής αποτελεί για τους μαθητές χώρο μελέτης, έρευνας,
ενεργητικής συμμετοχής και συνεργασίας, ώστε να ενθαρρύνεται και να ευνοείται η
διερευνητική προσέγγιση της γνώσης, η αλληλεπιδραστική και συνεργατική μάθηση, η
αυτενέργεια και η δημιουργικότητα.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιδιώξουν την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών
αποτελεσμάτων όπως παρουσιάζονται στις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν. Το ισχύον
Βιβλίο του Μαθητή αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που θα αξιοποιήσουν
εκπαιδευτικοί και μαθητές καθόσον προτείνεται νέο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ δίνεται η
δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει τις δικές του δραστηριότητες, να αξιοποιήσει
αξιόλογο και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που αυτός θα βρει αλλά και να δημιουργήσει
νέο δικό του.
Η διάρθρωση της ύλης και οι δραστηριότητες που προτείνονται έχουν ως στόχο να
βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στο έργο τους προσαρμόζοντας τη
διδασκαλία στις προϋπάρχουσες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις των μαθητών τους.
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Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να διερευνήσουν με διαγνωστικές δραστηριότητες τις
προϋπάρχουσες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις των μαθητών τους από την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση αλλά και από την καθημερινή τους ζωή και στη συνέχεια να σχεδιάσουν
διδακτικά αξιοποιώντας τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διδακτική, τις Ομάδες
Εργασίας, τη Βιωματική μάθηση και τα Σχέδια Εργασίας/Έρευνας (Project).
Έτσι, για παράδειγμα, παρουσιάζεται ότι για το σχ. Έτος 2016-2107 η Α’ και η Β’ τάξη στην
ενότητα “Προγραμματισμός υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών συστημάτων”, έχουν
την ίδια ύλη και προτείνεται ως ενδεικτικός χρόνος και για τις δύο τάξεις οι 5 ώρες.
Εντούτοις, το τι θα διδαχθεί σε αυτές τις 5 ώρες προφανώς εξαρτάται από τις
προϋπάρχουσες γνώσεις, ικανότητας και στάσεις των μαθητών.
Οι θεματικές ενότητες που προτείνονται δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν σειριακά. Η
προτεινόμενη κατανομή του διδακτικού χρόνου είναι ενδεικτική. Ο/η εκπαιδευτικός θα
πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης με
βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και
εμπειρίες των μαθητών της τάξης του αλλά και το συνδυασμό και την εναλλαγή θεωρίας
και πράξης. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη σπειροειδή προσέγγιση και να
επανέρχεται, με κάθε ευκαιρία και ειδικά στο πλαίσιο της υλοποίησης σχεδίων έρευνας, σε
βασικές ενότητες.
Βασική τεχνική διδασκαλίας κυρίως στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καθίστανται
τα σχέδια εργασίας/έρευνας (projects). Τα σχέδια εργασίας/έρευνας σε ορισμένες
περιπτώσεις είναι δυνατό να συνδυάσουν τη διδασκαλία πολλών θεματικών ενοτήτων της
Πληροφορικής μαζί, αλλά και να αξοποιήσουν διαθεματικές και διεπιστημονικές
προσεγγίσεις.
Επίσης, για τη διδασκαλία της θεωρίας, εκτός των άλλων διαθέσιμων εκπαιδευτικών
τεχνικών και δραστηριοτήτων, προτείνονται δραστηριότητες Πληροφορικής χωρίς
υπολογιστές, οι οποίες ενεργοποιούν τους μαθητές, αφού τους διδάσκουν με παιγνιώδη
και συμμετοχικό τρόπο τις βασικές έννοιες της Επιστήμης της Πληροφορικής.
Στις περιπτώσεις που προτείνονται βιντεομαθήματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
αντεστραμμένη διδασκαλία και παιδαγωγική (flipped classroom) προκειμένου να
αξιοποιηθεί κατάλληλα ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος στην τάξη. Η μέθοδος αυτή
προτείνεται να αξιοποιηθεί εφόσον το επιτρέπει η πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο
από το σπίτι.
Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό και
Υλικό.
Η διδακτική πορεία θα πρέπει να αξιοποιεί την έμφυτη περιέργεια και την αυτενέργεια των
μαθητών μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες και συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας.
Διδακτέα ύλη
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Σχολικό βιβλίο: «Πληροφορική Α,Β,Γ Γυμνασίου». Συγγραφείς Αράπογλου Α., Μοβόγλου Χ.,
Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. (2006)

Α’ Τάξη Γυμνασίου
Αφαιρούνται:
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 9
Υποενότητες 15.1-15.2

Περιεχόμενο
Ιστορία της Πληροφορίας και
της Πληροφορικής
Ζωγραφική
Χρήσεις του υπολογιστή στην
καθημερινή ζωή

Η διδασκαλία του Κεφαλαίου 13 (Α' τάξης) & του Κεφαλαίου 7 (Β' τάξης) αντικαθίσταται
από τη διδασκαλία της ενότητας 7.3 (Β’ τάξης) ενώ προτείνονται και επιπλέον
«Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα» και Δραστηριότητες. Αναλυτικά, προτείνεται η
μελέτη της ενότητας “Αξιολόγηση των πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό” και της ενότητας
“Το Οπτικοακουστικό/Πολυτροπικό κείμενο ως μήνυμα” (προτεινόμενος διδακτικό χρόνος 2
ώρες). Μόνο για το σχ. Έτος 2106-2017 η ενότητα “Το Οπτικοακουστικό/Πολυτροπικό
κείμενο ως μήνυμα” θα διδαχθεί αποκλειστικά στην Α. Για τα επόμενα σχολικά έτη (από το
σχολ. Έτος 2017-2018 και εφεξής), προτείνεται να διδάσκεται μόνο στην Β’ τάξη και η
ενότητα “Αξιολόγηση των πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό” να διδάσκεται μόνο στην Α’
τάξη.
Το Κεφάλαιο 7, 8 & οι υποενότητες 11.4 & 15.3 μπορούν να διδαχθούν μαζί με την Ενότητα
που εισάγεται και αφορά στην “Ασφαλή και Υπεύθυνη Χρήση του Διαδικτύου”.
Το Κεφάλαιο 12 μπορεί να διδαχθεί μαζί με τις “Μηχανές Αναζήτησης” υποενότητα 7.2 της
Β’ τάξης.
Εισάγεται η διδασκαλία του “Προγραμματισμού υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών
συστημάτων” στην Α’ τάξη. Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος 5 ώρες.
Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός επιλέξει να χρησιμοποιήσει το βιβλίο μαθητή προτείνεται η
διδασκαλία των παρακάτω ενοτήτων:

Βιβλίο
Ενότητες 1.2-1.4 και τον
Ορισμό
των
Γλωσσών
Προγραμματισμού από την
Ενότητα 1.5 (Γ’ τάξη)
Ενότητα 2.4-2.5 (Γ’ τάξη)

Τίτλος

Σελ.

Εισαγωγή στην έννοια
του αλγορίθμου και στον
Προγραμματισμό
σελ. 178-182
Ο Προγραμματισμός στην
πράξη
σελ. 189-192

Προτεινόμενες
ώρες
διδασκαλίας

1 ώρα
4 ώρες
4

Επισημαίνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε
κατάλληλο logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον ή προγραμματιστικό περιβάλλον
οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια για τον προγραμματισμό υπολογιστικών συσκευών
και ρομποτικών συστημάτων όπως προτείνεται παρακάτω στις αναλυτικές οδηγίες.
Το “Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας” (Κεφ. 6) και το “Αρχεία-Φάκελοι” (Κεφ. 5 της Β
τάξης) προτείνεται να διδαχθούν με τη μορφή σχεδίων εργασίας/έρευνας (project) μαζί με
την ενότητα “Επεξεργασία Κειμένου” (Κεφ. 10).
B’ Τάξη Γυμνασίου
Αφαιρούνται:
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 10

Περιεχόμενο
Η "Βοήθεια" του Υπολογιστή
Νέες
Τεχνολογίες
και
Επάγγελμα

Το “Αρχεία-Φάκελοι” (Κεφ. 5 της Β τάξης) προτείνεται να διδαχθεί με τη μορφή σχεδίων
εργασίας/έρευνας (project) μαζί με την ενότητα “Επεξεργασία Κειμένου” στην Α’ και με
σπειροειδή τρόπο μαζί με την ενότητα “Υπολογιστικά Φύλλα” και “Παρουσιάσεις” (Κεφ. 8 &
9) της Β Τάξης.
Η διδασκαλία του Κεφαλαίου 13 (Α' τάξης) & του Κεφαλαίου 7 (Β' τάξης) αντικαθίσταται
από τη διδασκαλία της ενότητας 7.3 (Β’ τάξης) ενώ προτείνονται παρακάτω και επιπλέον
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και Δραστηριότητες. Αναλυτικά προτείνεται η
μελέτη της ενότητας “Αξιολόγηση των πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό” και της ενότητας
“Το Οπτικοακουστικό/Πολυτροπικό κείμενο ως μήνυμα” (προτεινόμενος διδακτικός χρόνος
2 ώρες). Μόνο για το σχ. Έτος 2106-2017 η ενότητα “Το Οπτικοακουστικό/Πολυτροπικό
κείμενο ως μήνυμα” θα διδαχθεί αποκλειστικά στην Α. Για το σχ. Έτος 2107-2018 και μετά,
προτείνεται να διδάσκεται μόνο στην Β’ τάξη και η ενότητα “Αξιολόγηση των πληροφοριών
στον Παγκόσμιο Ιστό” να διδάσκεται μόνο στην Α’ τάξη.
Εισάγεται η διδασκαλία του “Προγραμματισμού υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών
συστημάτων” και στην Β’ τάξη. Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος 5 ώρες.
Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός επιλέξει να χρησιμοποιήσει το βιβλίο μαθητή προτείνεται η
διδασκαλία των παρακάτω ενοτήτων:

Βιβλίο
Ενότητες 1.2-1.4 και τον Ορισμό
των Γλωσσών Προγραμματισμού
από την Ενότητα 1.5 (Γ’ τάξη)
Ενότητα 2.4-2.5 (Γ’ τάξη)

Τίτλος
Εισαγωγή στην έννοια
του αλγορίθμου και
στον Προγραμματισμό
Ο Προγραμματισμός
στην πράξη

Προτεινόμενες
ώρες διδασκαλίας

Σελ.
σελ.
182
σελ.
192

1781 ώρα
1894 ώρες
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Επισημαίνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε
κατάλληλο logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον ή προγραμματιστικό περιβάλλον
οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια για τον προγραμματισμό υπολογιστικών συσκευών
και ρομποτικών συστημάτων όπως προτείνεται παρακάτω στις αναλυτικές οδηγίες.

Γ’ Τάξη Γυμνασίου
Οι μεγάλες δραστηριότητες της Ενότητας 2 αντικαθίστανται με σχέδια Έρευνας/Εργασίας
(projects) στο πλαίσιο των Θεματικών Ενοτήτων και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.
Η Ενότητα 3 αποτελεί περιεχόμενο που διδάσκεται κατά περίπτωση σε σχετικά θέματα που
αναδύονται κατά τη διδασκαλία των Θεματικών Ενοτήτων και των τριών τάξεων του
Γυμνασίου.
Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνεται να σχεδιάσει τις δικές του/της δραστηριότητες, να
αξιοποιήσει αξιόλογο και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που αυτός/αυτή θα βρει, αλλά και
να δημιουργήσει νέο δικό του. Παρακάτω παρουσιάζονται προτεινόμενες δραστηριότητες.
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Αναλυτικές Οδηγίες
Α’ Τάξη Γυμνασίου
Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών βάσει 4 αξόνων προσδοκώμενων μαθησιακών
αποτελεσμάτων
Προτεινόμενες ώρες
Άξονες Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
διδασκαλίας
Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο
4
Βασικές έννοιες
Χειρίζομαι και δημιουργώ
7
Δημιουργώ με τον κειμενογράφο
Αναζητώ πληροφορίες, επικοινωνώ και συνεργάζομαι
9
Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ
Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα
5
Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά
συστήματα
Για την Α’ τάξη προτείνονται οι παρακάτω διδακτικές αλληλουχίες:
1η Διδακτική Αλληλουχία: Αρχικά, η «Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο - Βασικές
έννοιες», στη συνέχεια «Δημιουργώ με τον κειμενογράφο», στη συνέχεια «Προγραμματίζω
υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα» και τέλος «Γνωρίζω το Διαδίκτυο και
επικοινωνώ».
2η Διδακτική Αλληλουχία: Αρχικά, η «Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και
ρομποτικά συστήματα» αξιοποιώντας και το Κεφ. 1 του βιβλίου μαθητή, στη συνέχεια «Η
Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο - Βασικές έννοιες», στη συνέχεια «Δημιουργώ με τον
κειμενογράφο» και τέλος «Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ».
Επίσης, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει να διδάξει νωρίτερα τις ενότητες του άξονα
«Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ» για να αξιοποιήσει τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες
και στάσεις σε κάποιο σχέδιο έρευνας που θα ακολουθήσει. Η ενότητα «Εργονομία»
προτείνεται να διδαχθεί μαζί με την Επεξεργασία Κειμένου.
Οι προτεινόμενες διδακτικές αλληλουχίες είναι ενδεικτικές. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει
να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης με βάση τα
μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες
των μαθητών της τάξης του αλλά και το συνδυασμό και την εναλλαγή θεωρίας και πράξης.
Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη σπειροειδή προσέγγιση και να επανέρχεται, με κάθε
ευκαιρία και ειδικά στα πλαίσια της υλοποίησης σχεδίων έρευνας, σε βασικές ενότητες.
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Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο - Βασικές έννοιες (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες)
Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
● να διακρίνει και να
κατονομάζει τις έννοιες
δεδομένα και πληροφορία
στο πλαίσιο πραγματικών
προβλημάτων
● να περιγράφει τον κύκλο
επεξεργασίας δεδομένων
● να αναγνωρίζει τον
υπολογιστή ως μηχανή
επεξεργασίας που δέχεται
δεδομένα και παράγει
πληροφορίες
● να κατονομάζει τις βασικές
συσκευές της σύγχρονης
ψηφιακής τεχνολογίας (π.χ.
κινητό τηλέφωνο, ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή, mp3,
υπολογιστής) και να
περιγράφει τη λειτουργία

Βασικά θέματα

Δεδομένα

Δραστηριότητες

Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις εμπειρίες των
μαθητών/τριών και προκαλεί συζητήσεις για τη
Πληροφορία
διαφορά μεταξύ δεδομένων και πληροφορίας,
τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων, το
Κύκλος επεξεργασίας αντικείμενο της επιστήμης της Πληροφορικής,
δεδομένων
τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων
ψηφιακών συσκευών.
Επιστήμη της
Πληροφορικής
Αναθέτει μικρές εργασίες (ατομικές ή
ομαδικές), κατά τις οποίες οι μαθητές/τριες
Τεχνολογίες
αναζητούν και συγκεντρώνουν πληροφορίες
Πληροφορίας και
και υλικό από έντυπες πηγές και κατάλληλες
Επικοινωνιών
διευθύνσεις στον Ιστό. Στη συνέχεια
δημιουργούν φωτογραφικό άλμπουμ, λεξικό
Συσκευές ψηφιακής όρων ή γραφικούς οργανωτές για τις ψηφιακές
τεχνολογίας
συσκευές, τις ΤΠΕ και την επιστήμη της
Πληροφορικής.

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιβλίο μαθητή
Κεφ. 1 Α΄ Τάξης (σελ. 12-15)
Ενοτ. 2.3 Α΄ Τάξης (σελ. 20)
Λογισμικό παρουσίασης
Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης
Αίσωπος - Πλατφόρμα Ψηφιακών
Διδακτικών Σεναρίων
Δεδομένα-Επεξεργασία-Πληροφορία
http://aesop.iep.edu.gr/node/21177
Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
Βασικές έννοιες Πληροφορικής
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7719
Ο κύκλος επεξεργασίας δεδομένων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/758
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τους

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
● να διακρίνει τα βασικά μέρη
ενός υπολογιστικού
συστήματος και να
περιγράφει τη λειτουργία
τους (ΚΜΕ, μνήμη, μέσα
αποθήκευσης,
περιφερειακές συσκευές)
● να αναγνωρίζει τους
διάφορους τύπους
περιφερειακών συσκευών
και τη χρησιμότητά τους
● να συνδέει τις βασικές
περιφερειακές συσκευές
στο υπολογιστικό σύστημα

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα

Επεξεργαστής
Μέσα αποθήκευσης
Περιφερειακές
συσκευές

Ο/η εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές
δραστηριότητα καταγραφής των συσκευών που
υπάρχουν στο σχολικό εργαστήριο, του ρόλου
και της χρησιμότητάς τους. Οι μαθητές
καταγράφουν και συγκρίνουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των διαφόρων μονάδων. Με
βάση τις εμπειρίες και τις προϋπάρχουσες
γνώσεις των μαθητών/τριών, ο/η
εκπαιδευτικός προκαλεί συζητήσεις με στόχο οι
μαθητές να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις
για τον εμπλουτισμό του σχολικού
εργαστηρίου.

Βιβλίο μαθητή
Ενοτ. 2.1-2.2 Α΄ Τάξης (σελ. 16-19)
Εξοπλισμός σχολικού εργαστηρίου
Πληροφορικής
Λογισμικό παρουσίασης
Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση
Εισαγωγή στην τεχνολογία της
Πληροφορίας
Ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί έναν ανενεργό http://www.edutv.gr/index.php/epistimiυπολογιστή και κάνει επίδειξη της κεντρικής
texnologia/ilektronikoi-ypologistesμονάδας, καθώς και των περιφερειακών
eisagogi-stin-texnologia-tis-pliroforias
συσκευών. Στη συνέχεια οι μαθητές
Υλικό
εμπλέκονται σε δραστηριότητες εξερεύνησης
http://www.edutv.gr/index.php/epistimiκαι διασύνδεσης περιφερειακών του συσκευών texnologia/ilektronikoi-ypologistes-ylikoχρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό λογισμικό ή/και hardware
σχετικά εκπαιδευτικά βίντεο.
Αίσωπος - Πλατφόρμα Ψηφιακών
Διδακτικών Σεναρίων
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Το υλικό του Υπολογιστή
http://aesop.iep.edu.gr/node/14823
http://aesop.iep.edu.gr/node/17948
Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
Συσκευές εισόδου και παραγόμενα
ψηφιακά αρχεία δεδομένων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2458
Σύνδεση περιφερειακών συσκευών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/616
Αποθηκευτικά μέσα ψηφιακών δεδομένων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/959

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1,5 ώρες
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι Θέματα εργονομίας
ικανός/ή
και κανόνων χρήσης
● να αναγνωρίζει και να
υιοθετεί τους κανόνες
εργονομίας και τις
πρακτικές ορθής και
ασφαλούς χρήσης
υπολογιστών και ψηφιακών
συσκευών

Οι μαθητές/τριες αφού μελετήσουν σχετικό
Βιβλίο μαθητή
εκπαιδευτικό υλικό ελέγχουν και ελέγχονται για Κεφ. 3 Α΄ Τάξης (σελ. 21-23)
την τήρηση των κανόνων χρήσης του
υπολογιστή κατά την διάρκεια εργασίας τους
Λογισμικό παρουσίασης
στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου.
Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση
Υγεία και ασφάλεια
http://www.edutv.gr/index.php/epistimitexnologia/ilektronikoi-ypologistes-ygeia-
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kai-asfaleia-prostasia-dedomenon-i-y

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 0,5 ώρa

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
● να διακρίνει το υλικό και το
λογισμικό σε ένα
υπολογιστικό σύστημα ή μια
ψηφιακή συσκευή
● να διακρίνει το λογισμικό
εφαρμογών και συστήματος
● να περιγράφει το ρόλο του
λειτουργικού συστήματος
● να εγκαθιστά και να αφαιρεί
λογισμικό από το
υπολογιστικό σύστημα
● να διακρίνει το λογισμικό
ανοικτού και κλειστού
κώδικα
● να τεκμηριώνει την επιλογή
λογισμικού εξετάζοντας

Υλικό και Λογισμικό
Λογισμικό
συστήματος
Λογισμικό
εφαρμογών
Λειτουργικό
σύστημα
Εγκατάσταση και
απεγκατάσταση
λογισμικού

Αφού προηγηθεί εισήγηση-επίδειξη από
τον/την εκπαιδευτικό, οι μαθητές/τριες
εκτελούν μικρές ασκήσεις και δραστηριότητες
στον υπολογιστή, όπως
● εξερευνούν και κατατάσσουν σε κατηγορίες
το λογισμικό των υπολογιστών του
σχολικού εργαστηρίου
● αναζητούν στο Διαδίκτυο λογισμικό
ελεύθερου/ανοικτού κώδικα αντίστοιχο με
εμπορικό λογισμικό που γνωρίζουν και
χρησιμοποιούν
● εγκαθιστούν νέο λογισμικό

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
Η σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή
http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/85
21/761
Βιβλίο μαθητή
Κεφ. 5 Α΄ Τάξης (σελ. 34-20)
Ενοτ. 8.3 Α΄ Τάξης (σελ. 47)
Λογισμικό σχολικού εργαστηρίου
Πληροφορικής
Λειτουργικό σύστημα
Πηγές στο Διαδίκτυο
Οργανισμός Ανοιχτών ΤεχνολογιώνΕΕΛ/ΛΑΚ
https://ellak.gr/

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα
Λογισμικό παρουσίασης

Ελεύθερο και
εμπορικό λογισμικό

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης
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όλες τις εναλλακτικές
δυνατότητες ως προς την
άδεια χρήσης

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση
Λογισμικό
http://www.edutv.gr/index.php/epistimitexnologia/ilektronikoi-ypologisteslogismiko-software
Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
Λογισμικό του Υπολογιστή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7876
Εκτέλεση προγράμματος από τον
υπολογιστή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1006

Δημιουργώ με τον κειμενογράφο (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 7 ώρες)
Προσδοκώμενα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
να τροποποιεί και να
αποθηκεύει απλά κείμενα
που θα του δοθούν
να δημιουργεί κείμενα
σύμφωνα με τους

Βασικά θέματα
Λογισμικό
επεξεργασίας
κειμένου
Δημιουργία
εγγράφου
Μορφοποίηση
γραμματοσειράς
Μορφοποίηση

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην επεξεργασία κειμένου ατομικά
Βιβλίο μαθητή
και σε ομάδες εργασίας. Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει κατάλληλες
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ασκήσεις, εργασίες και σχέδια έρευνας (μικρής διάρκειας) που
Κεφ.10 Σ. 60-72
απαιτούν τη δημιουργία εγγράφων διαφόρων τύπων και μορφών.
Η θεματολογία θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα
Βίντεο Εκπαιδευτικής
νοηματοδοτούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων της σχολικής και της τηλεόρασης
κοινωνικής ζωής. Προτείνεται δε η υλοποίηση σχετικών εργασιών
http://www.edutv.gr/index
σε συνεργασία με τα άλλα μαθήματα του Π.Σ.
.php/epistimi-

12

καθιερωμένους κανόνες
πληκτρολόγησης
να μορφοποιεί ένα κείμενο
με βάση συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά
γραμματοσειράς (μέγεθος,
χρώμα, τύπος κ.λπ.)
να τροποποιεί τη μορφή των
παραγράφων και τη στοίχιση
σε ένα έγγραφο
να χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά τεχνικές
αντιγραφής/μετακίνησης
τμημάτων κειμένου ή
αντικειμένων σε ένα έγγραφο
να εισάγει και να
διαμορφώνει λίστες
κουκκίδων ή αρίθμησης σε
ένα έγγραφο
να χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά το εργαλείο
ορθογραφικού-γραμματικού
ελέγχου στα έγγραφα που
δημιουργεί
να εισάγει και να
επεξεργάζεται εικόνες σε ένα

παραγράφου
Ενδεικτικά έργα που δημιουργούν οι μαθητές/τριες:
Αντιγραφή/μετακί
πρόγραμμα σχολικής γιορτής ή εκδήλωσης
νηση αντικειμένων
αφίσα για τη σχολική γιορτή ή την εκδήλωση της τάξης
(κείμενο, εικόνα,
άρθρο για τη σχολική εφημερίδα
σχήμα, βίντεο κτλ)
έκθεση εντυπώσεων από εκπαιδευτική εκδήλωση ή
Ορθογραφικός
δραστηριότητα
έλεγχος
δημιουργική γραφή (μάθημα ελληνικών ή ξένης γλώσσας)
Εκτύπωση
σύνταξη μικρής έκθεσης ή εργασίας σε μάθημα του Π.Σ.
κειμένου
γράμμα σε ένα φίλο
Πλεονεκτήματα
στίχοι αγαπημένου τραγουδιού-ποιήματος
επεξεργασίας
δημιουργία κόμικ
κειμένου
ταμπλό ενός παιχνιδιού (π.χ. γκρινιάρης, πίστα αγώνων
Τεχνικές
αυτοκινήτου).
αναζήτησης
και
αντικατάστασης
κειμένου
Εισαγωγή
αντικειμένων σε
έγγραφο

texnologia/ilektronikoiypologistes-to-logismikoefarmoges-grafeiou
Λογισμικό επεξεργασίας
κειμένου
Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο
Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων
Ενδεικτικός κατάλογος
Βιντεομαθημάτων
Στοίχιση και μορφοποίηση
παραγράφων στην
επεξεργασία κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/750
Μορφοποίηση
γραμματοσειράς κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/557
Εισαγωγή εικόνων σε
έγγραφο κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/1169
Σχεδίαση στην
επεξεργασία κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
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έγγραφο
να χρησιμοποιεί την
προεπισκόπηση εγγράφου
και να τυπώνει ένα έγγραφο
να εκφράζεται δημιουργικά
μέσω του γραπτού λόγου και
των ψηφιακών έργων που
αναπτύσσει
να επιχειρηματολογεί για τα
πλεονεκτήματα της
επεξεργασίας κειμένου σε
υπολογιστή συγκριτικά με τη
χειρόγραφη συγγραφή
κειμένου

να
χρησιμοποιεί
εργαλείο
εύρεσης
αντικατάστασης

το Διαμόρφωση
και σελίδας/κειμένου
Παράμετροι

lor/r/8521/743
Τροποποίηση και
αποθήκευση εγγράφου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/668
Ορθογραφικός έλεγχος
στην επεξεργασία κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/752
Αντιγραφή και μετακίνηση
στην επεξεργασία κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/749
Δημιουργία πρόσκλησης
στο λογισμικό
Επεξεργασίας Κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/667

Οι μαθητές/τριες ασκούνται ατομικά και σε ομάδες εργασίας και
εμπλουτίζουν τις τεχνικές ικανότητές τους στην επεξεργασία
κειμένου δημιουργώντας έγγραφα διαφόρων τύπων και μορφών.

Σενάρια οδηγού
εκπαιδευτικού νέου ΠΣ
Μυστικός κώδικας (Σ.2734)
Λογισμικό επεξεργασίας
κειμένου
Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο
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χαρακτήρων (λέξεων) σε
ένα έγγραφο
να διαμορφώνει και να
επεξεργάζεται την κεφαλίδα
και το υποσέλιδο σε ένα
έγγραφο
να
δημιουργεί
απλά
σχήματα σε ένα έγγραφο
χρησιμοποιώντας
το
σχεδιαστικό εργαλείο του
κειμενογράφου
να ρυθμίζει τη διαμόρφωση
των σελίδων ενός εγγράφου
(περιθώρια,
προσανατολισμός
και
μέγεθος χαρτιού)
να διαμορφώνει ένα
έγγραφο (περιγράμματα,
πλήθος λέξεων,
υποσημειώσεις, αλλαγή
σελίδας,
κεφαλίδα/υποσέλιδο κ.λπ.)
να εισάγει σύμβολα και
υπερσυνδέσμους σε ένα
έγγραφο
να εισάγει μαθηματικούς

εκτύπωσης
Δημιουργία και
τροποποίηση
πίνακα
Πίνακας ως
δομημένη
παρουσίαση
πληροφοριών

Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει κατάλληλες ασκήσεις, εργασίες ή/και
σχέδια έρευνας που εντάσσονται σε ένα νοηματοδοτούμενο
πλαίσιο δραστηριοτήτων της σχολικής και της κοινωνικής ζωής.
Προτείνεται δε η υλοποίηση σχετικών εργασιών σε συνεργασία με
άλλα μαθήματα του Π.Σ.
Ενδεικτικά έργα που δημιουργούν οι μαθητές/τριες:
ερωτηματολόγιο
έκθεση αποτελεσμάτων μαθητικής έρευνας
τυπολόγιο ενότητας μαθηματικών, φυσικής κ.λπ.
το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης
πλάνο της τάξης/εργαστηρίου
βιογραφικό σημείωμα
αίτηση.

Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων
Ενδεικτικός κατάλογος
Βιντεομαθημάτων
Διαμόρφωση σελίδας
εγγράφου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/584
Δημιουργία πίνακα στο
λογισμικό Επεξεργασίας
Κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/930
Προσαρμογή πινάκων στο
λογισμικό επεξεργασίας
κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/665
Εισαγωγή συμβόλων και
υπερσυνδέσμων στο
λογισμικό επεξεργασίας
κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/2414
Δημιουργω πινακιδες
σημανσης με τον
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τύπους σε ένα έγγραφο
να εισάγει και να
επεξεργάζεται απλούς
πίνακες σε ένα έγγραφο
να ορίζει τις ρυθμίσεις
εκτύπωσης σε ένα έγγραφο

να αναγνωρίζει και να
χειρίζεται τα βασικά
στοιχεία του γραφικού
περιβάλλοντος εργασίας
(π.χ. παράθυρο, εικονίδιο,
έναρξη, τερματισμός)
να διαχειρίζεται και να
τροποποιεί ιδιότητες
παραθύρων στο γραφικό
περιβάλλον εργασίας
να
παραμετροποιεί
το
γραφικό
περιβάλλον
εργασίας (π.χ. προσαρμογή
επιφάνειας
εργασίας,
προστασία οθόνης,

κειμενογραφο
http://photodentro.edu.gr/
v/item/ds/8521/2602
Σενάρια οδηγού
εκπαιδευτικού νέου ΠΣ
Φιδάκι (Σ.60-65)
Γραφικό
περιβάλλον
εργασίας
Ρυθμίσεις
συστήματος
Επιφάνεια
εργασίας
Προστασία
ενέργειας

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η εξοικείωση των μαθητών με το
γραφικό περιβάλλον εργασίας υπολογιστή και τους βασικούς
χειρισμούς σε παραθυρικά περιβάλλοντα. Οι μαθητές/τριες
υλοποιούν δραστηριότητες που βασίζονται στη χρήση ποικίλων
εφαρμογών. Για παράδειγμα
Στόχος της ενότητας αυτής είναι η εξοικείωση των μαθητών με το
γραφικό περιβάλλον εργασίας υπολογιστή και τους βασικούς
χειρισμούς σε παραθυρικά περιβάλλοντα. Οι μαθητές/τριες
υλοποιούν δραστηριότητες που βασίζονται στη χρήση ποικίλων
εφαρμογών. Για παράδειγμα
καταγράφουν στο σημειωματάριο τα απαραίτητα υλικά για το
πάρτι της τάξης τους και κάνουν υπολογισμούς για το κόστος
χρησιμοποιώντας την αριθμομηχανή
αναζητούν στο ημερολόγιο του υπολογιστή τις ημέρες των
εθνικών εορτών και τις καταγράφουν στο σημειωματάριο του
υπολογιστή
ορίζουν ρυθμίσεις προστασίας οθόνης και εξοικονόμησης
ενέργειας
χρησιμοποιούν το εργαλείο βοήθειας του υπολογιστή
εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά του υπολογιστικού συστήματος

Βιβλίο μαθητή
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κεφ. 6 Σ. 39-42
Πλατφόρμα Ψηφιακού
Σχολείου
Βίντεο από Εκπαιδευτική
τηλεόραση
http://www.edutv.gr/inde
x.php/epistimitexnologia/ilektronikoiypologistes-to-logismikoleitourgika-systimata-megrafiko-perivallon
Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο
Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων
Γραφική Διεπαφή
http://photodentro.edu.gr
/lor/r/8521/8118
Λειτουργικό σύστημα
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προσαρμόζουν την επιφάνεια εργασίας στις ανάγκες τους
δημιουργώντας συντομεύσεις, τροποποιώντας τη γραμμή
εργασιών κ.λπ.
να χειρίζεται αρχεία και
φακέλους (δημιουργία,
αναζήτηση, αντιγραφή,
μετακίνηση, μετονομασία,
άνοιγμα, κλείσιμο, διαγραφή,
ανάκτηση) σε ποικίλα
αποθηκευτικά μέσα
να εξάγει πληροφορίες
σχετικά με τα προσωπικά
του/της αρχεία (όνομα,
τύπος, μέγεθος, ημερομηνίες
δημιουργίας και τελευταίας
τροποποίησης)
να οργανώνει το χώρο
αποθήκευσης που
χρησιμοποιεί (χρήση
φακέλων και υποφακέλων
στο σκληρό δίσκο, στη μνήμη
flash κ.λπ.)
να αναγνωρίζει τη σημασία
κατάλληλης ονοματολογίας
στα αρχεία και στους

Φάκελοι και
αρχεία
Οργάνωση
αρχείων και
φακέλων
Χειρισμός και
ιδιότητες αρχείων
και φακέλων
Συμπίεση και
αποσυμπίεση
αρχείων και
φακέλων

Οι μαθητές/τριες εργάζονται ατομικά ή ανά δύο στον υπολογιστή
και εκτελούν μικρές ασκήσεις και δραστηριότητες. Για παράδειγμα
δημιουργούν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή/και στη
μνήμη flash, φάκελο με το όνομα του τμήματός τους καθώς και
δύο τουλάχιστον επιμέρους υποφακέλους
δημιουργούν και αποθηκεύουν αρχεία σε καθορισμένο
φάκελο με κατάλληλο όνομα
αναγνωρίζουν/ανοίγουν/κλείνουν διαφορετικούς τύπους
αρχείων
μετακινούν/αντιγράφουν αρχεία στο κατάλληλο αποθηκευτικό
μέσο και φάκελο
μετονομάζουν αρχεία/φακέλους
διαγράφουν/ανακτούν αρχεία/φακέλους
αναζητούν πληροφορίες για το μέγεθος κ.λπ. ενός αρχείου
συμπιέζουν και αποσυμπιέζουν αρχεία και φακέλους
εκτελούν απλούς υπολογισμούς σχετικά με τα μεγέθη των αρχείων
και των αποθηκευτικών μέσων

Σημειωματάριο
Ημερολόγιο
Αριθμομηχανή
Βοήθεια
Βιβλίο μαθητή
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κεφ.5 Σ. 132-138
Λογισμικά συμπίεσης
αρχείων
Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο
Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων
Τύποι Αρχείων
http://photodentro.edu.gr
/v/item/ds/8521/6210
Αποθήκευση και
Διαχείριση Αρχείων
http://photodentro.edu.gr
/v/item/ds/8521/9554
Διαχείριση Αρχείων και
Φακέλων
http://photodentro.edu.gr
/v/item/ds/8521/614
Πλατφόρμα Αίσωπος
Ψηφιακά Διδακτικά
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φακέλους που χρησιμοποιεί

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 7 ώρες

Σενάρια
Οργάνωση των δεδομένων
στους Η/Υ - Αρχεία και
Φάκελοι
http://aesop.iep.edu.gr/no
de/11856
Συμπίεση
κειμένου: http://csunplugg
ed.org/wpcontent/uploads/2014/12/
unplugged-03text_compression_greek.p
df

Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5 ώρες)
Σημαντικές Επισημάνσεις
Η συγγραφή κώδικα και ο προγραμματισμός υπολογιστών συνδέεται άμεσα με την Υπολογιστική Σκέψη και αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη
ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης όπως είναι η επίλυση προβλήματος και ο σχεδιασμός συστημάτων. Ως εκ τούτο, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη
ικανοτήτων και στάσεων Υπολογιστικής Σκέψης μέσω της διδασκαλίας του προγραμματισμού προκύπτει ως φυσικό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειώσουμε
επίσης ότι η σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και των νέων προκλήσεων στην καθημερινότητα των μαθητών απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό
της μαθησιακής διαδικασίας. Το κλειδί της επιτυχίας δεν είναι οι διαδικασίες και τα εργαλεία αλλά οι άνθρωποι της σχολικής κοινότητας και οι μεταξύ
τους αλληλεπιδράσεις.
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Ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε κατάλληλο logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον ή προγραμματιστικό περιβάλλον
οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, αρκεί να είναι δυνατόν να επιδιώξει με αυτό τις ικανότητες υπολογιστικής σκέψης που παρουσιάζονται στην
στήλη «Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα». Στη στήλη «Εκπαιδευτικό Υλικό» προτείνονται μερικά, ενδεικτικά, κατάλληλα, προγραμματιστικά
περιβάλλοντα.
Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει να
είναι ικανός/ή
να χρησιμοποιεί
αφαίρεση για να
αποσυνθέτει ένα
πρόβλημα σε επιμέρους
προβλήματα
να περιγράφει και να
αναλύει μια σειρά από
οδηγίες (για
παράδειγμα να
περιγράφει τη
συμπεριφορά ενός
χαρακτήρα σε ένα
βίντεο παιχνίδι που
καθοδηγείται από
κανόνες και
αλγόριθμους)

Βασικά θέματα

Κατανόηση και
ανάλυση
προβλήματος
Η έννοια του
αλγορίθμου
Η έννοια του
προγράμματος
Η δομή
επανάληψης
Η έννοια της
διαδικασίας

Δραστηριότητες

Ο/η
εκπαιδευτικός
αναφέρει
παραδείγματα αλγορίθμων από την
καθημερινή ζωή, όπως είναι οι
συνταγές μαγειρικής, το μενού
χειρισμού μιας ψηφιακής συσκευής
(π.χ. κινητό, ψηφιακή κάμερα, GPS).
Οι μαθητές περιγράφουν τη
διαδικασία
επίλυσης
ενός
προβλήματος
(σύλληψη,
διερεύνηση, σχεδιασμός, επίλυση,
αποτέλεσμα) και εισάγονται στην
έννοια του αλγορίθμου και στον
προγραμματισμό. Καλούνται να
μελετήσουν
προβλήματα
των
οποίων η λύση είναι μια ακολουθία
βημάτων. Ενδεικτικά παραδείγματα
αλγορίθμων
Επιστροφή από το σχολείο στο
σπίτι

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιβλίο μαθητή
Γ τάξη
Κεφ.1 Σ. 176-185
Κεφ. 2 §2.4, §2.5
Δραστηριότητα Πληροφορικής χωρίς Υπολογιστές
«Εισαγωγική Δραστηριότητα στον Προγραμματισμό
Υπολογιστικών Συσκευών»
http://csunplugged.org/wpcontent/uploads/2014/12/intelligent-piece-ofpaper.el_.v6.pdf
Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου
Προσομοιώσεις αλγορίθμων
Applets και προσομοιώσεις στον Παγκόσμιο Ιστό
Scratch
Snap! (πρώην BYOB)
K-turtle
MSW Logo
MicroWorlds Pro
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να καθορίζει έναν
αλγόριθμο ως μια
ακολουθία οδηγιών που
μπορούν να υποστούν
επεξεργασία από έναν
υπολογιστή
να εφαρμόζει τεχνικές
ελέγχου και διόρθωσης
σφαλμάτων στα
προγράμματα που
δημιουργεί
να κωδικοποιεί έναν
αλγόριθμο σε
προγραμματιστικό
περιβάλλον
να χρησιμοποιεί εντολές
επανάληψης στα
προγράμματα που
αναπτύσσει
να προσδιορίζει,
αναλύει και εφαρμόζει
εναλλακτικούς τρόπους
επίλυσης του ίδιου
προβλήματος με δοκιμή
διαφορετικών
προγραμματιστικών

Εύρεση της εξόδου από έναν
λαβύρινθο
Σχεδίαση της ελληνικής σημαίας
Αλφαβητική ταξινόμηση καρτών
με ονόματα μαθητών
Μέτρηση 4 λίτρων νερού με
χρήση δύο δοχείων των 3 και 5
λίτρων
Το πρόβλημα των πύργων του
Ανόι
Το παιχνίδι της τρίλιζας.

Starlogo TNG
Συστήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
(Arduino με Scratch, Raspberry Pi με Scratch, κ.α.)
App Inventor
Alice
Blockly

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων (Κατανόηση προβλήματος)
Προβλημα Οι πύργοι του Ανόι
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1010
Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Τα προβλήματα αυτά μπορούν να http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6230
προσεγγιστούν με παιχνίδι ρόλων Το πρόβλημα του βαρκάρη
ή/και με χρήση προσομοιώσεων http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/760
(java applets, flash animations).
Στόχος είναι οι μαθητές να Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών
προβληματιστούν για το πώς Αντικειμένων
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Ενδεικτικός κατάλογος
υπολογιστή ως εργαλείο επίλυσης Βιντεομαθημάτων
προβλημάτων. Διαπιστώνουν την Ομαλή κίνηση αντικειμένου στο Scratch
αναγκαιότητα
μιας
γλώσσας http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/672
Η εντολή "Επανάλαβε" στο Scratch
επικοινωνίας με τον υπολογιστή.
Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/957
προγραμματιστικό περιβάλλον που Δομή Επανάληψης για πάντα
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-
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δομών

θα χρησιμοποιήσουν. Περιγράφουν
σε φυσική γλώσσα με βήματα
αλγορίθμους σχεδίασης απλών
σχημάτων. Τέλος, κωδικοποιούν
τους
αλγορίθμους
στο
προγραμματιστικό
περιβάλλον.
Ενδεικτικά
παραδείγματα
δραστηριοτήτων που αναθέτει ο/η
εκπαιδευτικός είναι η σχεδίαση
απλών σχημάτων (π.χ. τετράγωνο,
ορθογώνιο, σκάλα) ή/και γραμμάτων
(π.χ. Ι, Γ, Π, Τ, Η, Ε, Ξ). .
Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται
να σχεδιάσουν κανονικά πολύγωνα
(τετράγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο)
συνδυάζοντας μεμονωμένες εντολές.
Ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους
μαθητές να εντοπίσουν
επαναλαμβανόμενες ομάδες
εντολών στην κωδικοποίηση που
έχουν αναπτύξει (π.χ. στον
αλγόριθμο σχεδίασης του
οκταγώνου).
Εναλλακτικά και ενδεικτικά:
Οι μαθητές σε ομάδες των 3-4

lor-8521-630
Δημιουργία παιχνιδιού (Λαβύρινθος) στο Scratch 2
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentrolor-8521-3162
Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων
Ενδεικτικός κατάλογος
Δραστηριοτήτων/παιχνιδιών
Το μονοπάτι
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3717
Οπτικός Προγραμματισμός
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6211
Προγραμματίζω με τις εντολές ΧΡΩΜΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2454
Σχεδίαση με απλές εντολές Logo
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/615
Σενάρια οδηγού εκπαιδευτικού νέου ΠΣ
Δημιουργία χορευτικής σκηνής στο Scratch (Σ. 52-65)
Το προγραμματιστικό περιβάλλον, εντολές,
προγράμματα & διαδικασίες, μεταβλητές (Σ. 96,117)
Εκτέλεση / Διερεύνηση απλού παιχνιδιού στο Scratch
(Σ. 42-51)
Διδακτικά σενάρια φωτόδενδρο/Αίσωπος
Δημιουργία παιχνιδιού σε Scratch
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ατόμων σχεδιάζουν και οργανώνουν
την εργασία τους, διακρίνουν τα
μέσα και τα εργαλεία του
περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής
ρομποτικής, αναλαμβάνουν ρόλους.
Συναρμολογούν το ρομπότ και
εξοικειώνονται με το περιβάλλον
προγραμματισμού και καθοδήγησης
του ρομπότ (εντολές κίνησης,
εντολές ελέγχου, εντολές ελέγχου
αισθητήρων κ.λπ.). Σχεδιάζουν,
υλοποιούν, ελέγχουν και βελτιώνουν
απλούς αλγόριθμους καθοδήγησης
του ρομπότ. Ενδεικτικά προτείνονται
ενέργειες του ρομπότ, όπως
να διαγράψει ένα τετράγωνο
να ακολουθήσει μια μαύρη
γραμμή

http://aesop.iep.edu.gr/node/22206
Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα
προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης
http://aesop.iep.edu.gr/node/19718
Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων
Ενδεικτικός κατάλογος
Βιντεομαθημάτων
Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής
http://aesop.iep.edu.gr/node/8374

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5
ώρες
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Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 9 ώρες)
Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Βασικά θέματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι Διαδίκτυο
ικανός/ή
● να αναγνωρίζει το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες
ως μέσο επικοινωνίας,
Διαδικτύου
συνεργασίας, ενημέρωσης,
ψυχαγωγίας και πολιτισμού
● να αναγνωρίζει και να
αναφέρει τις βασικές
υπηρεσίες του Διαδικτύου

Δραστηριότητες

Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις
προϋπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών/τριών
και συζητά μαζί τους για το Διαδίκτυο και τις
βασικές υπηρεσίες του. Γίνεται συζήτηση για
τις βασικές εφαρμογές και υπηρεσίες με στόχο
να αναδειχθεί η σημασία του παγκόσμιου
δικτύου στην ατομική και κοινωνική ζωή ως
μέσου επικοινωνίας, πληροφόρησης,
συνεργασίας, ψυχαγωγίας, πολιτισμού κ.λπ.
Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει
σχετικές δραστηριότητές, στο πλαίσιο των
οποίων οι μαθητές θα δημιουργήσουν έναν
εννοιολογικό χάρτη ή μια ηλεκτρονική αφίσα
για τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, τα
χαρακτηριστικά των βασικών υπηρεσιών και
παραδείγματα εφαρμογών για κάθε κατηγορία
υπηρεσίας.

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιβλίο μαθητή
Ενοτ. 11.1-11.3 Α΄ Τάξης (σελ. 74-76)
Λογισμικό παρουσίασης
Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης
Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση
Διαδίκτυο
http://www.edutv.gr/index.php/epistimitexnologia/ilektronikoi-ypologistes-to-logismikoparousiaseis-diadiktyo
Αίσωπος - Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών
Σεναρίων
Διαδίκτυο και Internet of Things (IoT)
http://aesop.iep.edu.gr/node/5817
Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις Υπηρεσίες του
http://aesop.iep.edu.gr/node/13647

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 0,5 ώρα
Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
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Σύνδεση ενός υπολογιστή στο Διαδίκτυο
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/618
Ιστορία του Διαδικτύου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4753
Βασικές υπηρεσίες Διαδικτύου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/993
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
● να χρησιμοποιεί τις κύριες
λειτουργίες ενός λογισμικού
πλοήγησης στον Παγκόσμιο
Ιστό (διαχείριση
αγαπημένων, διαχείριση
προβολών και εκτύπωσης,
διαχείριση λήψεων)
● να επιλέγει ιστότοπους και
να πλοηγείται σε αυτούς με
στόχο την αναζήτηση
πληροφοριών
● να διακρίνει διάφορες
κατηγορίες ιστότοπων (.gr,
.com, .gov, edu κ.λπ.)
● να χρησιμοποιεί τις κύριες
λειτουργίες μιας μηχανής
αναζήτησης για την

Παγκόσμιος Ιστός

Οι μαθητές πλοηγούνται σε επιλεγμένους
δικτυακούς τόπους που προτείνονται από το
Δικτυακός τόπος
διδάσκοντα, εντοπίζουν στοιχεία του
περιβάλλοντος διεπαφής και αναζητούν
Ιστοσελίδα
πληροφορίες. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι
οι δικτυακοί τόποι του σχολείου τους, του
Η διεύθυνση στον
Δήμου τους, του Μουσείου της Ακρόπολης
Παγκόσμιο Ιστό
(http://www.theacropolismuseum.gr/), της
(URL)
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
(http://www.emy.gr/), του Μουσείου
Φυλλομετρητές
Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης
(http://www.noesis.edu.gr/), της πλατφόρμας
Μηχανές Αναζήτησης του Ψηφιακού Σχολείου
(http://dschool.edu.gr/), της μαθητικής πύλης
Στρατηγικές
του ΠΣΔ (http://www.sch.gr/students), της
αναζήτησης
Wikipedia κ.α.
πληροφοριών
Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες με στόχο
την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εργασίας,

Βιβλίο μαθητή
Κεφ. 12 Α΄ Τάξης (σελ. 78-83)
Ενοτ. 7.2 Β΄ Τάξης (σελ. 147-149)
Λογισμικό παρουσίασης
Λογισμικό φυλλομετρητή (web browser)
ενσωματωμένο στο Λ.Σ. (π.χ. MS Internet
Explorer/Edge, Safari) ή δωρεάν διανομής (π.χ.
Mozilla Firefox, Google Chrome/Chromium,
Opera)
Πηγές στο Διαδίκτυο
Δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google,
Yahoo, Bing) και εναλλακτικές μηχανές
αναζήτησης (π.χ. Ask.com , WolframAlpha)
Αίσωπος - Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών
Σεναρίων
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αναζήτηση πληροφοριών
για ένα συγκεκριμένο σκοπό
● να εφαρμόζει
αποτελεσματικές
στρατηγικές αναζήτησης
πληροφοριών για την
υλοποίηση των εργασιών
του/της
● να αξιολογεί και να
αξιοποιεί τα αποτελέσματα
από μια μηχανή αναζήτησης
με στόχο την ανεύρεση
πληροφοριών για ένα
συγκεκριμένο σκοπό

για παράδειγμα σχετικά με την ιστορία του
τόπου τους. Χρησιμοποιούν μηχανές
αναζήτησης και εξοικειώνονται με τεχνικές
αναζήτησης πληροφοριών χρησιμοποιώντας
διαφορετικές λέξεις-κλειδιά. Εντοπίζουν
ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες και τις καταχωρούν
στη λίστα των αγαπημένων του φυλλομετρητή.
Εκτυπώνουν τμήματα ιστοσελίδων που
σχετίζονται με την εργασία τους. Αποθηκεύουν
στο δίσκο τους σελίδες και υλικό (π.χ.
φωτογραφίες) και δημιουργούν ένα σχετικό
poster. Εναλλακτικά, μπορούν να
δημιουργήσουν ένα ψηφιακό άλμπουμ
φωτογραφιών. Στη συνέχεια, παρουσιάζουν και
συζητούν τα αποτελέσματα της εργασίας τους
στην τάξη.

Μηχανές αναζήτησης
http://aesop.iep.edu.gr/node/8979
Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
Το περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7879
Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή στον
Παγκόσμιο Ιστό
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1192
Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/621
Σύνθετη αναζήτηση με την Google
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1211

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2,5 ώρες
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι Αξιολόγηση
ικανός/ή
πληροφοριών από
● να διαπιστώνει και να
τον Παγκόσμιο Ιστό
αναγνωρίζει την προέλευση
μιας πληροφορίας από
Πληροφορικός
πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό
Γραμματισμός
(συντάκτης, φορέας,

Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση του/της
εκπαιδευτικού συζητούν για τα κριτήρια με τα
οποία θα ελέγχουν την εγκυρότητα και
αξιοπιστία πληροφοριών από πηγές στον
Παγκόσμιο Ιστό. Στη συνέχεια, δίνεται
στους/στις μαθητές/τριες θέμα διερεύνησης
από το διαθεματικό πεδίο (π.χ. μεταλλαγμένα

Βιβλίο μαθητή
Ενοτ. 7.3 Β΄ Τάξης (σελ. 149-150)
Λογισμικό παρουσίασης
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ημερομηνία τελευταίας
τροποποίησης κ.λπ.)
● να χρησιμοποιεί τεχνικές και
κριτήρια αξιολόγησης των
πληροφοριών που αναζητά
σε ηλεκτρονικές πηγές
(συνάφεια, αξία και
χρησιμότητα των
πληροφοριών για το
συγκεκριμένο σκοπό)
● να αξιολογεί τις
πληροφορίες που εντοπίζει
σε ηλεκτρονικές πηγές
χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένα κριτήρια
(εγκυρότητα, πληρότητα,
ακρίβεια κ.λπ.)
Σε ένα οπτικοακουστικό
κείμενο ο μαθητής/τρια πρέπει
να είναι ικανός:
● να διαχωρίζει το
πραγματικό από το
αναπαριστώμενο
● να αναγνωρίζει τη
διαμεσολαβημένη και

Οπτικοακουστικός
Γραμματισμός
Το
οπτικοακουστικό/πο
λυτροπικό κείμενο
ως μήνυμα

τρόφιμα, κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού,
κάπνισμα, ακτινοβολία ψηφιακών συσκευών,
τόποι προορισμού για τη σχολική εκδρομή)
μαζί με προτεινόμενες πηγές και
αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν κάθε πηγή
σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και
κατάλληλο φύλλο εργασίας. Οι προτεινόμενες
πηγές μπορούν να προέρχονται από
επιστημονικές ενώσεις, κρατικούς φορείς και
υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις,
ιδιώτες κ.λπ.
Εναλλακτικά η δραστηριότητα μπορεί να είναι
καθοδηγούμενη, π.χ. μία ιστοεξερεύνηση.
Ερωτήματα που θα μπορούσαν να τεθούν για
διερεύνηση και απάντηση από τους μαθητές
είναι:
● Ποιος είναι δημιουργός της σελίδας;
● Η επιθυμητή πληροφορία μπορεί να
εντοπιστεί εύκολα;
● Πότε δημιουργήθηκε και πότε ενημερώθηκε
ο ιστότοπος;
● Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές για τις
διαθέσιμες πληροφορίες;
● Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του
συγκεκριμένου ιστότοπου;

Ανδριοπούλου, Ε. (2011). Η κινηματογραφική
παιδεία στην εκπαίδευση – Μοντέλα
λειτουργίας και προκλήσεις
(http://blogs.sch.gr/dertv/2011/01/06/ηκινηματογραφική-παιδεία-στην-εκπαί/ )
(9/11/2011, blog της εκπαιδευτικής
τηλεόρασης)
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κατασκευασμένη φύση του
οπτικοακουστικού κειμένου
● να εξηγεί την έννοια της
οπτικής γωνίας ως στοιχείο
της υποκειμενικότητας
● να διαχωρίζει τα
αντικειμενικά και τα
υποκειμενικά στοιχεία ενός
οπτικοακουστικού κειμένου
● να κατανοεί τη λειτουργίας
της ταύτισης στο
οπτικοακουστικό μήνυμα
και (αργότερα) της χρήσης
της ως μέσο χειραγώγησης

Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας, ο/η
εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές συζητούν
και καταγράφουν συγκεκριμένα κριτήρια
αξιολόγησης ιστότοπων και πηγών στο
Διαδίκτυο.
Ενδεικτική δραστηριότητα Πληροφορικού και
Οπτικοακουστικού Γραμματισμού:
Ο/η εκπαιδευτικός κάνει χρήση μιας σύντομης
ταινίας που ταιριάζει με τη θεματική που
επεξεργάζεται, π.χ. ένα βίντεο από το YouTube
για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του
Διαδικτύου, για τον διαδικτυακό εκφοβισμό,
για τα προσωπικά δεδομένα κ.α. Ετοιμάζει μια
δεξαμενή με έννοιες, που σχετίζονται με το
θέμα και την πλοκή της ταινίας, π.χ. φιλία,
αγάπη, ελαστικότητα, δύναμη, εξουσία,
μάθηση, μελέτη, ξένος, επικοινωνία, αποδοχή,
αλήθεια, ειλικρίνεια, συμφέρον.
Στη συνέχεια προβάλει την ταινία. Οι μαθητές
σε μικρές ομάδες εργασίας επιλέγουν από τη
δεξαμενή με τις έννοιες τρεις που θεωρούν ότι
ταιριάζουν και συνδέονται άμεσα με την ταινία.
Με αυτές τις τρεις έννοιες δημιουργούν
συνεργατικά ένα μικρό κείμενο για την ταινία
που είδαν, με στόχο να ξεκινήσει συζήτηση

27

πάνω σε αυτό. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το
κείμενο που έγραψε στην ολομέλεια της τάξης.
Στη συνέχεια παρατηρούν οι μαθητές τα εξής:
● Ποιοί έφτιαξαν το βίντεο;
● Με ποιό σκοπό;
● Σε ποιά σημεία συγκλίνει και σε ποια
αποκλίνει η πρόσληψη των περιεχομένων,
δηλ. σε ποια σημεία υπάρχει κοινή
αντίληψη μεταξύ των ομάδων και σε ποια
όχι.
● Υπάρχουν και ποια είναι τα σημαντικά
θέματα και τα μηνύματα της ταινίας;
Γίνεται συζήτηση για τη διαμεσολαβημένη και
κατασκευασμένη φύση του οπτικοακουστικού
κειμένου, τη λειτουργία της οπτικής γωνίας ως
στοιχείο υποκειμενικότητας. Διαχωρίζονται τα
αντικειμενικά και τα υποκειμενικά στοιχεία της
ταινίας και εξετάζεται η λειτουργία της
ταύτισης στο οπτικοακουστικό μήνυμα και η
ενδεχόμενη χρήση της ως μέσο χειραγώγησης.
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι Ηλεκτρονική
ικανός/ή
Επικοινωνία

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει
εκπαιδευτικό βίντεο επίδειξης για τη

Βιβλίο μαθητή
Κεφ. 14 Α΄ Τάξης (σελ. 86-89)
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● να χρησιμοποιεί το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
για να επικοινωνήσει και να
ανταλλάξει πληροφορίες
(σύνθεση και αποστολή
μηνύματος, επισύναψη
αρχείου, απάντηση,
προώθηση, διαχείριση
φακέλων μηνυμάτων κ.λπ.)
● να διαχειρίζεται τα αρχεία
που επισυνάπτονται σε ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
● να διακρίνει τις διαφορές
μεταξύ του λογισμικού
διαχείρισης ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας και μιας
διαδικτυακής υπηρεσίας
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
● να είναι ενήμερος για τις
μορφές κακόβουλου
λογισμικού
● να αναγνωρίζει μηνύματα

Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο

δημιουργία και αποστολή μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να συσχετίσουν τη
διαδικασία σύνταξης και αποστολής
ηλεκτρονικών μηνυμάτων
με τον παραδοσιακή αλληλογραφία. Με τη
βοήθεια και την καθοδήγηση του/της
εκπαιδευτικού ενεργοποιούν ατομικούς
λογαριασμούς μέσω της υπηρεσίας
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελλήνιου
Σχολικού Δικτύου. Στη συνέχεια, ανταλλάσσουν
μηνύματα μεταξύ τους, με τον/την
καθηγητή/τρια τους και επισυνάπτουν σε αυτά
αρχεία.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες
Ιοί υπολογιστών
Κακόβουλο
λογισμικό
Συντήρηση και

Αφού προηγηθεί εισήγηση-επίδειξη από
τον/την εκπαιδευτικό, οι μαθητές/τριες
εκτελούν μικρές ασκήσεις και δραστηριότητες
στον υπολογιστή, όπως
● ρυθμίζουν τις παραμέτρους ασφάλειας του
συστήματος

Λογισμικό παρουσίασης
Λογισμικό ανάγνωσης και αποστολής
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail client)
δωρεάν διανομής (π.χ. Outlook
Express/Windows Mail, Mozilla Thunderbird,
Opera Mail, Evolution)
Πηγές στο Διαδίκτυο
Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΣΔ
http://webmail.sch.gr/
Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
Πως λειτουργεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1481
Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/671
Βιβλίο μαθητή
Κεφ. 7 Α΄ Τάξης (σελ. 43-45)
Ενοτ. 8.1-8.2 Α΄ Τάξης (σελ. 46-47)
Ενοτ. 11.4 Α΄ Τάξης (σελ. 76-77)
Ενοτ. 15.3 Α΄ Τάξης (σελ. 99-100)
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●

●

●

●

●

●

ανεπιθύμητης
αλληλογραφίας
να αξιολογεί την ασφάλεια
ηλεκτρονικών μηνυμάτων
και των συνημμένων
αρχείων
να προστατεύει τα
δεδομένα του λογαριασμού
του/της (συνθηματικό
πρόσβασης, κλείσιμο
συνόδου κ.λπ.)
να χρησιμοποιεί τις
δυνατότητες ασφαλούς
πλοήγησης του
φυλλομετρητή
να ρυθμίζει την ασφάλεια
του υπολογιστικού
συστήματος (π.χ. αντιϊικό
πρόγραμμα, τείχος
προστασίας)
να πραγματοποιεί έλεγχο
του υπολογιστή και των
αποθηκευτικών μέσων για
ιούς
να δημιουργεί και να
ανακτά αντίγραφα

προστασία
λογισμικού

●

Αντιϊικό πρόγραμμα

●

δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των
Λογισμικό παρουσίασης
δεδομένων τους σε διάφορα αποθηκευτικά
μέσα
Αντιϊικό πρόγραμμα (anti-virus)
ανακτούν δεδομένα από αντίγραφα
ασφαλείας
Τείχος προστασίας (firewall)

Τείχος προστασίας
Εφεδρικά αντίγραφα
ασφαλείας
Ασφάλεια στο
Διαδίκτυο
Ασφαλής πλοήγηση
Προσωπικά
Δεδομένα
Πνευματική
ιδιοκτησία
λογισμικού και
περιεχομένου

Μπορούν να αξιοποιηθούν:
● διαδικτυακά παιχνίδια για την
ευαισθητοποίησή των μαθητών/τριών σε
θέματα υπεύθυνης επικοινωνίας και
συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο
● εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως παιχνίδι
ρόλων, για την κατανόηση του τρόπου
αποστολής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων
και των πρακτικών παραπλάνησης των
χρηστών, υποκλοπής προσωπικών
στοιχείων τους μέσω των ηλεκτρονικών
μηνυμάτων κ.λπ.
Δημιουργία φυλλαδίου με άρθρα και αφίσες
μαθητών που να αφορούν θέματα ασφάλειας
στο Διαδίκτυο.
Παιγνίδι ρόλων ή δημιουργία κόμικ για την
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα
πειρατείας λογισμικού - πνευματικών αγαθών

Λογισμικό δημιουργίας και επαναφοράς
αντιγράφων ασφαλείας (backup-restore)
Πηγές στο Διαδίκτυο
Ενημερωτικός κόμβος του ΠΣΔ για την ασφάλεια
στο Διαδίκτυο
http://internet-safety.sch.gr/
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
http://www.dpa.gr/
Cyberkid (από τη Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος)
http://www.cyberkid.gov.gr/
Safer Internet (από το Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου)
http://www.saferinternet.gr/
Copyright School (από τον Οργανισμό
Πνευματικής Ιδιοκτησίας)
http://www.copyrightschool.gr/
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●

●

●

●

ασφαλείας αρχείων
να προβληματίζεται για τη
δημοσιοποίηση
προσωπικών του/της
δεδομένων και να λαμβάνει
κατάλληλα μέτρα
προστασίας
να γνωρίζει τους φορείς που
ασχολούνται με την
ασφάλεια στο Διαδίκτυο και
την προστασία των πολιτών
από ηλεκτρονικά εγκλήματα
να σέβεται και να αναφέρει
τα πνευματικά δικαιώματα
σε πληροφορίες και
λογισμικό που αντλεί από
πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό
να επιχειρηματολογεί για τις
συνέπειες της πειρατείας
λογισμικού και προϊόντων
πνευματικής δημιουργίας

και την ανάδειξη της σημασίας και της
αναγκαιότητας αναγνώρισης της πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση
Προστασία δεδομένων και Η/Υ
http://www.edutv.gr/index.php/epistimitexnologia/ilektronikoi-ypologistes-ygeia-kaiasfaleia-prostasia-dedomenon-i-y
Αίσωπος - Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών
Σεναρίων
Προστασία λογισμικού - Ιοί
http://www.aesop.iep.edu.gr/node/9941
Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
Προστασία λογισμικού και δεδομένων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7876
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στα
Windows
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/678
Επαναφορά συστήματος στα Windows
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/676
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6209
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B’ Τάξη Γυμνασίου
Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών βάσει 3 αξόνων προσδοκώμενων μαθησιακών
αποτελεσμάτων

Άξονες προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων
Η Πληροφορική στο σύγχρονο κόσμο
Βασικές έννοιες
Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα
Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα
Λύνω προβλήματα με υπολογιστικά φύλλα
Αναζητώ πληροφορίες, επικοινωνώ και συνεργάζομαι
Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις
Διερευνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου

Προτεινόμενες ώρες
διδασκαλίας
6

13

6

Για την Β’ τάξη προτείνονται οι παρακάτω διδακτικές αλληλουχίες:
1η Διδακτική Αλληλουχία: Αρχικά, ο Άξονας «Η Πληροφορική στο σύγχρονο κόσμο: βασικές
έννοιες» μόνο η ενότητα που αναφέρεται στα βασικά θέματα (Το εσωτερικό του
υπολογιστή, Επεξεργαστής, Κύρια μνήμη, Μητρική πλακέτα, Θύρες επέκτασης, Ψηφιακή
αναπαράσταση δεδομένων, Δυαδικό ψηφίο, Μονάδες μέτρησης πληροφορίας κ.τλ.) , στη
συνέχεια «Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα» και «Δημιουργώ και εκφράζομαι με
πολυμέσα και παρουσιάσεις», στη συνέχεια «Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και
ρομποτικά συστήματα», στη συνέχεια «Η Πληροφορική στο σύγχρονο κόσμο: βασικές
έννοιες» η ενότητα που αναφέρεται στα βασικά θέματα (Δίκτυο, Τοπικό δίκτυο,
Μητροπολιτικό Δίκτυο, Δίκτυο ευρείας περιοχής, Διαδίκτυο, Συσκευές δικτύου) και τέλος
«Διερευνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου». Μαζί με την ενότητα «Λύνω
προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα» διδάσκονται και τα βασικά θέματα «ΑρχείαΦάκελοι».
2η Διδακτική Αλληλουχία: Αρχικά, ο Άξονας «Η Πληροφορική στο σύγχρονο κόσμο: βασικές
έννοιες» μόνο η ενότητα που αναφέρεται στα βασικά θέματα (Το εσωτερικό του
υπολογιστή, Επεξεργαστής, Κύρια μνήμη, Μητρική πλακέτα, Θύρες επέκτασης, Ψηφιακή
αναπαράσταση δεδομένων, Δυαδικό ψηφίο, Μονάδες μέτρησης πληροφορίας κ.τλ.) , στη
συνέχεια «Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα», στη
συνέχεια «Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα» και «Δημιουργώ και εκφράζομαι με
πολυμέσα και παρουσιάσεις», στη συνέχεια «Η Πληροφορική στο σύγχρονο κόσμο: βασικές
έννοιες» η ενότητα που αναφέρεται στα βασικά θέματα (Δίκτυο, Τοπικό δίκτυο,
Μητροπολιτικό Δίκτυο, Δίκτυο ευρείας περιοχής, Διαδίκτυο, Συσκευές δικτύου) και τέλος
«Διερευνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου». Μαζί με την ενότητα «Λύνω
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προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα» διδάσκονται και τα βασικά θέματα «ΑρχείαΦάκελοι».
Οι προτεινόμενες διδακτικές αλληλουχίες είναι ενδεικτικές. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει
να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης με βάση τα
μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες
των μαθητών της τάξης του αλλά και το συνδυασμό και την εναλλαγή θεωρίας και πράξης.
Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη σπειροειδή προσέγγιση και να επανέρχεται, με κάθε
ευκαιρία και ειδικά στα πλαίσια της υλοποίησης σχεδίων έρευνας, σε βασικές ενότητες.
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Βασικές έννοιες (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες)
Προσδοκώμενα
Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει
να είναι ικανός/ή
·
να αναγνωρίζει τα
βασικά μέρη στο
εσωτερικό του
υπολογιστή
(επεξεργαστής, μνήμη,
θύρες επέκτασης)
·
να αντιλαμβάνεται
και να περιγράφει τη
λειτουργία της μνήμης
στο υπολογιστικό
σύστημα ως μέσο
προσωρινής
αποθήκευσης
·
να αντιλαμβάνεται
και να περιγράφει το
ρόλο του επεξεργαστή
στο υπολογιστικό
σύστημα
·
να διακρίνει και να

Βασικά θέματα

Το εσωτερικό
του υπολογιστή
Επεξεργαστής
Κύρια μνήμη
Μητρική
πλακέτα
Θύρες
επέκτασης
Ψηφιακή
αναπαράσταση
δεδομένων
Δυαδικό ψηφίο
Μονάδες
μέτρησης
πληροφορίας

Δραστηριότητες

Ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα μη ενεργό
υπολογιστικό σύστημα που υπάρχει στο εργαστήριο
και παρουσιάζει αναλυτικά το εσωτερικό μέρος και τις
μονάδες του υπολογιστή. Στη συνέχεια, οι μαθητές
εμπλέκονται σε δραστηριότητες εξερεύνησης του
εσωτερικού του υπολογιστή, της λειτουργίας του
υπολογιστικού συστήματος, της διασύνδεσης και
επικοινωνίας περιφερειακών συσκευών, του ρόλου
του λογισμικού κ.λπ., χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό
λογισμικό ή/και σχετικά εκπαιδευτικά βίντεο.
Ενδεικτικές δραστηριότητες, που υλοποιούν οι
μαθητές στο εργαστήριο Η/Υ, αφορούν
·
στη διερεύνηση της κωδικοποίησης
πληροφοριών και του δυαδικού συστήματος με
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
·
στη μοντελοποίηση του υπολογιστή ως ενιαίου
συστήματος υλικού-λογισμικού με χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού ή εκπαιδευτικού
βίντεο
·
στην έρευνα αγοράς μέσω επίσκεψης σε
ηλεκτρονικά καταστήματα υπολογιστών (π.χ. οι

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιβλίο μαθητή
Β’ Τάξη Κεφ. 1 Σελ. 104-108 Κεφ. 2 Σελ. 109-112
Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου
Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
Δυαδικοί Αριθμοί: http://csunplugged.org/wpcontent/uploads/2014/12/unplugged-01binary_numbers_greek.pdf
Εκπαιδευτικό λογισμικό ΔΕΛΥΣ
Εκπαιδευτικό λογισμικό «Δημιουργός Μοντέλων
2» (Σενάριο Πληροφορικής)
Ηλεκτρονικά καταστήματα ψηφιακής
τεχνολογίας
Βίντεο από εκπαιδευτική τηλεόραση
http://www.edutv.gr
Λογισμικό δημιουργίας σταυρολέξων
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·

·
·

·

·

αξιολογεί τα
χαρακτηριστικά των
τμημάτων στο
εσωτερικό του
υπολογιστή
να προσδιορίζει την
έννοια του δυαδικού
ψηφίου (bit)
να προσδιορίζει την
έννοια του Byte
να κατονομάζει τα
είδη των δεδομένων
που αποθηκεύονται
σε ψηφιακά μέσα
να αναγνωρίζει την
ανάγκη ψηφιακής
αναπαράστασης των
δεδομένων
να προσδιορίζει και
να περιγράφει τις
μονάδες μέτρησης
πληροφορίας

μαθητές καλούνται να διαχειριστούν ένα
συγκεκριμένο ποσό για απαιτούμενο εξοπλισμό
που θα πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές)
·
Στην επίλυση σταυρολέξου σχετικών εννοιών.
Προτεινόμενες δραστηριότητες στο Φωτόδεντρο
Η Κεντρική Μονάδα ενός προσωπικού υπολογιστή
Διαδραστική εφαρμογή περιήγησης προσωπικού
υπολογιστή και των βασικών του μονάδων. Οι
μαθητές διερευνούν και εξοικειώνονται με τις
μονάδες του υπολογιστή ενώ αντλούν συνοπτικές
πληροφορίες για το ρόλο της καθεμίας. Ο/η
εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους
μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής
και συνεργατικής μάθησης. Παράλληλα, μπορεί να
χρησιμοποιήσει έναν ανενεργό υπολογιστή και να
κάνει επίδειξη της κεντρικής μονάδας, του εσωτερικού
της μέρους, καθώς και της διασύνδεσης των
περιφερειακών συσκευών.
Μουσείο Πληροφορικής
Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας που
προσομοιώνει ένα τρισδιάστατο εικονικό μουσείο με
εκθέματα από την επιστήμη των υπολογιστών. Οι
μαθητές καλούνται να προηγηθούν στο χώρο και να
εξερευνήσουν τα εκθέματα/αντικείμενα που
υπάρχουν σε πέντε δωμάτια: 1) υπολογιστικές
μηχανές της αρχαιότητας, 2) το εσωτερικό του

http://www.eclipsecrossword.com
ΜΑ στο Φωτόδεντρο
Η Κεντρική Μονάδα ενός προσωπικού
υπολογιστή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/958
Μουσείο Πληροφορικής
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/977
Αναπαράσταση αριθμών με δυαδικά ψηφία
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/746
Δεδομένα και πληροφορίες
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/945
Κωδικοποίηση χαρακτήρων στο δυαδικό
σύστημα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1171
Μετατροπή από το Δεκαδικό στο Δυαδικό
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/742
Κρυπτογράφηση
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2430
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υπολογιστή, 3) μονάδες εισόδου, 4) μονάδες εξόδου
και 5) αποθηκευτικά μέσα.
Ο/η εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους
μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής
και συνεργατικής μάθησης.
Πρόσθετες δραστηριότητες αναπαράστασης
δεδομένων
Αξιοποιώντας τα παρακάτω Μαθησιακά Αντικείμενα,
ο/η εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους
μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής
και συνεργατικής μάθησης με στόχο την οικοδόμηση
αναπαραστάσεων για την ψηφιακή αναπαράσταση
της πληροφορίας στον υπολογιστή, καθώς και τη
βαθύτερη κατανόηση του Δυαδικού Συστήματος και
του δυαδικού ψηφίου ως μονάδα μέτρησης
πληροφορίας:
Αναπαράσταση αριθμών με δυαδικά ψηφία,
·
Δεδομένα και πληροφορίες
·
Κωδικοποίηση χαρακτήρων στο δυαδικό
σύστημα
·
Μετατροπή από το Δεκαδικό στο Δυαδικό
·
Κρυπτογράφηση
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες
Ο μαθητής/τρια πρέπει
να είναι ικανός/ή

Δίκτυο
Τοπικό δίκτυο

Ενδεικτικές δραστηριότητες, που υλοποιούν οι
μαθητές στο εργαστήριο Η/Υ, αφορούν

Βιβλίο μαθητή
Β’ Τάξη Κεφ. 4 Σελ. 120-130

36

·

·

·

·

·

να αναγνωρίζει τις
συσκευές ενός
τοπικού δικτύου
υπολογιστών
να περιγράφει τη
λειτουργία του
δικτύου
να διακρίνει τα είδη
των δικτύων με βάση
τη γεωγραφική τους
εμβέλεια
να περιγράφει τα
πλεονεκτήματα της
χρήσης δικτύων στην
καθημερινή ζωή
να συνδέει
προσωπικό
υπολογιστή και άλλες
ψηφιακές συσκευές
σε τοπικό δίκτυο
υπολογιστών

Μητροπολιτικό
Δίκτυο
Δίκτυο ευρείας
περιοχής
Διαδίκτυο
Συσκευές
δικτύου

·

στη διερεύνηση και μελέτη της λειτουργίας
τοπικών δικτύων με χρήση εκπαιδευτικού
λογισμικού προσομοίωσης ή εκπαιδευτικού
βίντεο
·
στη σύνδεση προσωπικού υπολογιστή ή
εκτυπωτή δικτύου στο σχολικό εργαστήριο
(επίδειξη από το διδάσκοντα ή με χρήση
περιβάλλοντος προσομοίωσης)
·
συζήτηση για τα δημόσια (δωρεάν) ή ιδιωτικά
ασύρματα δίκτυα και τις πιθανές εμπειρίες
μαθητών από τη σύνδεση φορητών συσκευών
(π.χ. τα κινητά τους) σε αυτά, με αναφορά σε
ζητήματα ασφάλειας.
Προτεινόμενες δραστηριότητες στο Φωτόδεντρο
Το σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής
Εφαρμογή οπτικοποίησης-παρουσίασης των βασικών
στοιχείων που συναντάμε στο σχολικό εργαστήριο
πληροφορικής και του τρόπου σύνδεσής τους στο
τοπικό δίκτυο. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει τα
στοιχεία της εικόνας και να δει μια σύντομη
περιγραφή της λειτουργίας τους, καθώς και να
παρατηρήσει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα
διαφορετικά στοιχεία στο τοπικό δίκτυο του
εργαστηρίου, κάνοντας παράλληλα τη σύγκριση με το
εργαστήριο του σχολείου του.
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου
Λογισμικό «Ταξίδι σε ένα δίκτυο»
Εκπαιδευτικά βίντεο (tutorials)
Τοπικό δίκτυο εργαστηρίου υπολογιστών
Applets με δραστηριότητες χρήσης δικτύου
Οδηγός αρχιτεκτονικής σχολικού εργαστηρίου
Η/Υ (http://ts.sch.gr)
Το σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/978
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Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5 ώρες)
Σημαντικές Επισημάνσεις
Η συγγραφή κώδικα και ο προγραμματισμός υπολογιστών συνδέεται άμεσα με την Υπολογιστική Σκέψη και αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη
ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης όπως είναι η επίλυση προβλήματος και ο σχεδιασμός συστημάτων. Ως εκ τούτο, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη
ικανοτήτων και στάσεων Υπολογιστικής Σκέψης μέσω της διδασκαλίας του προγραμματισμού προκύπτει ως φυσικό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειώσουμε
επίσης ότι η σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και των νέων προκλήσεων στην καθημερινότητα των μαθητών απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό
της μαθησιακής διαδικασίας. Το κλειδί της επιτυχίας δεν είναι οι διαδικασίες και τα εργαλεία αλλά οι άνθρωποι της σχολικής κοινότητας και οι μεταξύ
τους αλληλεπιδράσεις.
Ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε κατάλληλο logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον ή προγραμματιστικό περιβάλλον
οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, αρκεί να είναι δυνατόν να επιδιώξει με αυτό τις ικανότητες υπολογιστικής σκέψης που παρουσιάζονται στην
στήλη «Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα». Στη στήλη «Εκπαιδευτικό Υλικό» προτείνονται μερικά, ενδεικτικά, κατάλληλα, προγραμματιστικά
περιβάλλοντα.
Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει να
είναι ικανός/ή
να χρησιμοποιεί
αφαίρεση για να
αποσυνθέτει ένα
πρόβλημα σε επιμέρους
προβλήματα

Βασικά θέματα

Κατανόηση και
ανάλυση
προβλήματος
Η έννοια του
αλγορίθμου
Η έννοια του
προγράμματος

Δραστηριότητες

Ο/η
εκπαιδευτικός
αναφέρει
παραδείγματα αλγορίθμων από την
καθημερινή ζωή, όπως είναι οι
συνταγές μαγειρικής, το μενού
χειρισμού μιας ψηφιακής συσκευής
(π.χ. κινητό, ψηφιακή κάμερα, GPS).
Οι μαθητές περιγράφουν τη
διαδικασία
επίλυσης
ενός

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιβλίο μαθητή
Γ τάξη
Κεφ.1 Σ. 176-185
Κεφ. 2 §2.4, §2.5
Δραστηριότητα Πληροφορικής χωρίς Υπολογιστές
«Εισαγωγική Δραστηριότητα στον Προγραμματισμό
Υπολογιστικών Συσκευών»
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να περιγράφει και να
αναλύει μια σειρά από
οδηγίες (για
παράδειγμα να
περιγράφει τη
συμπεριφορά ενός
χαρακτήρα σε ένα
βίντεο παιχνίδι που
καθοδηγείται από
κανόνες και
αλγόριθμους)
να καθορίζει έναν
αλγόριθμο ως μια
ακολουθία οδηγιών που
μπορούν να υποστούν
επεξεργασία από έναν
υπολογιστή
να εφαρμόζει τεχνικές
ελέγχου και διόρθωσης
σφαλμάτων στα
προγράμματα που
δημιουργεί
να κωδικοποιεί έναν
αλγόριθμο σε
προγραμματιστικό
περιβάλλον

Η δομή
επανάληψης
Η έννοια της
διαδικασίας

προβλήματος
(σύλληψη,
διερεύνηση, σχεδιασμός, επίλυση,
αποτέλεσμα) και εισάγονται στην
έννοια του αλγορίθμου και στον
προγραμματισμό. Καλούνται να
μελετήσουν
προβλήματα
των
οποίων η λύση είναι μια ακολουθία
βημάτων. Ενδεικτικά παραδείγματα
αλγορίθμων
Επιστροφή από το σχολείο στο
σπίτι
Εύρεση της εξόδου από έναν
λαβύρινθο
Σχεδίαση της ελληνικής σημαίας
Αλφαβητική ταξινόμηση καρτών
με ονόματα μαθητών
Μέτρηση 4 λίτρων νερού με
χρήση δύο δοχείων των 3 και 5
λίτρων
Το πρόβλημα των πύργων του
Ανόι
Το παιχνίδι της τρίλιζας.

http://csunplugged.org/wpcontent/uploads/2014/12/intelligent-piece-ofpaper.el_.v6.pdf
Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου
Προσομοιώσεις αλγορίθμων
Applets και προσομοιώσεις στον Παγκόσμιο Ιστό
Scratch
Snap! (πρώην BYOB)
K-turtle
MSW Logo
MicroWorlds Pro
Starlogo TNG
Συστήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
(Arduino με Scratch, Raspberry Pi με Scratch, κ.α.)
App Inventor
Alice
Blockly

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων (Κατανόηση προβλήματος)
Προβλημα Οι πύργοι του Ανόι
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1010
Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Τα προβλήματα αυτά μπορούν να http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6230
προσεγγιστούν με παιχνίδι ρόλων Το πρόβλημα του βαρκάρη
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/760
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να χρησιμοποιεί εντολές
επανάληψης στα
προγράμματα που
αναπτύσσει
να προσδιορίζει,
αναλύει και εφαρμόζει
εναλλακτικούς τρόπους
επίλυσης του ίδιου
προβλήματος με δοκιμή
διαφορετικών
προγραμματιστικών
δομών

ή/και με χρήση προσομοιώσεων
(java applets, flash animations).
Στόχος είναι οι μαθητές να
προβληματιστούν για το πώς
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον
υπολογιστή ως εργαλείο επίλυσης
προβλημάτων. Διαπιστώνουν την
αναγκαιότητα
μιας
γλώσσας
επικοινωνίας με τον υπολογιστή.
Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το
προγραμματιστικό περιβάλλον που
θα χρησιμοποιήσουν. Περιγράφουν
σε φυσική γλώσσα με βήματα
αλγορίθμους σχεδίασης απλών
σχημάτων. Τέλος, κωδικοποιούν
τους
αλγορίθμους
στο
προγραμματιστικό
περιβάλλον.
Ενδεικτικά
παραδείγματα
δραστηριοτήτων που αναθέτει ο/η
εκπαιδευτικός είναι η σχεδίαση
απλών σχημάτων (π.χ. τετράγωνο,
ορθογώνιο, σκάλα) ή/και γραμμάτων
(π.χ. Ι, Γ, Π, Τ, Η, Ε, Ξ).
Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται
να σχεδιάσουν κανονικά πολύγωνα
(τετράγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο)

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων
Ενδεικτικός κατάλογος
Βιντεομαθημάτων
Ομαλή κίνηση αντικειμένου στο Scratch
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/672
Η εντολή "Επανάλαβε" στο Scratch
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/957
Δομή Επανάληψης για πάντα
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentrolor-8521-630
Δημιουργία παιχνιδιού (Λαβύρινθος) στο Scratch 2
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentrolor-8521-3162
Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων
Ενδεικτικός κατάλογος
Δραστηριοτήτων/παιχνιδιών
Το μονοπάτι
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3717
Οπτικός Προγραμματισμός
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6211
Προγραμματίζω με τις εντολές ΧΡΩΜΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2454
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συνδυάζοντας μεμονωμένες εντολές.
Ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους
μαθητές να εντοπίσουν
επαναλαμβανόμενες ομάδες
εντολών στην κωδικοποίηση που
έχουν αναπτύξει (π.χ. στον
αλγόριθμο σχεδίασης του
οκταγώνου).
Εναλλακτικά και ενδεικτικά:
Οι μαθητές σε ομάδες των 3-4
ατόμων σχεδιάζουν και οργανώνουν
την εργασία τους, διακρίνουν τα
μέσα και τα εργαλεία του
περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής
ρομποτικής, αναλαμβάνουν ρόλους.
Συναρμολογούν το ρομπότ και
εξοικειώνονται με το περιβάλλον
προγραμματισμού και καθοδήγησης
του ρομπότ (εντολές κίνησης,
εντολές ελέγχου, εντολές ελέγχου
αισθητήρων κ.λπ.). Σχεδιάζουν,
υλοποιούν, ελέγχουν και βελτιώνουν
απλούς αλγόριθμους καθοδήγησης
του ρομπότ. Ενδεικτικά προτείνονται
ενέργειες του ρομπότ, όπως

Σχεδίαση με απλές εντολές Logo
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/615
Σενάρια οδηγού εκπαιδευτικού νέου ΠΣ
Δημιουργία χορευτικής σκηνής στο Scratch (Σ. 52-65)
Το προγραμματιστικό περιβάλλον, εντολές,
προγράμματα & διαδικασίες, μεταβλητές (Σ. 96,117)
Εκτέλεση / Διερεύνηση απλού παιχνιδιού στο Scratch
(Σ. 42-51)
Διδακτικά σενάρια φωτόδενδρο/Αίσωπος
Δημιουργία παιχνιδιού σε Scratch
http://aesop.iep.edu.gr/node/22206
Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα
προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης
http://aesop.iep.edu.gr/node/19718
Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων
Ενδεικτικός κατάλογος
Βιντεομαθημάτων
Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής
http://aesop.iep.edu.gr/node/8374
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να διαγράψει ένα τετράγωνο
να ακολουθήσει μια μαύρη
γραμμή

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5
ώρες

Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες)
Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων που θα χρησιμοποιήσει. Προτείνεται η χρήση Ελεύθερου και Ανοικτού
Λογισμικού. Με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της τάξης του, ο/η
εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει το βαθμό εμβάθυνσης στα θέματα της ενότητας και να επεκταθεί στην αξιοποίηση συνεργατικών υπολογιστικών
φύλλων. Αν οι μαθητές δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τη διαχείριση αρχείων και φακέλων, στην έναρξη της ενότητας αυτής είναι απαραίτητο να
καλυφθεί το κενό αυτό.
Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
να δημιουργεί και να
τροποποιεί απλά
υπολογιστικά φύλλα

Βασικά θέματα
Λογισμικό
υπολογιστικών
φύλλων
Η έννοια του

Δραστηριότητες
Ο/η εκπαιδευτικός μέσα από σχετικά παραδείγματα προκαλεί το
ενδιαφέρον των μαθητών για τα υπολογιστικά φύλλα. Οι μαθητές
εξοικειώνονται με το περιβάλλον του λογισμικού αξιοποιώντας
την αναπαράσταση του πίνακα που είναι οικεία από τον
επεξεργαστή κειμένου. Ο/η εκπαιδευτικός αναθέτει κατάλληλες

Εκπαιδευτικό υλικό
Βιβλίο μαθητή
Β’ Τάξη Κεφ. 8 Σελ. 151-158
Κεφ. 9 § 9.1 Σελ. 159-160
Λογισμικό υπολογιστικών
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να προσανατολίζεται στο
πλέγμα ενός φύλλου
εργασίας και να διακρίνει το
ενεργό κελί
να προσδιορίζει τη
διεύθυνση ενός κελιού στο
φύλλο εργασίας
να επιλέγει συγκεκριμένα
κελιά
να διακρίνει τύπους
δεδομένων (αριθμητικά,
αλφαριθμητικά δεδομένα,
ημερομηνίες κ.α.) σε ένα
υπολογιστικό φύλλο
να εισάγει δεδομένα και να
τροποποιεί το περιεχόμενο
σε κελιά του υπολογιστικού
φύλλου
να εισάγει απλές και
σύνθετες σχέσεις
υπολογισμού σε ένα
υπολογιστικό φύλλο
να χρησιμοποιεί τεχνικές
αντιγραφής δεδομένων και
μαθηματικών υπολογισμών
σε ένα υπολογιστικό φύλλο

υπολογιστικού
φύλλου
Η έννοια του
κελιού
Διεύθυνση, τύπος
και περιεχόμενο
κελιού
Επεξεργασία
αριθμητικών
δεδομένων
Μορφοποίηση
κελιών
Η έννοια του
βιβλίου εργασίας
Διαχείριση κελιών
στο πλέγμα
Χρήση
συναρτήσεων

δραστηριότητες που απαιτούν τη δημιουργία υπολογιστικών
φύλλων διαφόρων τύπων και μορφών με σκοπό την επίλυση
προβλημάτων που αφορούν στην καταγραφή, ταξινόμηση,
επεξεργασία και αναπαράσταση δεδομένων. Η θεματολογία
προτείνεται να εντάσσεται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της
σχολικής και της κοινωνικής ζωής. Επίσης, προτείνεται η
υλοποίηση σχετικών εργασιών σε συνεργασία με τα άλλα
μαθήματα του Π.Σ. (μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, κοινωνικές
επιστήμες κ.λπ.).
Ενδεικτικές δραστηριότητες:
προϋπολογισμός σχολικής εκδρομής
διαχείριση του ταμείου της τάξης
υπολογισμός του μέσου όρου βαθμολογίας μαθημάτων
σύνθεση ενός υπολογιστικού συστήματος και υπολογισμός
τους κόστους αγοράς του.
καταγραφή και επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων
της περιοχής
στατιστικά των παικτών της αγαπημένης ομάδας μπάσκετ
δημιουργία γραφικών παραστάσεων (π.χ. νόμοι ταχύτητας και
διαστήματος στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση).
επεξεργασία δεδομένων δημογραφικής μελέτης για την πόλη
μας (π.χ. τις τελευταίες δεκαετίες)
μελέτη της κατανομής των μορφών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
μελέτη απλών συναρτήσεων στα μαθηματικά

φύλλων
Σενάρια οδηγού
εκπαιδευτικού νέου ΠΣ
Διαχείριση ταμείου τάξης με
χρήση υπολογιστικών
φύλλων (Σελ. 98-104)
Σύνθεση υπολογιστικού
συστήματος και
υπολογισμός κόστους
αγοράς του με χρήση
Υπολογιστικών Φύλλων (Σελ.
105-110)
Μελέτη
διαδικτυακών
μηχανών αναζήτησης με
χρήση
Υπολογιστικών
Φύλλων (Σελ. 111-117)
Αίσωπος
Ταξινόμηση, φίλτρα,
γραφήματα στα
υπολογιστικά φύλλα
http://aesop.iep.edu.gr/nod
e/15229
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να μορφοποιεί τα
περιεχόμενα ενός κελιού
να χρησιμοποιεί απλές
συναρτήσεις του
υπολογιστικού φύλλου (π.χ.
SUM, AVERAGE, MAX,MIN)
για την επίλυση
προβλημάτων
να κατανοεί τη
σπουδαιότητα των
συναρτήσεων του
υπολογιστικού φύλλου
να δημιουργεί γραφήματα
(ιστόγραμμα, πίτας κ.λπ.),
χρησιμοποιώντας δεδομένα
ενός υπολογιστικού φύλλου
να καθορίζει τις
παραμέτρους εκτύπωσης
συγκεκριμένα κριτήρια
(προεπισκόπηση, μορφή,
τμήμα εγγράφου)
να συνεργάζεται και να
προσφέρει τις γνώσεις και
τις ικανότητές του στην
ομάδα για την υλοποίηση
μιας δραστηριότητας-

Δημιουργία
γραφημάτων

μοντελοποίηση και μελέτη νόμων στη φυσική
σχεδιασμός και οργάνωση μουσικής συλλογής
σχεδιασμός και οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης.

Εκτύπωση φύλλου
εργασίας
Απόλυτες και
σχετικές αναφορές

Στις δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν τα
βιντεομαθήματα του φωτόδεντρου.

Φωτόδεντρο
Βιντρομαθήματα από το
φωτόδεντρο:
Εισαγωγή στο Υπολογιστικό
Φύλλο
http://photodentro.edu.gr/l
or/r/8521/960

Ταξινόμηση και
επεξεργασία
δεδομένων

Υπολογιστικό Φύλλο Ιστού
http://photodentro.edu.gr/l
or/r/8521/4747

Φίλτρο

Εισαγωγή τύπων στο
Υπολογιστικό Φύλλο
http://photodentro.edu.gr/l
or/r/8521/950
Μορφοποίηση δεδομένων
στο Υπολογιστικό Φύλλο
http://photodentro.edu.gr/l
or/r/8521/961
Επεξεργασία αριθμητικών
δεδομένων στο
Υπολογιστικό Φύλλο
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εργασίας
να χρησιμοποιεί σχετικές και
απόλυτες αναφορές κελιών
σε υπολογισμούς για την
επίλυση προβλημάτων
να διακρίνει τη διαφορά
μεταξύ σχετικών και
απόλυτων αναφορών και τη
χρησιμότητά τους στους
υπολογισμούς
να ταξινομεί τα δεδομένα
μιας περιοχής κελιών με
βάση συγκεκριμένα κριτήρια
να εφαρμόζει φίλτρα σε
πίνακα

http://photodentro.edu.gr/l
or/r/8521/677
Εισαγωγή γραφήματος στο
Υπολογιστικό Φύλλο
http://photodentro.edu.gr/l
or/r/8521/625
Οι συναρτήσεις στο
Υπολογιστικό Φύλλο
http://photodentro.edu.gr/l
or/r/8521/555
Σχετικές και απόλυτες
αναφορές κελιών στο
Υπολογιστικό Φύλλο
http://photodentro.edu.gr/l
or/r/8521/955
Εισαγωγή γραφήματος στο
Υπολογιστικό Φύλλο
http://photodentro.edu.gr/l
or/r/8521/625
Ταξινόμηση δεδομένων στο
Υπολογιστικό Φύλλο
http://photodentro.edu.gr/l
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or/r/8521/755
Χρήση φίλτρων στο
Υπολογιστικό Φύλλο
http://photodentro.edu.gr/l
or/r/8521/943

να χειρίζεται αρχεία και
φακέλους (δημιουργία,
αναζήτηση, αντιγραφή,
μετακίνηση, μετονομασία,
άνοιγμα, κλείσιμο, διαγραφή,
ανάκτηση) σε ποικίλα
αποθηκευτικά μέσα
να εξάγει πληροφορίες
σχετικά με τα προσωπικά
του/της αρχεία (όνομα,

Φάκελοι και
αρχεία
Οργάνωση αρχείων
και φακέλων
Χειρισμός και
ιδιότητες αρχείων
και φακέλων
Συμπίεση και
αποσυμπίεση

Οι μαθητές/τριες εργάζονται ατομικά ή ανά δύο στον υπολογιστή
και εκτελούν μικρές ασκήσεις και δραστηριότητες. Για
παράδειγμα
δημιουργούν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή/και στη
μνήμη flash, φάκελο με το όνομα του τμήματός τους καθώς
και δύο τουλάχιστον επιμέρους υποφακέλους
δημιουργούν και αποθηκεύουν αρχεία σε καθορισμένο
φάκελο με κατάλληλο όνομα
αναγνωρίζουν/ανοίγουν/κλείνουν διαφορετικούς τύπους
αρχείων

Βιβλίο μαθητή
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κεφ.5 Σ. 132-138
Λογισμικά συμπίεσης
αρχείων
Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο
Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων
Τύποι Αρχείων
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τύπος, μέγεθος, ημερομηνίες αρχείων και
δημιουργίας και τελευταίας
φακέλων
τροποποίησης)
να οργανώνει το χώρο
αποθήκευσης που
χρησιμοποιεί (χρήση
φακέλων και υποφακέλων
στο σκληρό δίσκο, στη μνήμη
flash κ.λπ.)
να αναγνωρίζει τη σημασία
κατάλληλης ονοματολογίας
στα αρχεία και στους
φακέλους που χρησιμοποιεί

μετακινούν/αντιγράφουν αρχεία στο κατάλληλο
αποθηκευτικό μέσο και φάκελο
μετονομάζουν αρχεία/φακέλους
διαγράφουν/ανακτούν αρχεία/φακέλους
αναζητούν πληροφορίες για το μέγεθος κ.λπ. ενός αρχείου
συμπιέζουν και αποσυμπιέζουν αρχεία και φακέλους
εκτελούν απλούς υπολογισμούς σχετικά με τα μεγέθη των
αρχείων και των αποθηκευτικών μέσων

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες

http://photodentro.edu.gr/v
/item/ds/8521/6210
Αποθήκευση και Διαχείριση
Αρχείων
http://photodentro.edu.gr/v
/item/ds/8521/9554
Διαχείριση Αρχείων και
Φακέλων
http://photodentro.edu.gr/v
/item/ds/8521/614
Πλατφόρμα Αίσωπος
Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια
Οργάνωση των δεδομένων
στους Η/Υ - Αρχεία και
Φάκελοι
http://aesop.iep.edu.gr/nod
e/11856
Συμπίεση
κειμένου:http://csunplugged
.org/wpcontent/uploads/2014/12/u
nplugged-03text_compression_greek.pdf

Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες)
Προσδοκώμενα

Βασικά θέματα

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό υλικό
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Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει
να είναι ικανός/ή
·
να περιγράφει τα
βασικά
χαρακτηριστικά της
κωδικοποίησης
δεδομένων
(χαρακτήρας,
εικόνα, ήχος)
·
να αναγνωρίζει
την ανάγκη
συμπίεσης αρχείων
πολυμεσικών
πληροφοριών
(εικόνα, ήχος,
βίντεο)
·
να αναγνωρίζει
διαφορετικούς
τύπους εικόνων,
ήχου και βίντεο
·
να μετατρέπει
εικόνες σε
διαφορετικές

Κωδικοποίηση
Χαρακτηριστικά
εικόνας
Πρότυπα
συμπίεσης
εικόνας και ήχου
Επεξεργασία
αρχείων
πολυμέσων
Δημιουργία
κινουμένου
σχεδίου/βίντεο
Λογισμικό
παρουσιάσεων

Ο/η εκπαιδευτικός αναθέτει μικρές
πολυμεσικές εφαρμογές. Οι μαθητές/τριες
δημιουργούν πολυμεσικό λεύκωμα για θέματα
όπως η τάξη μου, το σχολείο μου, η πόλη μου
κλπ. Τα προτεινόμενα θέματα εργασίας
μπορούν εναλλακτικά να αντλούνται από τα
μαθήματα του Π.Σ. (φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, γλώσσα, κοινωνικές επιστήμες
κ.λπ.), το διαθεματικό πεδίο ή τη σχολική και
κοινωνική ζωή. Ειδικότερα, αξιοποιούν το
σχετικό εξοπλισμό του σχολικού εργαστηρίου
(βιντεοκάμερα, φωτογραφική μηχανή, σαρωτή)
και κατάλληλο λογισμικό για να συλλέξουν και
να επεξεργαστούν πολυμεσικό υλικό.
Προτεινόμενες δραστηριότητες στο
Φωτόδεντρο
Δειγματοληψία Ήχου
Διαδραστική εφαρμογή που προσομοιώνει τη
διαδικασία της δειγματοληψίας και τη
μετατροπή αναλογικού ήχου σε ψηφιακό.
Εργαλείο δημιουργίας ψηφιογραφικών και
διανυσματικών εικόνων
Περιβάλλον δημιουργίας ψηφιογραφικών και

Βιβλίο μαθητή
Β’ Τάξη Κεφ. 3 Σελ. 113-119 Κεφ. 9 Σελ. 159-164
Αναπαράσταση ψηφιακής
εικόνας: http://csunplugged.org/wpcontent/uploads/2014/12/unplugged-02image_representation_greek.pdf
Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου
Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, ήχου και βίντεο
Εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων
Λογισμικό παρουσιάσεων
Εργαλεία Web 2.0
Εκπαιδευτικά tutorials
Ιστότοποι δημιουργίας κόμικ
http://www.comicstripcreator.org
http://www.toondoo.comhttp://www.pixton.com
http://goanimate.com
ΜΑ στο Φωτόδεντρο
Δειγματοληψία Ήχου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/556
Εργαλείο δημιουργίας ψηφιογραφικών και
διανυσματικών εικόνων
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·

·

·

·

μορφές ανάλυσης,
βάθους χρώματος
κ.λπ.
να μετατρέπει
αρχεία εικόνων σε
διαφορετικές
μορφές (π.χ. bmp,
jpg, gif)
να μετατρέπει
αρχεία ήχου σε
διαφορετικές
μορφές (mp3, wav
κ.λπ.)
να δημιουργεί
ψηφιακό βίντεο
μικρής διάρκειας
να υλοποιεί
στοιχειώδεις
επεξεργασίες σε
αρχεία πολυμέσων
(πχ. περικοπή,
κολάζ, μοντάζ κ.λπ.)

διανυσματικών εικόνων με στόχο την ανάδειξη
των διαφορών μεταξύ των δύο μορφών
εικόνας.
Κινούμενο σχέδιο
Εφαρμογή διαδραστικής προσομοίωσης της
δημιουργίας κινουμένων σχεδίων μέσω της
σύνθεσης στιγμιοτύπων.
Συνθετική κίνηση
Στην εφαρμογή αυτή, οι μαθητές έχουν τη
δυνατότητα να παρατηρούν έναν χαρακτήρα σε
πλήρη κίνηση, καθώς και τον τρόπο με τον
οποίο αυτός κινείται. Στη συνέχεια,
χρησιμοποιώντας την λωρίδα των καρέ,
παγώνουν την κίνηση του χαρακτήρα και
εντοπίζουν την εικόνα που αντιστοιχεί στο
συγκεκριμένο καρέ.

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/973
Κινούμενο σχέδιο
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1167
Συνθετική κίνηση
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2418

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες

Διερευνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες)
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Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
να αξιολογεί την ασφάλεια και
την ποιότητα των ιστοτόπων
που χρησιμοποιεί
να διαπιστώνει και να
αναγνωρίζει την προέλευση μιας
πληροφορίας από πηγές στον
Παγκόσμιο Ιστό (συντάκτης,
φορέας, ημερομηνία τελευταίας
τροποποίησης κ.λπ.)
να αξιολογεί τις πληροφορίες
που εντοπίζει σε ηλεκτρονικές
πηγές χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένα κριτήρια
(εγκυρότητα, πληρότητα,
ακρίβεια κ.λπ.)
να χρησιμοποιεί τεχνικές και
κριτήρια αξιολόγησης των
πληροφοριών που αναζητά σε
ηλεκτρονικές πηγές (συνάφεια,
αξία και χρησιμότητα των
πληροφοριών για το
συγκεκριμένο σκοπό)

Βασικά Θέματα

Δραστηριότητες

Αξιολόγηση
Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού
πληροφοριών από συζητούν για τα κριτήρια με τα οποία θα ελέγχουν την
τον Παγκόσμιο Ιστό εγκυρότητα και αξιοπιστία πληροφοριών από πηγές στον
Παγκόσμιο Ιστό. Στη συνέχεια, δίνεται στους/στις
Πνευματική
μαθητές/τριες θέμα διερεύνησης από το διαθεματικό πεδίο
ιδιοκτησία
(π.χ. μεταλλαγμένα τρόφιμα, κατανάλωση εμφιαλωμένου
λογισμικού και
νερού, κάπνισμα, ακτινοβολία ψηφιακών συσκευών, τόποι
περιεχομένου
προορισμού για τη σχολική εκδρομή) μαζί με προτεινόμενες
πηγές και αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν κάθε πηγή
σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και κατάλληλο φύλλο
εργασίας. Οι προτεινόμενες πηγές μπορούν να προέρχονται
από επιστημονικές ενώσεις, κρατικούς φορείς και υπηρεσίες,
μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιώτες κ.λπ.
Εναλλακτικά η δραστηριότητα μπορεί να είναι
καθοδηγούμενη, π.χ. μία ιστοεξερεύνηση. Ερωτήματα που
θα μπορούσαν να τεθούν για διερεύνηση και απάντηση από
τους μαθητές είναι:
Ποιος είναι δημιουργός της σελίδας;
Η επιθυμητή πληροφορία μπορεί να εντοπιστεί εύκολα;
Πότε δημιουργήθηκε και πότε ενημερώθηκε ο ιστότοπος;
Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές για τις διαθέσιμες
πληροφορίες;
Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου

Εκπαιδευτικό Υλικό
Βιβλίο μαθητή
Β Τάξη Κεφ. 7 Σελ. 146-150
Πλατφόρμα Ψηφιακού
Σχολείου
Υπηρεσίες Πανελληνίου
Σχολικού Δικτύου
Εκπαιδευτικά ιστολόγια
Οργανισμός για τη
λογοκλοπή
http://plagiarism.org
Αξιολόγηση Διαδικτυακών
πηγών
http://www.brookes.ac.uk/lib
rary/webeval.html
Commoncraft Website
Evaluation
https://www.commoncraft.co
m/video/website-evaluation
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να σέβεται και να αναφέρει τα
πνευματικά δικαιώματα σε
πληροφορίες και λογισμικό που
αντλεί από πηγές στον
Παγκόσμιο Ιστό
να αναπτύξει ικανότητες
στοχοθεσίας και αυτορρύθμισης
κατά την πλοήγηση σε πηγές
στον Παγκόσμιο Ιστό
να αναγνωρίζει τις άδειες
χρήσης περιεχομένου και
λογισμικού που αντλεί από
πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό
να επιχειρηματολογεί για τις
συνέπειες της πειρατείας
λογισμικού και προϊόντων
πνευματικής δημιουργίας

ιστότοπου;
Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας, ο/η εκπαιδευτικός μαζί
με τους μαθητές συζητούν και καταγράφουν συγκεκριμένα
κριτήρια αξιολόγησης ιστότοπων και πηγών στο Διαδίκτυο.
Παιγνίδι ρόλων ή δημιουργία κόμικ (με χρήση κατάλληλων
εργαλείων Web 2.0) για την ευαισθητοποίηση των μαθητών
σε θέματα πειρατείας λογισμικού - πνευματικών αγαθών και
την ανάδειξη της σημασίας και της αναγκαιότητας
αναγνώρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οργανισμός Πνευματικής
Ιδιοκτησίας
http://www.opi.gr
Friends of Active Copyright
Education
http://www.copyrightkids.org

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες
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Γ’ Τάξη Γυμνασίου
Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών βάσει 2 αξόνων προσδοκώμενων μαθησιακών
αποτελεσμάτων
Άξονες προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων

Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα
Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και
ρομποτικά συστήματα
Δημιουργώ, παρουσιάζω, επικοινωνώ και συνεργάζομαι
Δημιουργώ έγγραφα και συνεργάζομαι σε
διαδικτυακά περιβάλλοντα
Δημιουργώ Παρουσιάσεις

Προτεινόμενες ώρες
διδασκαλίας

14

11

Για την Γ’ τάξη προτείνεται να διδαχθεί πρώτα ο άξονας «Διερευνώ, Σχεδιάζω και Λύνω
προβλήματα» και στη συνέχεια ο άξονας «Δημιουργώ, Παρουσιάζω, Επικοινωνώ,
Συνεργάζομαι».
Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της
διάρθρωσης της ύλης με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις
προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της τάξης του αλλά και το συνδυασμό
και την εναλλαγή θεωρίας και πράξης. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη σπειροειδή
προσέγγιση και να επανέρχεται, με κάθε ευκαιρία και ειδικά στα πλαίσια της υλοποίησης
σχεδίων έρευνας, σε βασικές ενότητες.
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Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 14 ώρες)
Σημαντικές Επισημάνσεις
Η συγγραφή κώδικα και ο προγραμματισμός υπολογιστών συνδέεται άμεσα με την Υπολογιστική Σκέψη και αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη
ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης όπως είναι η επίλυση προβλήματος και ο σχεδιασμός συστημάτων. Ως εκ τούτο, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη
ικανοτήτων και στάσεων Υπολογιστικής Σκέψης μέσω της διδασκαλίας του προγραμματισμού προκύπτει ως φυσικό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειώσουμε
επίσης ότι η σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και των νέων προκλήσεων στην καθημερινότητα των μαθητών απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό
της μαθησιακής διαδικασίας. Το κλειδί της επιτυχίας δεν είναι οι διαδικασίες και τα εργαλεία αλλά οι άνθρωποι της σχολικής κοινότητας και οι μεταξύ
τους αλληλεπιδράσεις.
Ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε κατάλληλο logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον ή προγραμματιστικό περιβάλλον
οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, αρκεί να είναι δυνατόν να επιδιώξει με αυτό τις ικανότητες υπολογιστικής σκέψης που παρουσιάζονται στην
στήλη «Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα». Στη στήλη «Εκπαιδευτικό Υλικό» προτείνονται μερικά, ενδεικτικά, κατάλληλα, προγραμματιστικά
περιβάλλοντα.
Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
να χρησιμοποιεί αφαίρεση
για να αποσυνθέτει ένα
πρόβλημα σε επιμέρους
προβλήματα
να περιγράφει και να αναλύει
μια σειρά από οδηγίες (για
παράδειγμα να περιγράφει
τη συμπεριφορά ενός
χαρακτήρα σε ένα βίντεο

Βασικά θέματα

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό υλικό

Κατανόηση και ανάλυση
προβλήματος
Η έννοια του
αλγορίθμου
Η έννοια του
προγράμματος
Η δομή επανάληψης
Η έννοια της
διαδικασίας
(υποπρόγραμμα)
Η έννοια της μεταβλητής
ως παραμέτρου σε

Ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει παραδείγματα
αλγορίθμων από την καθημερινή ζωή, όπως
είναι οι συνταγές μαγειρικής, το μενού
χειρισμού μιας ψηφιακής συσκευής (π.χ. κινητό,
ψηφιακή
κάμερα,
GPS).
Οι
μαθητές
περιγράφουν τη διαδικασία επίλυσης ενός
προβλήματος
(σύλληψη,
διερεύνηση,
σχεδιασμός,
επίλυση,
αποτέλεσμα)
και
εισάγονται στην έννοια του αλγορίθμου και στον
προγραμματισμό. Καλούνται να μελετήσουν
προβλήματα των οποίων η λύση είναι μια
ακολουθία βημάτων. Ενδεικτικά παραδείγματα

Βιβλίο μαθητή
Γ’ τάξη
Κεφ.1 Σελ. 176-185
Κεφ. 2 Σελ. 186-202

Δραστηριότητα Πληροφορικής χωρίς
Υπολογιστές
http://csunplugged.org/wpcontent/uploads/2014/12/intelligentpiece-of-paper.el_.v6.pdf
Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου
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παιχνίδι που καθοδηγείται
από κανόνες και
αλγόριθμους)
να καθορίζει έναν αλγόριθμο
ως μια ακολουθία οδηγιών
που μπορούν να υποστούν
επεξεργασία από έναν
υπολογιστή
να κωδικοποιεί έναν
αλγόριθμο σε
προγραμματιστικό
περιβάλλον
να δημιουργεί διαδικασίες
να εφαρμόζει τεχνικές
ελέγχου και διόρθωσης
σφαλμάτων στα
προγράμματα που
δημιουργεί

διαδικασία

αλγορίθμων
Προσομοιώσεις αλγορίθμων
Επιστροφή από το σχολείο στο σπίτι
Εύρεση της εξόδου από έναν λαβύρινθο
Σχεδίαση της ελληνικής σημαίας
Αλφαβητική ταξινόμηση καρτών με ονόματα
μαθητών
Μέτρηση 4 λίτρων νερού με χρήση δύο
δοχείων των 3 και 5 λίτρων
Το πρόβλημα των πύργων του Ανόι
Το παιχνίδι της τρίλιζας.
Τα
προβλήματα
αυτά
μπορούν
να
προσεγγιστούν με παιχνίδι ρόλων ή/και με
χρήση προσομοιώσεων (java applets, flash
animations). Στόχος είναι οι μαθητές να
προβληματιστούν για το πώς μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως εργαλείο
επίλυσης προβλημάτων. Διαπιστώνουν την
αναγκαιότητα μιας γλώσσας επικοινωνίας με τον
υπολογιστή.
Στη
συνέχεια
εξοικειώνονται
με
το
προγραμματιστικό
περιβάλλον
που
θα
χρησιμοποιήσουν. Περιγράφουν σε φυσική
γλώσσα με βήματα αλγορίθμους σχεδίασης
απλών σχημάτων. Τέλος, κωδικοποιούν τους
αλγορίθμους στο προγραμματιστικό περιβάλλον.
Ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων που
αναθέτει ο/η εκπαιδευτικός είναι η σχεδίαση

Applets και προσομοιώσεις στον
Παγκόσμιο Ιστό
Scratch
Snap! (πρώην BYOB)
K-turtle
MSW Logo
MicroWorlds Pro
Starlogo TNG
Συστήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
(Arduino με Scratch, Raspberry Pi με
Scratch, κ.α.)
App Inventor
Alice
Blockly

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
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απλών σχημάτων (π.χ. τετράγωνο, ορθογώνιο,
σκάλα) ή/και γραμμάτων (π.χ. Ι, Γ, Π, Τ, Η, Ε, Ξ).
Ακολούθως, οι μαθητές τροποποιούν τα
προγράμματά τους σχεδιάζοντας τα παραπάνω
σχήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά (πάχος,
χρώμα γραμμής και χρώμα γεμίσματος), ώστε να
προκύψει η αναγκαιότητα της χρήσης
παραμέτρων στις διαδικασίες.
Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να
σχεδιάσουν κανονικά πολύγωνα (τετράγωνο,
εξάγωνο, οκτάγωνο) συνδυάζοντας μεμονωμένες
εντολές. Ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους
μαθητές να εντοπίσουν επαναλαμβανόμενες
ομάδες εντολών στην κωδικοποίηση που έχουν
αναπτύξει (π.χ. στον αλγόριθμο σχεδίασης του
οκταγώνου).
Εναλλακτικά προβλήματα, με στόχο την
ανάδειξη της χρησιμότητας των
υποπρογραμμάτων και των παραμέτρων,
μπορούν να αφορούν στη σχεδίαση/υλοποίηση
μιας αριθμομηχανής, ενός ελέγχου επίδοσης
κ.λπ.
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
να αντιλαμβάνεται την
αναγκαιότητα και τη
χρησιμότητα των δομών
επανάληψης και να τις

Η δομή επανάληψης
Εντολές εισόδου και
εξόδου
Κλήση διαδικασιών από
διαδικασίες
Σύνθετες διαδικασίες
Τύποι δεδομένων

Οι μαθητές τροποποιούν την κωδικοποίηση των
διαδικασιών σχεδίασης σχημάτων
χρησιμοποιώντας επαναληπτική δομή.
Καθοδηγούνται ώστε να φτάσουν στη γενίκευση
δημιουργώντας διαδικασία που σχεδιάζει
κανονικά πολύγωνα με χρήση παραμέτρου (το
πλήθος των γωνιών). Ο καθορισμός των τιμών

(Κατανόηση προβλήματος)
Προβλημα Οι πύργοι του Ανόι
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
1010
Ταξινόμηση Φυσαλίδας
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
6230
Πρόβλημα του βαρκάρη
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
760

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
Ενδεικτικός κατάλογος
Βιντεομαθημάτων
Ομαλή κίνηση αντικειμένου στο
Scratch
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/
8521/672
Αριθμομηχανή στο Scratch
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/
8521/632
Δημιουργία παιχνιδιού (Λαβύρινθος)
στο Scratch
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
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χρησιμοποιεί στα
προγράμματα που
αναπτύσσει
να προσδιορίζει, αναλύει και
εφαρμόζει εναλλακτικούς
τρόπους επίλυσης του ίδιου
προβλήματος με δοκιμή
διαφορετικών
προγραμματιστικών δομών
να χρησιμοποιεί εντολές
εισόδου/εξόδου στα
προγράμματα που
αναπτύσσει
να εφαρμόζει τεχνικές
ελέγχου και διόρθωσης
σφαλμάτων στα
προγράμματα που
δημιουργεί
να αναλύει τον βαθμό στον
οποίο ένα υπολογιστικό
μοντέλο αναπαριστά με
ακρίβεια τον πραγματικό
κόσμο

Απόδοση τιμής σε
μεταβλητή
Στρατηγικές ανάπτυξης
και διόρθωσης
προγραμμάτων

των παραμέτρων μπορεί να γίνεται από το
χρήστη της εφαρμογής με εντολή εισόδου.
Οι μαθητές πειραματίζονται εκτελώντας το
πρόγραμμα πολλές φορές και μεταβάλλοντας
κάθε φορά το πλήθος των γωνιών. Η
δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τη σχεδίαση
του κύκλου και τη συσχέτιση γνώσεων που έχουν
από τα μαθηματικά.
Στην ενότητα αυτή οι μαθητές αναπτύσσουν
σύνθετα έργα με ιεραρχική χρήση διαδικασιών.
Οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν
διαδικασία σχεδιασμού σπιτιού που θα
χρησιμοποιεί τη διαδικασία πολύγωνο για να
σχεδιάσει το τετράγωνο (κύριο κτίριο) και το
τρίγωνο (σκεπή). Αναδεικνύεται με τον τρόπο
αυτό η σημασία της κλήσης διαδικασίας από
διαδικασία και αναλύονται οι έννοιες του
ιεραρχικού σχεδιασμού και του τμηματικού
προγραμματισμού. Εναλλακτικό παράδειγμα
μπορεί να είναι η σχεδίαση τραίνου ή το πλάνο
της τάξης.
Πρόσθετες δραστηριότητες που μπορούν να
υλοποιηθούν από τους μαθητές είναι ο
σχεδιασμός σύνθετων σχημάτων, όπως κάστρο,
δένδρο, λουλούδι, αυτοκίνητο, ρολόι με δείκτες,
ηλιακό σύστημα κ.λπ. Οι μαθητές
καθοδηγούνται να αναλύσουν τα σχήματα σε
απλούστερα, να προτείνουν κωδικοποιήσεις, να
εντοπίσουν και να διορθώσουν λάθη στο

3162
Δημιουργία παιχνιδιού (Λαβύρινθος)
στο Scratch 2
http://photodentro.edu.gr/aggregator
/lo/photodentro-lor-8521-3162
Δομή Επανάληψης για πάντα
http://photodentro.edu.gr/aggregator
/lo/photodentro-lor-8521-630
Η εντολή "Επανάλαβε" στο Scratch
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
957
Παιχνίδι ερωτήσεων στο Scratch
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
673
Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
Ενδεικτικός κατάλογος
Βιντεομαθημάτων
Δημιουργία εντολής (διαδικασίας) στο
BYOB
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
754
Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο
Μαθησιακών Αντικειμένων
Ενδεικτικός κατάλογος
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πρόγραμμά τους χρησιμοποιώντας το
προγραμματιστικό περιβάλλον.
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
να αντιλαμβάνεται την
αναγκαιότητα της δομής
επιλογής
να χρησιμοποιεί εντολές
επανάληψης και επιλογής
στα προγράμματα που
αναπτύσσει
να αναπαριστά δεδομένα με
μια ποικιλία τρόπων
συμπεριλαμβανομένων
κειμένων, ήχων, εικόνων και
αριθμών.
να αξιολογεί εάν τα
προβλήματα μπορούν να
λυθούν με τη χρήση
μοντελοποίησης και
προσομοίωσης
να εκτελεί αλγόριθμους
αναζήτησης και ταξινόμησης
να εφαρμόζει τεχνικές
ελέγχου και διόρθωσης
σφαλμάτων στα
προγράμματα που

Η δομή επιλογής
Τελεστές
Σύνταξη εκφράσεων
Τύποι δεδομένων
Εντολές εισόδου εξόδου

Ο/η εκπαιδευτικός αναδεικνύει την ανάγκη
υλοποίησης αλγορίθμων που θα επιτελούν
αριθμητικές και λογικές πράξεις. Ενδεικτικά
υπολογιστικά προβλήματα που επιλύουν οι
μαθητές σε προγραμματιστικό περιβάλλον είναι:
Διενέργεια απλών υπολογισμών (π.χ. μέσος
όρος βαθμολογίας, περίμετρος και εμβαδό
τετραγώνου)
Υλοποίηση αριθμομηχανής με μνήμη
Υπολογισμός της τιμής μιας συνάρτησης
Αντιμετάθεση περιεχομένων δύο
μεταβλητών.
Οι μαθητές σχεδιάζουν τον αλγόριθμο στο χαρτί
και περιγράφουν τα δεδομένα, την επεξεργασία
που πρέπει να υλοποιηθεί και την πληροφορία
που προκύπτει από τη συγκεκριμένη
επεξεργασία. Τέλος, υλοποιούν πρόγραμμα σε
προγραμματιστικό περιβάλλον.
Οι μαθητές σχεδιάζουν και υλοποιούν
προγράμματα που απαιτούν χρήση δομής
επιλογής. Ενδεικτικά παραδείγματα
προβλημάτων είναι τα εξής:
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός γύρου

Δραστηριοτήτων/παιχνιδιών
Το μονοπάτι
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
3717
Οπτικός Προγραμματισμός
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
6211
Προγραμματίζω με τις εντολές ΧΡΩΜΑ
και ΕΛΛΕΙΨΗ
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
2454
Σχεδίαση με απλές εντολές Logo
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
615
Μαθαίνοντας για τις λογικές συνθήκες
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
2415

Σενάρια οδηγού εκπαιδευτικού νέου
ΠΣ
Εκτέλεση / Διερεύνηση απλού
παιχνιδιού στο Scratch (Σελ. 63-72)
Δημιουργία χορευτικής σκηνής στο
Scratch (Σελ. 73-79)
Το προγραμματιστικό περιβάλλον,
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δημιουργεί
να χρησιμοποιεί οπτικές
αναπαραστάσεις του
προβλήματος, των δομών και
των δεδομένων (γραφήματα,
διαγράμματα, διαγράμματα
δικτύου, διαγράμματα ροής)
να αναλύει τον βαθμό στον
οποίο ένα υπολογιστικό
μοντέλο αναπαριστά με
ακρίβεια τον πραγματικό
κόσμο
να παρέχει παραδείγματα
διεπιστημονικών εφαρμογών
της υπολογιστικής σκέψη

παιχνιδιού (π.χ. Πέτρα - Ψαλίδι - Χαρτί,
Κορώνα - Γράμματα, Βρες τον αριθμό,
Κρεμάλα)
Εύρεση του μεγίστου/ελαχίστου τριών
αριθμών
Ενημέρωση υπολοίπου χρόνου ομιλίας
καρτοκινητού με αποστολή μηνύματος
Προσομοίωση λειτουργίας ΑΤΜ κατά την
ανάληψη χρημάτων.
Προσομοίωση λειτουργιών κινητού
τηλεφώνου (ενεργοποίηση,
απενεργοποίηση, αποστολή μηνύματος κ.α.)
Προσομοίωση λειτουργίας αυτόματου
πωλητή εισιτηρίων (π.χ. μέσων μαζικής
μεταφοράς, Μετρό) με δυνατότητες
πολλαπλής επιλογής
Εναλλακτικά και ενδεικτικά:
Οι μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων
σχεδιάζουν και οργανώνουν την εργασία τους,
διακρίνουν τα μέσα και τα εργαλεία του
περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής ρομποτικής,
αναλαμβάνουν ρόλους.
Συναρμολογούν το ρομπότ και εξοικειώνονται με
το περιβάλλον προγραμματισμού και
καθοδήγησης του ρομπότ (εντολές κίνησης,
εντολές ελέγχου, εντολές ελέγχου αισθητήρων
κ.λπ.). Σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και
βελτιώνουν απλούς και σύνθετους αλγόριθμους
καθοδήγησης του ρομπότ. Ενδεικτικά

εντολές, προγράμματα & διαδικασίες,
μεταβλητές (Σελ. 118-125)
Ολοκλήρωση ημιτελούς προγ/τος –
Ταξινόμηση (3) αριθμών
-Διερεύνηση εφαρμογής – Παιχνίδι ΧΟ-Χ (Τρίλιζα)
Διδακτικά σενάρια
φωτόδενδρο/Αίσωπος
Βασικές εντολές σχεδίασης στη
γλώσσα προγραμματισμού Logo –
Εντολή επανάληψης
http://aesop.iep.edu.gr/node/19718
Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο
προγραμματιστικό περιβάλλον
scratch.
http://photodentro.edu.gr/aggregator
/lo/photodentro-aggregatedcontent8526-8420
Δημιουργία παιχνιδιού σε Scratch
http://aesop.iep.edu.gr/node/22206
Η δομή της σύνθετης επιλογής στο
προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch
http://aesop.iep.edu.gr/node/16995
Ανασκόπηση κυριότερων
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προτείνονται ενέργειες του ρομπότ, όπως
να διαγράψει ένα τετράγωνο
να ακολουθήσει μια μαύρη γραμμή
να βγει από έναν λαβύρινθο
να παίξει μουσική
να βρει και να συλλέξει αντικείμενα.

προγραμματιστικών δομών μέσα από
την δημιουργία παιχνιδιού
προβλέψεων με χρήση Scratch στο
Γυμνάσιο
http://aesop.iep.edu.gr/node/11355

Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή
Επιλογής
http://aesop.iep.edu.gr/node/8374
Αντιμετάθεση Περιεχομένου
Μεταβλητών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
2419
Διαγράμματα Ροής
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
709
Δημιουργώ, παρουσιάζω, επικοινωνώ και συνεργάζομαι (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 11 ώρες)
Σημαντικές Επισημάνσεις
Τα συνεργατικά περιβάλλοντα δημιουργίας και επεξεργασίας εγγράφων, παρουσιάσεων, υπολογιστικών φύλλων και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων
μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο σχεδίων έρευνας (projects) μεγάλης διάρκειας. Προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να σχεδιάσει μία έρευνα και να
συμπεριλάβει όλα τα συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία αντί να δίνει μικρές δραστηριότητες για το κάθε εργαλείο. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με
τους μαθητές της τάξης μπορεί να αποφασίσουν να μελετήσουν τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών στη διάρκεια των διαλειμμάτων. Σε αυτή την
περίπτωση μπορούν να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (με google forms), να ζητήσουν από τους μαθητές ενός άλλου τμήματος να το
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απαντήσουν και στη συνέχεια αφού πάρουν τις απαντήσεις, να αντλήσουν τα γραφήματα μέσω της σύνοψης απαντήσεων και να προχωρήσουν σε
επιπλέον επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση υπολογιστικού φύλλου, όπου το κρίνουν απαραίτητο. Να χρησιμοποιήσουν το συνεργατικό κειμενογράφο
(google docs) για να γράψουν τα συμπεράσματα. Μετά να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό παρουσιάσεων για να παρουσιάσουν την έρευνα, τα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Εναλλακτικά ή ταυτόχρονα να ενημερώσουν το Ιστολόγιο της τάξης με την εργασία τους. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να αξιοποιήσουν τα σχέδια έρευνας που υπάρχουν στον οδηγό εκπαιδευτικού του νέου προγράμματος σπουδών. Τα συνεργατικά εργαλεία
επεξεργασίας κειμένου και δημιουργίας παρουσιάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο ενός σχεδίου έρευνας προγραμματισμού για την
προετοιμασία του κειμένου και της παρουσίασης.
Δημιουργώ έγγραφα
Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
να δημιουργεί και να
διαμορφώνει ένα κείμενο
σύμφωνα με δοσμένα
χαρακτηριστικά
να εισάγει πίνακα περιεχομένων
σε κείμενα που δημιουργεί
να δημιουργεί κείμενα
χρησιμοποιώντας συνεργατικά
εργαλεία
να διακρίνει τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά της επεξεργασίας
κειμένου μέσω συνεργατικών
εργαλείων
να αναπτύσσει ολοκληρωμένα
και με αρτιότητα τις σχετικές

Βασικά θέματα
Δημιουργία και
διαμόρφωση
κειμένου σε τοπικό
υπολογιστή
Δημιουργία και
διαμόρφωση
κειμένου σε
συνεργατικό
περιβάλλον

Δραστηριότητες
Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες
ασκούνται στη συνεργατική επεξεργασία κειμένων μέσω
διαδικτυακών εφαρμογών. Δημιουργούν συνεργατικά
κείμενα στο πλαίσιο μαθημάτων του Π.Σ. και
δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής. Αρχικά πληκτρολογούν
το έγγραφο σε τοπικό υπολογιστή. Στη συνέχεια,
μεταφέρουν έγγραφο σε συνεργατικό περιβάλλον Web 2.0
(ψηφιακή πλατφόρμα τάξης, Wiki, Google docs). Τέλος,
συνδημιουργούν και επεξεργάζονται το έγγραφο στο
συνεργατικό περιβάλλον.
Ενδεικτικά έργα που δημιουργούν οι μαθητές/τριες:
λεξικό όρων π.χ. για το μάθημα της Πληροφορικής
οδηγίες καλής χρήσης ή συντήρησης υπολογιστή
κανονισμός σχολικού εργαστηρίου
εργασία για την τοπική ιστορία
εργασία για ένα ιστορικό πρόσωπο

Εκπαιδευτικό υλικό

Πλατφόρμα Ψηφιακού
Σχολείου
Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο
Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων

Λογισμικό επεξεργασίας
κειμένου
Συνεργατικά εργαλεία Web
2.0 (π.χ. περιβάλλον τύπου
wiki, έγγραφα Google docs,
ΓΡΑΦΙΣ του ΠΣΔ
(http://grafis.sch.gr/),
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εργασίες που τού/της
ανατίθενται

Δημιουργώ παρουσιάσεις
Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
να διαμορφώνει και να
επεξεργάζεται την κεφαλίδα και
το υποσέλιδο μιας παρουσίασης
να χρησιμοποιεί τα εργαλεία
σχεδίασης του λογισμικού
παρουσιάσεων
να αλλάζει τις παραμέτρους
εκτύπωσης σε μια παρουσίαση
με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
(προεπισκόπηση, μορφή, τμήμα
παρουσίασης, σημειώσεις για το
ακροατήριο)
να εισάγει διαγράμματα και
γραφήματα στις παρουσιάσεις
του και να τα μορφοποιεί
κατάλληλα
να τροποποιεί το υπόδειγμα
διαφανειών
να δημιουργεί παρουσιάσεις
χρησιμοποιώντας συνεργατικά
εργαλεία

δημιουργία και εμπλουτισμός λημμάτων της Wikipedia
(π.χ. αρχαιολογικοί χώροι και αξιοθέατα της περιοχής)

Βασικά θέματα
Λογισμικό
παρουσιάσεων
Κεφαλίδα/Υποσέλι
δο διαφανειών
Ρυθμίσεις
εκτυπώσεων
Εργαλεία
σχεδίασης
Εισαγωγή
σχημάτων
Υπόδειγμα
διαφανειών
Γραφήματα/Διαγρά
μματα
Δημιουργία
παρουσιάσεων σε

ψηφιακή πλατφόρμα της
τάξης, κ.α.)

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό υλικό

Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι οι μαθητές/τριες να
Βιβλίο μαθητή
ενισχύσουν και να αναπτύξουν περισσότερο τις δεξιότητες
που απέκτησαν στις προηγούμενες τάξεις. Ο/η
Πλατφόρμα Ψηφιακού
εκπαιδευτικός αναθέτει εργασίες που αποσκοπούν στην
Σχολείου
ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρουσιάσεων που αξιοποιούν
ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και εργαλείων του λογισμικού Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο
παρουσιάσεων (εργαλεία σχεδίασης, εισαγωγή γραφημάτων Αποθετήριο Μαθησιακών
και συνδέσμων, εφέ παρουσίασης κ.λπ.).
Αντικειμένων
Οι μαθητές δημιουργούν συνεργατικά παρουσίαση σε
δικτυακό περιβάλλον διαμοίρασης περιεχομένου.
Τα προτεινόμενα θέματα εργασίας μπορούν να αντλούνται
από τα μαθήματα του Π.Σ. (φυσικές επιστήμες, μαθηματικά,
γλώσσα, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.), το διαθεματικό πεδίο,
τη σχολική ή την κοινωνική ζωή.

Offline και online Λογισμικό
παρουσιάσεων

Προτεινόμενες δραστηριότητες στο Φωτόδεντρο
Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει βιντεομαθήματα
από το Ψηφιακό Αποθετήριο με στόχο οι μαθητές να
εξασκηθούν και να ενισχύσουν τεχνικές δεξιότητες χειρισμού
του λογισμικού παρουσιάσεων.

Ιστότοποι διαμοίρασης
περιεχομένου

Υπόδειγμα διαφανειών σε παρουσίαση

Bιντεομαθήματα στο

Prezi
Παρουσιάσεις Google, κ.α.
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να διακρίνει τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά της δημιουργίας
παρουσιάσεων μέσω
συνεργατικών εργαλείων
να εφαρμόζει κριτήρια και
τεχνικές παρουσίασης
πληροφοριών στα έργα του
να αναπτύσσει ολοκληρωμένα
και με αρτιότητα τις σχετικές
εργασίες που του ανατίθενται
σε όλα τα μαθήματα του Π.Σ.

συνεργατικό
περιβάλλον

Φωτόδεντρο
Σχεδίαση διαφανειών παρουσίασης

Δημιουργία παρουσίασης

http://photodentro.edu.gr/lo
r/r/8521/664

Εισαγωγή και διαγραφή διαφανειών σε παρουσίαση

http://photodentro.edu.gr/lo
r/r/8521/663

Εισαγωγή εικόνας σε παρουσίαση

http://photodentro.edu.gr/lo
r/r/8521/670

Διάταξη διαφανειών σε παρουσίαση

http://photodentro.edu.gr/lo
r/r/8521/947

Εφέ σε παρουσίαση

http://photodentro.edu.gr/lo
r/r/8521/747
http://photodentro.edu.gr/lo
r/r/8521/949
http://photodentro.edu.gr/lo
r/r/8521/944

Επικοινωνώ και συνεργάζομαι σε διαδικτυακά περιβάλλοντα
Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Βασικά Θέματα

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό Υλικό
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Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
να σχεδιάζει και να δημιουργεί
απλές ιστοσελίδες ή/και χώρους
επικοινωνίας/συνεργασίας (π.χ.
ιστολόγια, wiki) στα πλαίσια των
μαθησιακών δραστηριοτήτων
του
να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες
ασφαλούς πλοήγησης του
φυλλομετρητή
να προβληματίζεται για τη
δημοσιοποίηση προσωπικών
του/της δεδομένων και να
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα
προστασίας
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή
να δημιουργεί συνεργατικά ένα
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο
να επεξεργάζεται συνεργατικά
τα δεδομένα που προκύπτουν
από ερωτηματολόγιο/έρευνα σε
υπολογιστικό φύλλο
να διακρίνει τις διαφορές της
επεξεργασίας δεδομένων σε

Δημοσίευση
πληροφοριών στο
Διαδίκτυο
Ασύγχρονες
συζητήσεις
Εφαρμογές Web
2.0

Δημιουργία και
διαμόρφωση
ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου
Υπολογιστικό
φύλλο σε
συνεργατικό
περιβάλλον

Οι μαθητές δημιουργούν ατομική ιστοσελίδα ή ιστολόγιο
χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία (π.χ. κειμενογράφο,
λογισμικό επεξεργασίας ιστοσελίδων ανοικτού κώδικα,
εργαλεία ιστολογίων, ψηφιακή πλατφόρμα).
Δημιουργία φυλλαδίου με άρθρα και αφίσες μαθητών που
να αφορούν θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο.
Οι μαθητές παρατηρούν και μελετούν καλά παραδείγματα
δημόσιων συζητήσεων (π.χ. συζητήσεις που υποστηρίζονται
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ή σε άλλες εκπαιδευτικές
πύλες ή συζητήσεις που έγιναν από τους μαθητές κατά την
περσινή χρονιά στο ιστολόγιο του σχολείου).
Προβληματίζονται και συζητούν στην τάξη για τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των διαδικτυακών συζητήσεων (π.χ.
ανωνυμία, ασύγχρονος τρόπος επικοινωνίας, θέματα
συνομιλιών, ασφάλεια δεδομένων ταυτοποίησης, κ.α.).
Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν συνεργατικά εργαλεία και
ασκούνται στη συνεργατική επεξεργασία υπολογιστικών
φύλλων μέσω διαδικτυακών εφαρμογών με στόχο την
επίλυση προβλημάτων. Οι δραστηριότητες που ανατίθενται
αντλούν θέματα από τα μαθήματα του Π.Σ. (μαθηματικά,
φυσικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.), καθώς και
από την ευρύτερη σχολική και κοινωνική ζωή (π.χ. έρευνα
για ένα τοπικό ή κοινωνικό ζήτημα, έρευνα για τις
διατροφικές συνήθειες των μαθητών του σχολείου κ.λπ.).
Δημιουργούν αρχικά ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε

Φωτόδεντρο - Πανελλήνιο
Αποθετήριο Μαθησιακών
Αντικειμένων
Πλατφόρμα Ψηφιακού
Σχολείου
Λογισμικό επεξεργασίας
ιστοσελίδων
Υπηρεσίες ΠΣΔ
Ιστολόγιο
Wiki
Εφαρμογές ασύγχρονης
ηλεκτρονικής συζήτησης
Λογισμικό υπολογιστικών
φύλλων
Συνεργατικά εργαλεία
(πλατφόρμα ψηφιακού
σχολείου, Υπολογιστικά
Φύλλα Google κ.α.)
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υπολογιστικό φύλλο μέσω
συνεργατικών εργαλείων
να αναπτύσσει ολοκληρωμένα
και με αρτιότητα τις σχετικές
εργασίες που τού/της
ανατίθενται

συνεργατικό περιβάλλον Web 2.0 (ψηφιακή πλατφόρμα,
Google docs) και καλούν του συμμαθητές τους ή άλλους
ενδιαφερόμενους να τα συμπληρώσουν μέσω του
Διαδικτύου. Στη συνέχεια μεταφέρουν τα δεδομένα από τα
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια στο συνεργατικό
περιβάλλον του υπολογιστικού φύλλου και τα
επεξεργάζονται.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Εσωτ. Διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
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Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΣ:

----Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:
210-3443422

ΚΟΙΝ.:

15-09-2016
150000/Δ2

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων
Δ/θμιας Εκπ/σης)
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36
11521 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της Οικιακής
Οικονομίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του
Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2016-2017 για τη διδασκαλία
των παρακάτω μαθημάτων:
1. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, (Γ΄ Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γυμνασίου)
2. Οικιακή Οικονομία, (Α΄ Ημερησίου Γυμνασίου)
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Για τη διδακτέα ύλη της ΚΠΑ ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει ως διδακτικό υλικό
εκτός από το σχολικό εγχειρίδιο στο οποίο περιλαμβάνονται πολυτροπικά κείμενα (πηγές,
διηγήματα, κινηματογραφικές ταινίες, διαγράμματα, κόμικ κ.λπ.) και το βιβλίο του
εκπαιδευτικού το οποίο είναι αναρτημένο στη διεύθυνση :
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/pol_agog_c/bk/kath.pdf.
Σημειώνεται ότι οι προοργανωτές του βιβλίου του μαθητή, σε όλα τα κεφάλαια, παρέχουν
πλούσιο εποπτικό υλικό στους μαθητές το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη
διδασκαλία διαφορετικών κεφαλαίων ως πηγή διαθεματικής δραστηριότητας. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται σε τρεις (3) στήλες οι ενότητες, οι ώρες διδασκαλίας
και κάποιες γενικές παρατηρήσεις τις οποίες μπορεί να λάβει υπόψη του ο/η
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διδάσκων/ουσα. Σε παρένθεση αναφέρονται οι προτεινόμενες ώρες των
δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι ενδεικτικές και μπορούν οι διδάσκοντες να τις
αξιοποιήσουν κατά την κρίση τους.

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)
ΜΕΡΟΣ Α΄
Ενότητα Ι: ΤO ATOMO KAI Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πίνακας περιεχομένων
Παρατηρήσεις

ΏρεςΔρα
στηρι
ότητες

Κεφάλαιο 1:
Εισαγωγικές έννοιες
1.1 Άτομο «φύσει κοινωνικό ον»
1.2 Τι είναι κοινωνία
1.3 Ατομική και κοινωνική
συμπεριφορά

Ο διδάσκων προτείνεται να εστιάσει:
- στις πολιτισμικές και κοινωνικές
διαφορές ανάμεσα στις κοινωνίες
-στους διαφορετικούς πολιτισμούς των
κρατών της ΕΕ
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Κεφάλαιο 2: Κοινωνικές ομάδες
2.1 Διακρίσεις και χαρακτηριστικά
των κοινωνικών ομάδων
2.1.1 Έννοια και χαρακτηριστικά των
κοινωνικών ομάδων
2.1.2 Διακρίσεις των κοινωνικών
ομάδων

Ο διδάσκων προτείνεται να εστιάσει:
-στις προκαταλήψεις και διακρίσεις σε
βάρος ομάδων
(φωτ. 2.5 ο λόγος του Μάρτιν-Λούθερ
Κίνγκ “I have a dream”)
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Κεφάλαιο 3: Κοινωνική οργάνωση
και κοινωνική μεταβολή
3.1 Η κοινωνική θέση
3.2 Κοινωνικός ρόλος
3.3 Κοινωνικοί κανόνες
3.4 Κοινωνική διαστρωμάτωση και
κοινωνική κινητικότητα
3.5 Κοινωνική μεταβολή

4
Ο διδάσκων μπορεί να αξιοποιήσει
την προβολή της ταινίας Goodbye Lenin,
στην οποία καταγράφονται οι τεράστιες
αλλαγές της ζωής των κατοίκων του
Βερολίνου, μετά την κατάρρευση του
τείχους (η ταινία μπορεί να αναζητηθεί
στο διαδίκτυο).

Κεφάλαιο 4: Κοινωνικοί Θεσμοί
4.1 Τι είναι κοινωνικός θεσμός
4.2 Αναγκαιότητα των θεσμών
4.5 Ο θεσμός της οικογένειας

Ο διδάσκων προτείνεται να εστιάσει:
- στην κατανόηση της έννοιας του θεσμού
μέσα από σχετικά παραδείγματα, όπως
π.χ. η εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας
ή του θεσμού της εκπαίδευσης στην
ελληνική κοινωνία.
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Κεφάλαιο 5: Κοινωνικοποίηση και
κοινωνικός έλεγχος
5.1 Έννοια και περιεχόμενο της
κοινωνικοποίησης
5.2 Φορείς της κοινωνικοποίησης
5.3 Τρόποι κοινωνικοποίησης
5.4 Ο κοινωνικός έλεγχος

Ο διδάσκων προτείνεται να εστιάσει:
- στη διαρκή και δυναμική διαδικασία της
κοινωνικοποίησης π.χ. ηλικιωμένοι και
χρήση των νέων τεχνολογιών, του
υπολογιστή ή του skype για την
επικοινωνία τους με μέλη της οικογένειάς
τους.

4
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5.5 Τα είδη του κοινωνικού ελέγχου
Κεφάλαιο 6: Κοινωνικά προβλήματα Οι ενότητες 6.1 και 6.2 προτείνεται να
6.1 Κοινωνικά προβλήματα:
διδαχτούν περιληπτικά.
προσδιορισμός και συνέπειες
Ο διδάσκων μπορεί να ζητήσει
6.2 Αίτια και αντιμετώπιση
συνθετικές ή ατομικές εργασίες
6.3 Φτώχεια, ανεργία,
παρουσίασης κοινωνικών προβλημάτων.
καταναλωτισμός, αγωγή καταναλωτή
6.4 Τροχαία ατυχήματα,
κυκλοφοριακή αγωγή
6.5 Αθλητισμός και βία
ΜΕΡΟΣ Β
Ενότητα ΙΙ: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Κεφάλαιο 8: Τα πολιτεύματα και το Ο διδάσκων μπορεί επιπλέον να κάνει
Σύνταγμα
χρήση μιας σειράς από δραστηριότητες
8.1 Μορφές πολιτευμάτων
για θέματα όπως:
8.2 Το πολίτευμα της Ελλάδας
-η παρουσίαση των πολιτευμάτων των
8.3 Τι είναι Σύνταγμα
κρατών της ΕΕ μέσα από εργασίες των
8.4 Βασικές αρχές του Συντάγματος
μαθητών
8.4.1 Λαϊκή κυριαρχία
-ο ρόλος του δημοψηφίσματος
8.4.2 Κράτος Δικαίου
-η κατάργηση της θανατικής ποινής στη
8.4.3 Κοινωνικό Κράτος
χώρα μας ως απόδειξη του
8.4.4 Η αρχή της διάκρισης των
εκδημοκρατισμού της
λειτουργιών
Κ.λπ.
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Κεφάλαιο 9: Εκλογές, κόμματα,
ΜΜΕ
9.1. Εκλογικό σώμα
9.2. Ψηφοφορία-βασικές αρχές
9.3 Εκλογικά συστήματα
9.4 Τα πολιτικά κόμματα
9.5 Μ.Μ.Ε.

3

Οι ενότητες 9.3, 9.4 και 9.5 προτείνεται
να διδαχτούν περιληπτικά

4

Ο διδάσκων να εστιάσει:
-στο δικαίωμα «του εκλέγειν» για τις
γυναίκες στην Ελλάδα
- στο ρόλο των ΜΜΕ και του διαδικτύου
στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη
κοινωνία

Κεφάλαιο 10: Οι λειτουργίες του
κράτους
10.1 Νομοθετική λειτουργία
10.1.1 Η σύνθεση της Βουλής
10.1.2 Οι αρμοδιότητες της Βουλής
10.2. Εκτελεστική λειτουργία(1)
10.2.1 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
10.2.2 Η Κυβέρνηση
10.2.3 Η Δικαστική λειτουργία

Το κεφάλαιο 10 προτείνεται να διδαχτεί
περιληπτικά.
Ο διδάσκων προτείνεται να αξιοποιήσει:
-την ιστοσελίδα της βουλής
http://www.parliament.gr,
για να καθοδηγήσει τους μαθητές να
γνωρίσουν τις λειτουργίες του κράτους.
-την ιστοσελίδα http://www.efivoi.gr,
για να αντλήσει υλικό για τη «Βουλή των
Εφήβων».
-Προτείνεται να αξιοποιηθεί αναλυτικά
στην τάξη ο πίνακας στη σελ. 93

3

3

«Τα όργανα της πολιτείας και ο ρόλος
των πολιτών».
Κεφάλαιο 11: Η διοίκηση
11.1 Η διοίκηση του κράτους
11.2 Τοπική αυτοδιοίκηση
11.2.1 Α’ βαθμός: Δήμοι και
Κοινότητες
11.2.2 Β’ Βαθμός: Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση

Ο διδάσκων προτείνεται να αξιοποιήσει
την ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών για την αποκεντρωμένη
διοίκηση και αυτοδιοίκηση
http://www.ypes.gr

2

Κεφάλαιο 12: Δικαιώματα και
υποχρεώσεις
12.1. Αντιστοιχία Δικαιωμάτων και
Υποχρεώσεων
12.2 Προστασία των δικαιωμάτων
12.3. Ατομικά Δικαιώματα
12.4 Πολιτικά Δικαιώματα
12.5 Κοινωνικά Δικαιώματα
12.5.1 Το δικαίωμα της παιδείας
12.5.2 Το δικαίωμα της εργασίας
12.5.3 Προστασία της υγείας-Αγωγή
Υγείας
12.5.4 Προστασία του
περιβάλλοντος- περιβαλλοντική
αγωγή

Ο διδάσκων προτείνεται να εστιάσει:
-στη διαφορά των ατομικών-πολιτικώνκοινωνικών δικαιωμάτων
-στη σύνδεση δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων.
Προτείνεται το κεφάλαιο να αξιοποιηθεί
και με εργασίες από τους μαθητές.
Ο διδάσκων επίσης μπορεί να
χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικό υλικό για
δραστηριότητες, π.χ. για το «δικαίωμα της
εργασίας», στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος της Βουλής για «τη
δημοκρατία την εκπαίδευση» για
διάφορες θεματικές ενότητες, όπως
«Αόρατα παιδιά: η παιδική εργασία στην
Ελλάδα και τον κόσμο»
http://foundation.parliament.gr/central.
aspx?sId=110I444I1140I646I453616,
όπως και στην ιστοσελίδα
http://www.living-democracy.com/el/
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Κεφάλαιο 13:Ευρωπαϊκή Ένωση
13.1 Ίδρυση και εξέλιξη
13.2 Βασικοί θεσμοί
13.4 Πολίτης και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο διδάσκων να αξιοποιήσει
την ιστοσελίδα:
http://europa.eu/teacherscorner/home_el
για εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό

4+1

Κεφάλαιο 14:Η Διεθνής Κοινότητα
14.1Η διεθνής κοινότητα και το
διεθνές δίκαιο
14.2.1 Οι Διεθνείς Οργανισμοί
14.2.2 ΟΗΕ
14.2.3 ΝΑΤΟ
14.2.4 ΟΑΣΕ
14.2.5 Άλλοι Διεθνείς ΟργανισμοίΜΚΟ
14.3 Ανθρώπινα Δικαιώματα

Οι ενότητες 14.2.2, 14.2.3 και 14.2.4 να
διδαχτούν περιληπτικά.
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Ο διδάσκων να εστιάσει:
- την Οικουμενική Διακήρυξη για τα
Ανθρώπινα δικαιώματα
-στην ιστοσελίδα:
http://gr.humanrights.com/#/home
(Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα δικαιώματα)
για εκπαιδευτικό υλικό

Σύνολο

50 (45 ώρες +5 οι Δραστηριότητες)

4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Για τη διδακτέα ύλη της ΚΠΑ ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει ως διδακτικό υλικό
εκτός από το σχολικό εγχειρίδιο στο οποίο περιλαμβάνονται πολυτροπικά κείμενα (πηγές,
διηγήματα κινηματογραφικές ταινίες, κόμικ κ.λπ.) και το βιβλίο του εκπαιδευτικού το οποίο
είναι αναρτημένο στην διεύθυνση:
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/pol_agog_c/bk/kath.pdf.
Σημειώνεται ότι οι προοργανωτές του βιβλίου του μαθητή, σε όλα τα κεφάλαια,
παρέχουν πλούσιο εποπτικό υλικό στους μαθητές το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη
διδασκαλία διαφορετικών κεφαλαίων ως πηγή διαθεματικής δραστηριότητας.Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται σε τρεις (3) στήλες οι ενότητες, οι ώρες διδασκαλίας και
κάποιες γενικές παρατηρήσεις τις οποίες μπορεί να λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτικός. Σε
παρένθεση αναφέρονται οι προτεινόμενες ώρες των δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι
ενδεικτικές και μπορούν οι διδάσκοντες να τις αξιοποιήσουν κατά την κρίση τους.
Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)
ΜΕΡΟΣ Α
Ενότητα Ι:ΤO ATOMO KAI H KOINΩNIA
Πίνακας περιεχομένων

Παρατηρήσεις

Κεφάλαιο 1:
Εισαγωγικές έννοιες
1.1 Άτομο «φύσει κοινωνικό ον»
1.2 Τι είναι κοινωνία
1.3 Ατομική και κοινωνική
συμπεριφορά

Ο διδάσκων προτείνεται να εστιάσει:
-στις πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές
ανάμεσα στις κοινωνίες
-στους διαφορετικούς πολιτισμούς των
κρατών της ΕΕ.
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Κεφάλαιο 5: Κοινωνικοποίηση και
κοινωνικός έλεγχος
5.1 Έννοια και περιεχόμενο της
κοινωνικοποίησης
5.2 Φορείς της κοινωνικοποίησης
5.3 Τρόποι κοινωνικοποίησης
5.4 Ο κοινωνικός έλεγχος
5.5 Τα είδη του κοινωνικού ελέγχου

Ο διδάσκων να εστιάσει:
-στη διαρκή και δυναμική διαδικασία της
κοινωνικοποίησης π.χ. ηλικιωμένοι και
χρήση των νέων τεχνολογιών, του
υπολογιστή ή του skype για την
επικοινωνία τους με μέλη της οικογένειάς
τους.
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Κεφάλαιο 6: Κοινωνικά προβλήματα
6.1 Κοινωνικά προβλήματα:
προσδιορισμός και συνέπειες
6.2 Αίτια και αντιμετώπιση
6.3 Φτώχεια, ανεργία,
καταναλωτισμός, αγωγή καταναλωτή
6.4 Τροχαία ατυχήματα,

Οι ενότητες 6.1 και 6.2 να διδαχτούν
περιληπτικά.
Ο διδάσκων μπορεί να ζητήσει
-συνθετικές ή ατομικές εργασίες
παρουσίασης κοινωνικών προβλημάτων.

5

Ώρεςδραστη
ριότη
τες

6

κυκλοφοριακή αγωγή
6.5 Αθλητισμός και βία
ΜΕΡΟΣ Β
Ενότητα ΙΙ. ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Κεφάλαιο 8:Τα πολιτεύματα και το
Σύνταγμα
8.1 Μορφές πολιτευμάτων
8.2 Το πολίτευμα της Ελλάδας
8.3 Τι είναι Σύνταγμα
8.4 Βασικές αρχές του Συντάγματος
8.4.1 Λαϊκή κυριαρχία
8.4.2 Κράτος Δικαίου
8.4.3 Κοινωνικό Κράτος
8.4.4 Η αρχή της διάκρισης των
λειτουργιών

Ο διδάσκων μπορεί επιπλέον να κάνει
χρήση μιας σειράς από δραστηριότητες
για θέματα όπως:
-η παρουσίαση των πολιτευμάτων των
κρατών της ΕΕ μέσα από εργασίες των
μαθητών
-ο ρόλος του δημοψηφίσματος
-η κατάργηση της θανατικής ποινής στη
χώρα μας ως απόδειξη του
εκδημοκρατισμού της
Κ.λπ.

Κεφάλαιο 10:Οι λειτουργίες του
κράτους
10.1 Νομοθετική λειτουργία
10.1.1 Η σύνθεση της Βουλής
10.1.2 Οι αρμοδιότητες της Βουλής
10.2. Εκτελεστική λειτουργία(1)
10.2.1 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
10.2.2 Η Κυβέρνηση
10.2.3 Η Δικαστική λειτουργία

Το κεφάλαιο 10 να διδαχτεί περιληπτικά
Ο διδάσκων να αξιοποιήσει:
-την ιστοσελίδα της βουλής
http://www.parliament.gr
για να καθοδηγήσει τους μαθητές ώστε να
γνωρίσουν τις λειτουργίες του κράτους,
- την ιστοσελίδα http://www.efivoi.gr,
για να αντλήσει υλικό για τη «Βουλή των
Εφήβων».
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- Προτείνεται να αξιοποιηθεί αναλυτικά
στην τάξη ο πίνακας στη σελ. 93
«Τα όργανα της πολιτείας και ο ρόλος
των πολιτών».
Κεφάλαιο 12: Δικαιώματα και
υποχρεώσεις
12.1. Αντιστοιχία Δικαιωμάτων και
Υποχρεώσεων
12.2 Προστασία των δικαιωμάτων
12.3 Ατομικά Δικαιώματα
12.4 Πολιτικά Δικαιώματα
12.5 Κοινωνικά Δικαιώματα
12.5.1 Το δικαίωμα της παιδείας
12.5.2 Το δικαίωμα της εργασίας
12.5.3 Προστασία της υγείας-Αγωγή
Υγείας
12.5.4 Προστασία του περιβάλλοντοςπεριβαλλοντική αγωγή

Ο διδάσκων να εστιάσει:
-στη διαφορά των ατομικών-πολιτικώνκοινωνικών δικαιωμάτων,
- στη σύνδεση δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων.
Προτείνεται το κεφάλαιο να αξιοποιηθεί
και με εργασίες από τους μαθητές.
-Ο διδάσκων επίσης μπορεί να
χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικό υλικό για
δραστηριότητες, π.χ. για το «δικαίωμα της
εργασίας», στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος
της Βουλής για «τη δημοκρατία και την
εκπαίδευση» για διάφορες θεματικές
ενότητες, όπως
«Αόρατα παιδιά: η παιδική εργασία στην
Ελλάδα και τον κόσμο»
http://foundation.parliament.gr/central.a
spx?sId=110I444I1140I646I453616
όπως και στην ιστοσελίδα
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http://www.living-democracy.com/el/

Σύνολο

7

44 (35+9
οι
Δραστη
ριότη
τες)

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α΄ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Διδακτέα ύλη με βάση το πρόγραμμα σπουδών Οικιακής Οικονομίας (ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015) για την Α΄ τάξη Γυμνασίου (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός
προγραμματισμός). Αναφέρεται με βάση το εκπαιδευτικό υλικό η διδακτέα ύλη και προτάσεις για τη διαχείρισή της καθώς και ενδεικτικός χρονικός προγραμματισμός.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΛΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ – ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΗ – ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ)
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αναπτύσσονται στη
στήλη αυτή,
αναλυτικά, όλες οι
ενότητες και
υποενότητες με
βάση το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015.

ΣΚΟΠΟΣ – ΕΝΝΟΙΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη στήλη αυτή, κρίνεται
απαραίτητο να δοθούν οι στόχοι κάθε
υποενότητας, δεδομένου ότι εκπαιδευτικοί
και μαθητές θα εργαστούν με βάση δύο
σχολικά εγχειρίδια. Δίδονται οι στόχοι και
οι βασικές έννοιες, όπως έχουν διατυπωθεί
στο ΦΕΚ
2296/ 23-10-2015, και
συμπληρώνονται όπου υπάρχει κενό στο
ΦΕΚ, προς διευκόλυνση εκπαιδευτικών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟ
ΜΕΝΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΕΣ ΩΡΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι ώρες
αναλυτικά
για κάθε
υποενότητα
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Με βάση το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015

1H ENOTHTA
ΟΙΚΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ
Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτονομία
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Άνθρωπος,
οικογένεια, κοινωνία, σύστημα,
αλληλεπίδραση, μεταβολή, άτομο-σύνολο
(ομάδα), ομοιότητα-διαφορά,
διαφορετικότητα, χώρος, χρόνος,
ΣΤΟΧΟΣ: Εμβαθύνω σε βασικούς
κοινωνικούς θεσμούς

Κεφάλαιο 1 (σελ. 6-9) του
ισχύοντος σχολικού
εγχειριδίου Οικιακής
Οικονομίας της A’ και
Κεφάλαιο 1 (σελ. 8-13)
και 10 (σελ. 128-131) της
Β’ Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ
2296/ 23-102015

Με βάση το
ΦΕΚ 2296/ 2310-2015

Αντίστοιχες
εργασίες του
τετραδίου
εργασιών Οικιακής
Οικονομίας της Α’
και της Β’
Γυμνασίου.

Εργαστηριακή
άσκηση 1 (σελ.
10-11) του
εργαστηριακού
οδηγού της Β’
Γυμνασίου

Κεφάλαιο 1 (σελ. 9-21)
του ισχύοντος σχολικού
εγχειριδίου Οικιακής
Οικονομίας της Α’ και
Κεφάλαιο 10 (σελ. 132135) ) της Β’ Γυμνασίου
Ανά ενότητα παραθέτουμε
το κεφάλαιο και τις
σελίδες. Όπου Α= Βιβλίο
Α΄ Γυμνασίου & όπου Β =
Βιβλίο Β΄ Γυμνασίου
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Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 2310-2015 εμπεριέχεται και το
εξής διδακτικό υλικό:

Σύνολο
ωρών
ενότητας

(Πίνακες με βασικά
δημογραφικά δεδομένα για
την Ελλάδα και την Ε.Ε.):

14 ώρες

www.statistics.gr/portal/pa
ge/portal/ESYE
http://ec.europa.eu/eurosta
t/web/populationdemography-migrationprojections/marriages-anddivorces-data
(Ασφαλής
διαδικτύου):

Ανά ενότητα
παραθέτουμε το
κεφάλαιο και τις
σελίδες. Όπου Α=
Βιβλίο Α΄
Γυμνασίου & όπου
Β = Βιβλίο Β΄
Γυμνασίου

Ανά ενότητα
παραθέτουμε το
κεφάλαιο και τις
σελίδες. Όπου Α=
Βιβλίο Α΄
Γυμνασίου &
όπου Β = Βιβλίο
Β΄ Γυμνασίου

χρήση

του

http://www.synigoroskatan
aloti.gr/docs/info/infoanhlikoi-internet.pdf
http://www.eyliko.gr/htmls/pc_use/safet
y.aspx
www.astynomia.gr/asfali_g
r.html

(1) Έννοια και
τύποι της
οικογένειας - Ο
ρόλος της
οικογένειας.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
Οι μαθητές/-τριες να κατανοήσουν τη
σημασία του θεσμού της οικογένειας
για τη δημοκρατία, την κοινωνία και
το κράτος.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.1.1, σελ. 6-9
Β.10.1., σελ. 128-9
---------------------------Επισημάνσεις
Από το Α.1.1 να διδαχθεί
μόνο το α.

Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε
να συζητήσει με τους μαθητές
στερεότυπα που έχουν να
κάνουν με τους όρους «χωλή»
και «ανασυγκροτημένη
οικογένεια» και να αναλύσει
περιπτώσεις δημιουργίας μιας
μονογονεϊκής οικογένειας.

Α.1.1, σελ. 5, μόνο
η άσκηση Α1
Β.10.1, σελ. 59

1 ώρα

Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
https://www.etwinning.net/en
/pub/collaborate/kits/detail.cf
m?id=1001&klang=en&lang=en
A Day for the Family,
Υποδειγματικό έργο της
πλατφόρμας eTwinning.
(2) Ιστορική
αναδρομή του
θεσμού –
(οργάνωση της
οικογενειακής
ζωής στην αρχαία
Ελλάδα, στο
Βυζάντιο, στα
μεταβυζαντινά
χρόνια –
χαρακτηριστικά
αγροτικής και
αστικής
οικογένειας – αίτια
σύγκλισης).

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
Οι μαθητές/-τριες να γνωρίσουν τη
διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της
οικογένειας και της οργάνωσης του
ιδιωτικού και οικογενειακού βίου και
να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες και
τα χαρακτηριστικά της ελληνικής
οικογένειας.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.1.1 , σελ. 6-9
Β.1.1 , σελ.8-9
Β.1.2., σελ. 10-11
Β.1.3, σελ. 12-13

Να κατανοήσουν τη σημασία της
Οικιακής Οικονομίας ως παράγοντα
του ελληνικού πολιτισμού.

-------------------------Επισημάνσεις
Από το Α.1.1 να διδαχθεί
μόνο το β.
Β.1.1 , να διδαχθεί μόνο
το α, γ.
Β.1.2. , να διδαχθεί μόνο
το α, γ.

Να συνειδητοποιήσουν την πολιτιστική

Β.1.3. , να διδαχθεί μόνο

Να γίνουν ικανοί να ερευνούν, να
αναλύουν και να συγκρίνουν αξίες,
πολιτισμούς και εποχές.
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Β. Ασκ. 1., σελ.
10-11
Α.1.1, σελ. 5, μόνο
η άσκηση Α2
Β.1.1, σελ. 6
Β1.2., σελ.7
Β.1.3., σελ.7

Θα χρειαστεί ο εκπαιδευτικός
να δώσει συνοπτικά τη
διαχρονική εξέλιξη του θεσμού
έτσι ώστε οι μαθητές να
γνωρίσουν βασικά στοιχεία της
οργάνωσης του οικογενειακού
βίου στο διάβα των αιώνων,
για να κατανοήσουν καλύτερα
ότι η μακροβιότητα του θεσμού
αναδεικνύει και την αξία του.
Οι μαθητές καλό είναι να
ερευνήσουν, να αναλύσουν και
να
συγκρίνουν
αξίες,
πολιτισμούς και εποχές έτσι
ώστε να συνειδητοποιήσουν τις
δικές τους προσωπικές αξίες.
Άλλες πηγές που μπορεί να

3 ώρες

μας ταυτότητα αλλά και την
πολιτιστική ταυτότητα άλλων λαών.

(3)
Χαρακτηριστικά
της σύγχρονης
οικογένειας –
Γάμος και
οικογένεια.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
Να κατανοήσουν το ρόλο της οικογένειας στη
σύγχρονη κοινωνικοοικονομική
πραγματικότητα, […] καθώς και τις
προϋποθέσεις για τη δημιουργία οικογένειας.
---------------------Επισημάνσεις
Από το θεσμό του γάμου στο σύμφωνο
συμβίωσης - Μορφές συμβίωσης στα σύγχρονα
νοικοκυριά.

το α, γ.

αξιοποιηθούν:
http://www.theacropolismuseu
m.gr/ (Μουσείο Ακρόπολης)
http://www.cycladic.gr/frontoff
ice/portal.asp?cpage=NODE&c
node=1
(Μουσείο
Γουλανδρή/Κυκλαδικής
Τέχνης)
http://www.benaki.gr/
(Μουσείο
Μπενάκη)
www.exploringbyzantium.gr
(Εξερευνώντας τον κόσμο του
Βυζαντίου – Ευρωπαϊκό Κέντρο
Βυζαντινών, Μεταβυζαντινών
Μνημείων).

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.1.1, σελ. 6-9
Β.10.2., σελ. 130-131

Ο εκπαιδευτικός μπορεί, εάν
θέλει, να αναφερθεί επίσης
στα Δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις
των
πρώην
συζύγων καθώς και στα
Δικαιώματα
και
τις
υποχρεώσεις
των
πρώην
συμβιώντων μετά τη λύση του
συμφώνου συμβίωσης.

-------------------------Επισημάνσεις
Από το Α.1.1 να διδαχθεί
μόνο το γ, δ.

Β.10.2., σελ.60

Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
http://photodentro.

edu.gr/photodentro/gagc1_3_pyramid_wisit_pidx0
014837/ (Διαδραστικό Ηλικιακές πυραμίδες).
(4) Στοιχεία

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
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Θα χρειαστεί ο εκπαιδευτικός

1 ώρα

οικογενειακού
δικαίου – Μορφές
συγγένειας –
Σημασία και
μορφές
υποκατάστασης
της οικογένειας.

(5) Σχέσεις μεταξύ
των μελών της
οικογένειας.

(6) Οικογενειακή
Αγωγή.

Να κατανοήσουν νόμους και να
αναπτύξουν
την
σκέψη,
την
αυτοεκτίμηση και την υπευθυνότητά
τους.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
Να
ερευνούν
τα
αίτια
των
οικογενειακών προβλημάτων και να
αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας
και διαχείρισης των αντιπαραθέσεων
μέσω του διαλόγου.
----------------------------------------Επιπρόσθετα
Να αποκτήσουν λειτουργικότητα στη
συναισθηματική
έκφραση
προκειμένου
να
αναπτύξουν
δυνατότητες
συναισθηματικής
συμμετοχής, σε απλά καθημερινά
γεγονότα/ προβλήματα.
Να
αποκτήσουν
δεξιότητες
διαπροσωπικής επικοινωνίας.
[Να κατανοήσουν] το ρόλο της
οικογενειακής αγωγής, την ευθύνη και
το ρόλο κάθε ατόμου σε αυτή.
----------------------------------------Επιπρόσθετα
Να συνειδητοποιήσουν την αξία της
διαγενεακής αλληλεγγύης και της

με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.1.1, σελ. 6-9
Β.10.4., σελ. 135

Α.1.1, σελ. 6, μόνο
η άσκηση Α3
Β.10.4, σελ. 62

-------------------------Επισημάνσεις
Από το Α.1.1 να διδαχθεί
μόνο το ε.
(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Β.10.3., σελ. 132-4
-------------------------Επισημάνσεις
Η σελίδα 134
παρατίθεται για
συζήτηση στην τάξη

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.1.2., σελ.10-12
-------------------------Επισημάνσεις
Χ
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Β.10.3., σελ. 61

Α.1.2, σελ. 7

να βοηθήσει τους μαθητές να
γνωρίσουν την πολυμορφία της
οικογενειακής
οργάνωσης
προκειμένου να αποκτήσουν
τον απαραίτητο σεβασμό στη
διαφορετικότητα.

Θα χρειαστεί ο εκπαιδευτικός
να βοηθήσει τους μαθητές να
συνειδητοποιήσουν ότι και
στην
οικογενειακή
ζωή
παρουσιάζονται προβλήματα
που πρέπει να ερευνούμε για
λύσεις
και
τρόπους
αντιμετώπισής τους.
Επίσης καλό είναι να βοηθήσει
τους
μαθητές
να
καλλιεργήσουν
απλές
δεξιότητες
συναισθηματικής
νοημοσύνης προκειμένου να
αποκτήσουν
ικανότητες
εκτίμησης των σκέψεων, των
συναισθημάτων
και
των
προθέσεων των άλλων.
Μπορεί ο εκπαιδευτικός αυτή
τη διδακτική ώρα και τις δύο
προηγούμενες
να
τις
οργανώσει σε ένα ενιαίο
διδακτικό σενάριο με σκοπό να
βοηθήσει τους μαθητές να
βελτιώσουν την ικανότητα να
αλληλεπιδρούν
και
να
διαμοιράζονται με συνομήλικο/

1 ώρα

2ώρες

1 ώρα

συλλογικότητας και να χειριστούν
κατάλληλα την καθημερινότητά τους.
(7) Κοινωνικός
περίγυρος –
μορφές
διαπροσωπικών
σχέσεων.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
Χ
----------------------------------------Επιπρόσθετα

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.1.3, σελ.13-15
-------------------------Επισημάνσεις
Χ

Να
συνειδητοποιήσουν
τη
σπουδαιότητα
του
κοινωνικού
περίγυρου στη διαμόρφωση μιας
ολοκληρωμένης προσωπικότητας
Να συνειδητοποιήσουν επίσης ότι ο
κοινωνικός περίγυρος είναι ένας
βασικός άξονας κοινωνικοποίησης και
ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων
Να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητα,
την ικανότητα για συνεργασία και την
προσαρμοστικότητα.
Να αποκτήσουν την ικανότητα να
κάνουν
σωστές
επιλογές
στις
διαπροσωπικές τους σχέσεις και να
αποδέχονται τη διαφορετικότητα,
να αποκτήσουν την ικανότητα να
συνάπτουν ισότιμες φιλικές σχέσεις
και να συμμετέχουν σε κοινές δράσεις.
Να ενστερνιστούν τις αρχές ισότητας
των δύο φύλων προκειμένου να τις
εφαρμόσουν στην οικογένειά τους και
στη σχολική τους καθημερινότητα.

Α.1.3., σελ. 8

ενήλικα, μέσα από απλά
καθημερινά γεγονότα ή/και
προβλήματα.
Θα χρειαστεί ο εκπαιδευτικός
να δώσει συνοπτικά την ύλη
έτσι ώστε να δοθεί έμφαση σε
θέματα σχετικά με:
Πολιτισμικές ομάδες και
Ρατσισμός: Ταυτότητα και
διαφορετικότητα, -ΜΚΟ Κοινωνική Αλληλεγγύη,
Εθελοντισμός, Όμιλοι, Σχολικός
συνεταιρισμός. Επίσης καλό
είναι ο εκπαιδευτικός να
ωθήσει τους μαθητές να
προβληματισθούν για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και να
γνωρίσουν τα δικαιώματα του
παιδιού που διέπουν τις
διαπροσωπικές σχέσεις με τον
κοινωνικό περίγυρο έτσι ώστε
οι μαθητές να
συνειδητοποιήσουν τις
συνέπειες της εφαρμογής τους
στην καθημερινή ζωή, μέσα
στην οικογένεια, στο σχολείο
και ευρύτερα στην κοινωνία
και την αξία τους στην
καταπολέμηση προνομίων και
διακρίσεων.
Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
http://www.isotita.gr/ (Γενική
Γραμματεία των Φύλων)
http://www.antibullyingnetwor
k.gr/ (Δίκτυο κατά της βίας στο
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2 ώρες

σχολείο).
http://www.0-18.gr/
(Συνήγορος του παιδιού – Τα
Δικαιώματα του παιδιού).
(8) Επικοινωνία
(μορφές
επικοινωνίας) και
προβλήματα – Ο
ρόλος των ΜΜΕ
και των
Τεχνολογιών
Πληροφορίας και
Επικοινωνίας – Η
κοινωνικότητα των
νέων.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
Χ
----------------------------------------Επιπρόσθετα
Να γνωρίσουν τις διάφορες μορφές
λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας,
έτσι ώστε να γίνουν προσεκτικοί και
ενεργοί ακροατές ελέγχοντας τις
θετικές ή αρνητικές τους αντιδράσεις.
Να αντιληφθούν τη σημασία της
επικοινωνίας και των Τ.Π.Ε. στην
ου
καθημερινότητα των εφήβων του 21
αι.
Να ενημερωθούν για τα ΜΜΕ έτσι
ώστε να κάνουν μια σωστή διαχείριση,
αξιολόγηση και φιλτράρισμα του
πληροφοριακού υλικού που καλούνται
να διαχειριστούν.
Να ενημερωθούν ότι το Διαδίκτυο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να
ενισχύσει το εχθρικό κλίμα εναντίον
συγκεκριμένων ομάδων, όπως επίσης
και για τη συγκέντρωση χρημάτων ή
την προσέλκυση συμπαθούντων, έτσι
ώστε να επιλέξουν την κατάλληλη
ασπίδα προστασίας και να γίνουν
ενεργοί χρήστες.
Να γνωρίσουν επίσης ότι ο βαθμός
εμπλοκής κάθε μέλους με το

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.1.5, σελ.19-21
Α.1.4, σελ.16-18
-------------------------Επισημάνσεις
Χ

Α.1.5, σελ. 10-11
Α.1.4., σελ. 9

Μπορεί ο εκπαιδευτικός τη
διδακτική
ώρα
που
θα
διαθέσει για το κεφάλαιο Α.1.5
να
την
οργανώσει
σε
συνδυασμό
με
τις
δύο
προηγούμενες
ώρες
που
αφιερώνονται
για
την
υποενότητα (7) σε ένα ενιαίο
διδακτικό σενάριο με σκοπό οι
μαθητές
να
ευαισθητοποιηθούν σε άλλους
τρόπους επικοινωνίας (π.χ.
μέθοδος Braille, νοηματική,
κ.ά)
προκειμένου
να
αποκτήσουν
στάσεις
και
συμπεριφορές
ίσης
μεταχείρισης ξεκινώντας από
τον άμεσο κοινωνικό τους
περίγυρο.
Επίσης
καλό
είναι
ο
εκπαιδευτικός να βοηθήσει
τους
μαθητές
να
συνειδητοποιήσουν
τη
σημαίνει εκφοβισμός και ότι ο
εκφοβισιμός μπορεί να πάρει
διάφορες μορφές, όμως κάθε
μέλος μιας κοινότητας έχει το
δικό του ρόλο και ευθύνη για
την αντιμετώπιση του.
Άλλες πηγές που μπορεί να
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3 ώρες

διαδίκτυο, σχετίζεται τόσο με την
ιδιότητά του, όσο και με τη
σοβαρότητα που επιδεικνύει, έτσι
ώστε κάθε φορά να εκτιμήσουν
ανάλογα τη θέση τους.

αξιοποιηθούν:
Διαδικτυακά
τους δικαιώματα (Υουr Right to
choose: Μάθε να επιλέγεις
online - http://bit.Iy/29T7rYI)
από
το www.youthhealth.gr «MAZI
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ».

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
1η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015
Συνίστανται ερευνητικές – βιωματικές μέθοδοι που καλλιεργούν τις ικανότητες της ενσυναίσθησης και της

Οι αντίστοιχες ενότητες Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’
επικοινωνίας και οι οποίες αξιοποιούν αντίστοιχες τεχνικές. Η ενότητα προσφέρεται επίσης για χρήση και εφαρμογή
Γυμνασίου αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του
εργαλείων web 2.0. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:
εκπαιδευτικού με βάση το ΦΕΚ 2296/23-10-2015.
Επιπρόσθετα προτείνονται:
Καταιγισμός ιδεών σχετικά με το θεσμό της οικογένειας με βάση τα βιώματα των μαθητών για τον καθορισμό των
Παιχνίδι, «Οι κρυμμένες λέξεις πίσω από την εικόνα»:
τύπων της οικογένειας και της συγγένειας, καθώς και του ρόλου της οικογένειας.
Δημιουργία μιας ζωγραφιάς, ενός σκίτσου, ενός κόμικ ή
Ερωταποκρίσεις και ημιδομημένος διάλογος που θα επιτρέψουν την πληρέστερη έκφραση των μαθητών και την
ενός γκράφιτι από τους μαθητές και προσπάθεια
εμπέδωση των χαρακτηριστικών της σύγχρονης οικογένειας.
ανάλυσής του από τους συμμαθητές,
Αναζήτηση υλικού (από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές) για την ιστορική εξέλιξη της οικογένειας σε διάφορες
Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης από τους μαθητές με
ιστορικές περιόδους και παρουσίαση στην τάξη από τους μαθητές ή/και μελέτη ιστορικών κειμένων, έργων τέχνης
σκοπό να προκαλέσουν συναισθήματα ή/και να
κ.λπ. που αποτυπώνουν την εξέλιξη του θεσμού, την οργάνωση της οικογενειακής ζωής, το ρόλο και τις σχέσεις
των μελών της οικογένειας (σχέσεις των συζύγων, θέση της γυναίκας, ο ρόλος των ηλικιωμένων κ.λπ.).
επηρεάσουν τους μαθητές τους σε κάποιο κοινωνικό
θέμα.
Σχέδιο Εργασίας: «Τα λαογραφικά του Παραδοσιακού Γάμου» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.12
(2007), σσ. 36-48).
Σχέδιο Εργασίας: «Η καθημερινή ζωή στη βυζαντινή αυλή» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.10 (2005),
σσ. 99-114).
Μελέτη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη γεννητικότητα, τη γαμηλιότητα και τον αριθμό των διαζυγίων στη
χώρα μας ώστε να εντοπιστούν και να σχολιαστούν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας.
Μελέτη της οικογένειας στο χώρο και το χρόνο. Παράθεση πηγών από τον εκπαιδευτικό ή από τους μαθητές μετά
από αναζήτηση στο διαδίκτυο και σχολιασμός από τους μαθητές των αιτίων σύγκλισης μεταξύ αγροτικής και
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αστικής οικογένειας, καθώς ή/και των κοινών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικογένειας σε διάφορους λαούς
και πολιτισμούς.
Ενδείκνυται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, π.χ. οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε
κάθε ομάδα από μια κάρτα που αναγράφει έναν από τους διαφορετικούς τύπους οικογένειας- μορφές συμβίωσης.
Οι μαθητές αναλαμβάνουν τους ρόλους των μελών της οικογένειας που περιγράφει η κάρτα τους και
παρουσιάζουν διαδοχικά στην τάξη τα χαρακτηριστικά της, τις σχέσεις των μελών, τις πιθανές δυσκολίες κ.λπ.
Προσέγγιση της έννοιας της υποκατάστασης των γονέων μέσω αναζήτησης πληροφοριών και έκφραση απόψεων
επί του θέματος. Σημειώνεται ότι η υποκατάσταση των γονέων μπορεί να προσεγγιστεί και μέσα από τη μελέτη
περίπτωσης με πραγματικά ή υποθετικά παραδείγματα, ανάλογα με την κρίση του καθηγητή.
Μελέτη και επίλυση από τους μαθητές ενός προβλήματος από την καθημερινότητα μιας οικογένειας σχετικά με τις
σχέσεις των μελών της.
Διατύπωση κανόνων που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της τάξης
(Συμβόλαιο τάξης).
Παιχνίδι παντομίμας σχετικά με τη μη λεκτική επικοινωνία και δημιουργία βιωματικού δρώμενου σχετικά με τη
λεκτική επικοινωνία.
Παράθεση επιχειρημάτων από τους μαθητές με τη μορφή αντιπαράθεσης (debate) σχετικά με την επίδραση των
ΜΜΕ στη ζωή μας.
Δημιουργία μιας ζωγραφιάς, ενός σκίτσου, ενός κόμικ ή ενός γκράφιτι από τους μαθητές σχετικά με την ασφαλή
πλοήγηση στο διαδίκτυο (με αξιοποίηση εργαλείων web 2.0).
Ημιδομημένος διάλογος σχετικά με την ορθή χρήση του διαδικτύου και τους ενδεχόμενους κινδύνους στη χρήση του.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν την τεχνική «συνέντευξη από τον ειδικό» και στο πλαίσιο του μαθήματος
να αναπτύξουν συνεργασίες με την τοπική κοινότητα.

Η ενότητα προσφέρεται για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0.

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτονομία
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Παραγωγή,
κατανάλωση, παραγωγικοί συντελεστές,

Με βάση το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015
Κεφάλαιο 2 (σελ. 22-30)
του ισχύοντος σχολικού
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Με βάση το ΦΕΚ
2296/ 23-102015

Με βάση το ΦΕΚ
2296/ 23-102015

Αντίστοιχες
ασκήσεις του

Εργαστηριακή
άσκηση 2.3 (σελ.

Με βάση το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015
(Προστασία του
καταναλωτή/ νομολογία:)

http://www.synigoroskat

4 ΩΡΕΣ

σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή,
άτομο-σύνολο (ομάδα), οικογένεια, οικιακή
παραγωγή, προϋπολογισμός, ομοιότηταδιαφορά, χώρος, χρόνος, διαφήμιση

εγχειριδίου Οικιακής
Οικονομίας της A’ και
Ενότητα 4.2 (σελ. 34-36)
της Β’ Γυμνασίου.

τετραδίου
εργασιών Οικιακής
Οικονομίας της Α’
και της Β’ (σελ. 2021) Γυμνασίου.
(σελ. 12-17)

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.2.1., σελ. 22-24

Α.2.1.., σελ.12-13

ΣΤΟΧΟΣ: Γνωρίζω και εφαρμόζω
οικονομικές έννοιες στην καθημερινότητά
μου
(1) Οικονομικοί
πόροι
(παραγωγικοί
συντελεστές,
οικιακή
παραγωγή, το
οικονομικό
πρόβλημα).

(2) Ο οικονομικός
ρόλος της
οικογένειας
(κατηγορίες
αγαθών, ο ρόλος
της διαφήμισης, η
σημασία της
έρευνας αγοράς).

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Οι μαθητές/-τριες να αντιληφθούν τη σημασία
των οικονομικών πόρων και το ρόλο της
οικογένειας – νοικοκυριού ως οικονομικής
μονάδας.
- Να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία και
να κατανοήσουν ότι οι οικονομικοί πόροι είναι
περιορισμένοι.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Να
κατανοήσουν
την
έννοια
του
οικογενειακού προϋπολογισμού και τις πηγές
του οικογενειακού εισοδήματος.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.2.2., σελ.25-27

Α.2.2., σελ. 14-15

17) του
εργαστηριακού
οδηγού της Β’
Γυμνασίου.

analoti.gr/stk_nomologia.
html#nom8
(αειφορική κατανάλωση):
http://www.ekpizo.gr

Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
A
videoconference
on
tolerance
https://www.etwinning.net/
en/pub/collaborate/kits/det
ail.cfm?id=14&klang=en&lan
g=en
Carpe nuntium: Catch the
News
https://www.etwinning.net/
en/pub/collaborate/kits/det
ail.cfm?id=761&klang=en&la
ng=en
(Υποδειγματικά έργα της
πλατφόρμας eTwinning)
Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
Population and people in
Europe
https://www.etwinning.net/
en/pub/collaborate/kits/det
ail.cfm?id=11&klang=en&lan
g=en
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1 ώρα

1 ώρα

(Υποδειγματικά έργα της
πλατφόρμας eTwinning)
(3) Οικογενειακό
εισόδημα και
οικογενειακός
προϋπολογισμός
(πηγές
εισοδήματος,
κατανομή του
εισοδήματος,
προσδιοριστικοί
παράγοντες της
κατανάλωσης,
σύστημα
πληρωμών, τρόποι
αγορών).

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Να αντιληφθούν την έννοια του χρήματος και
τη λειτουργία του, ως μέσου συναλλαγών, και
να ενημερωθούν για τους διάφορους τρόπους
πληρωμής και πραγματοποίησης των αγορών.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
B.4.2, σελ. 34-36
Α.2.3, σελ. 28-30

B.4.2, σελ.20-21
Α.2.3, σελ.16-17

Β. Ασκ. 2., σελ 1217

- Να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης των
οικονομικών τους και να κάνουν ορθολογικές
επιλογές
ώστε
να
πραγματοποιούν
συναλλαγές με ασφάλεια.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι αντίστοιχες ενότητες Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’
Γυμνασίου αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του
εκπαιδευτικού με βάση το ΦΕΚ 2296/23-10-2015.

Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
http://aesop.iep.edu.gr/nod
e/14613
(Υποδειγματικό έργο της
πλατφόρμας Αίσωπος)
https://www.etwinning.net/
en/pub/collaborate/kits/det
ail.cfm?id=941&klang=en&la
ng=en
Comic
characters
in
eTwinning, Pek the flea
(υποδειγματικό έργο της
πλατφόρμας eTwinning)

2 ώρες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015
Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με θέμα τους συντελεστές παραγωγής.
Παρουσίαση της αλυσίδας παραγωγής ενός προϊόντος με τη χρήση των συντελεστών παραγωγής.
Καταγραφή παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή σχετικά με το ρόλο των μελών μιας οικογένειας σε μια
οικονομία (ως καταναλωτές ή παραγωγοί).
Σύνταξη οικογενειακού προϋπολογισμού. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οι μαθητές μπορούν να
αξιοποιήσουν και υπολογιστικά φύλλα Excel.
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Μελέτη περίπτωσης ή/και επίλυση ενός προβλήματος από την πλευρά μιας επιχείρησης (π.χ. αύξηση των τιμών
των παραγωγικών συντελεστών) και από την πλευρά του νοικοκυριού (π.χ. αγορά διαρκών αγαθών).
Στη συγκεκριμένη ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το παιχνίδι ρόλων ως εναλλακτική διδακτική μέθοδος,
καθώς και η προβολή σχετικών βίντεο συνοδευόμενα από φύλλα εργασίας.
Παράθεση επιχειρημάτων (debate) σχετικά με τη χρησιμότητα της διαφήμισης και τους τρόπους που επιδρά στην
καταναλωτική συμπεριφορά.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις/ μονάδες
παραγωγής.

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτονομία

Με βάση το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Διαιτολογία,
τροφή, τρόφιμα, συστατικά, σύστημα,
διατροφική συμπεριφορά, διαιτητικές
συνήθειες, αλληλεπίδραση, μεταβολή,
άτομο-σύνολο (ομάδα), διαφοράομοιότητα, διαφορετικότητα, χώρος,
μεσογειακή διατροφή, ποιότητα ζωής,
υγεία

Κεφάλαιο 3 (σελ. 31-62)
του ισχύοντος σχολικού
εγχειριδίου Οικιακής
Οικονομίας της A’
Γυμνασίου.
Ενότητες 5.3-5.9 (σελ.
49-65) του σχολικού
εγχειριδίου Οικιακής
Οικονομίας της Β’
Γυμνασίου.

Με βάση το
ΦΕΚ 2296/ 2310-2015
Αντίστοιχες
ενότητες του
τετραδίου
εργασιών
Οικιακής
Οικονομίας της Α’
και Β’ Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ
2296/ 23-10-2015

Με βάση το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015

Εργαστηριακές
ασκήσεις 1-10 (σελ.
6-21) του
εργαστηριακού
οδηγού της Α’
Γυμνασίου.

(διατροφή, ασφάλεια
τροφίμων):
http://www.efet.gr/portal/pa
ge/portal/efetnew/consumers
/consumers_info

15 ΩΡΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ: Επιζητώ ποιότητα ζωής
(1) Τροφή και
τρόφιμα (στόχοι
υγιεινής
διατροφής,
ανθυγιεινές
διατροφικές
συνήθειες, νόσοι
φθοράς,
παράγοντες που
επηρεάζουν τις

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Οι μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν την
σπουδαιότητα της διατροφής για την
επιβίωση, την ανάπτυξη και την υγεία.
- Να αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες ζωής
σχετικά με την υγιεινή διατροφή και τη σχέση
της με τη σωματική και την ψυχική ισορροπία.
- Αποκτήσουν συνήθειες (διατροφή, φυσική
δραστηριότητα) που θα βοηθήσουν να
βελτιωθεί η υγεία και η ευεξία τους.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.3.1., σελ.18-20

Α.3.1., σελ.31-35

Α. Ασκ. 1, σελ. 6-7

Ο
εκπαιδευτικός
να
επισημάνει το ρόλο της
εποχικότητας
και
τη
σημασία της στη βιώσιμη
κατανάλωση.
Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
Cooking and Culture
https://www.etwinning.net/
en/pub/collaborate/kits/det
ail.cfm?id=104&klang=en&l
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1 ώρα

διατροφικές
συνήθειες).

ang=en
The use of digital comics:
Topic 2: Healthy Eating
https://www.etwinning.net/
en/pub/collaborate/kits/det
ail.cfm?id=407&klang=en&l
ang=en
(Υποδειγματικά έργα της
πλατφόρμας eTwinning)

(2) Ομάδες
Τροφίμων (Γάλα &
γαλακτοκομικά
Φρούτα & χορταρικά
Δημητριακά & ψωμί
Κρέας-ψάρι-όσπρια
Λίπη & έλαια
Γλυκίσματα –
ροφήματα – ποτά).

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Να κατανοήσουν τους παράγοντες που
επηρεάζουν τις διατροφικές μας επιλογές και
να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις
σχετικά με τα τρόφιμα, την ομαδοποίησή τους
και τις κατάλληλες επιλογές τροφίμων.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.3.2 , σελ. 36-39
Α.3.3., σελ. 40-42
Α.3.4. , σελ. 43-45
Α.3.5., σελ. 46-48
Α.3.6. , σελ. 49-51
Α.3.7., σελ. 52-54
Α.3.8., σελ. 55-58
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Α.3.2. , σελ. 2122
Α.3.3., σελ. 23-24
Α.3.4. , σελ.25-26
Α.3.5., σελ. 27-28
Α.3.6. , σελ. 29-30
Α.3.7., σελ. 31-32
Α.3.8., σελ. 33-4

Α. Ασκ. 2, σελ. 8
Α. Ασκ. 3, σελ. 9-10
Α. Άσκ. 4 σελ. 11
Α. Ασκ. 5, σελ. 12
Α. Ασκ. 7, σελ. 14-15

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να
μελετήσει
τις
ομάδες
τροφίμων σχεδιάζοντας ένα
διδακτικό
σενάριο
σε
συνδυασμό με τα θρεπτικά
συστατικά.
Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
http://aesop.iep.edu.gr/nod
e/14601
(πλατφόρμα Αίσωπος)
http://aesop.iep.edu.gr/nod
e/13149
(πλατφόρμα
ΑίσωποςΒέλτιστο έργο)
http://photodentro.edu.gr/
photodentro/kef_2_food_p
yramid_550_400/
(Φωτόδεντρο, Διαδραστικό
οδηγός διατροφής: τροφική
αλυσίδα,
ενυδάτωση
οργανισμού).
http://photodentro.edu.gr/j
spui/handle/8521/3096
(Φωτόδεντρο, Διαδραστικό -

6 ώρες

βιοτεχνολογία-ψωμί).
http://photodentro.edu.gr/j
spui/handle/8521/3095
(Φωτόδεντρο, Διαδραστικό βιοτεχνολογία - κρασί).
http://photodentro.edu.gr/j
spui/handle/8521/3089
(Φωτόδεντρο, Διαδραστικό βιοτεχνολογία- γιαούρτι).
(3) Θρεπτικά
Συστατικά
(Πρωτεΐνες,
Υδατάνθρακες,
Διαιτητικές ίνες,
Λιπίδια, Βιταμίνες,
Ανόργανα
στοιχεία, Νερό).

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
Χ
-----------------------------------------Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα των
θρεπτικών συστατικών για την ανθρώπινη
υγεία και να βελτιώσουν ανάλογα τις
διατροφικές τους συνήθειες.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Β.5.3. , σελ. 49-51
Β.5.4., σελ. 52-54
Β.5.5., σελ. 55-56
Β.5.6., σελ. 56-59
Β.5.7. , σελ. 60-62
Β.5.8.., σελ. 63-64
Β.5.9., σελ. 65
-------------------------Επισημάνσεις
Από το Β.5.3. να διδαχθεί
μόνο το α, γ, δ.
Από το Β.5.4. να διδαχθεί
μόνο το α, γ, δ.
Από το Β.5.6. να διδαχθεί
μόνο το α, γ, δ
Από το Β.5.7 ο πίνακας να
χρησιμοποιηθεί μόνο ως
πηγή
Από το Β.5.8. ο πίνακας
να χρησιμοποιηθεί μόνο
ως πηγή
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Β.5.3. , σελ. 26
Β.5.4., σελ. 27
Β.5.5., σελ. 28
Β.5.6., σελ. 29-30
Β.5.7., σελ. 31-32
Β.5.8.., σελ. 33-34
Β.5.9., σελ. 35

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να
μελετήσει τα θρεπτικά
συστατικά σχεδιάζοντας ένα
διδακτικό
σενάριο
σε
συνδυασμό με τις ομάδες
τροφίμων.

6 ώρες

•

(4) Σχεδιασμός
Γευμάτων
(μεσογειακή
διατροφή,
διαιτολόγια,
κύρια
και
ενδιάμεσα
γεύματα,
υγιεινά
σνακ
κ.λπ.).

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Να αποκτήσουν γνώσεις για δίαιτες και
διαιτολόγια και να κατανοήσουν τη σημασία
της ισορροπημένης διατροφής, που βασίζεται
στην ποικιλία τροφών και στον έλεγχο της
ποσότητας κατανάλωσης.
- Να ασκηθούν στο πώς μπορούν να φτιάξουν
το ατομικό τους διαιτολόγιο και να σχεδιάζουν
γεύματα.
- Να είναι ικανοί να παρατηρούν, να ερευνούν,
να συνεργάζονται και να μεταφέρουν
χρήσιμες πληροφορίες στην οικογένειά τους.
- Να αντιληφθούν τη σημασία της υγιεινής
διατροφής για την πρόληψη σοβαρών
προβλημάτων
υγείας
που
προκαλούν
νοσηρότητα και θνησιμότητα στον πληθυσμό.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)

Α3.9., σελ. 59-62

Α3.9., σελ. 35-36

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
3η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι αντίστοιχες ενότητες Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’
Γυμνασίου αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του
εκπαιδευτικού με βάση το ΦΕΚ 2296/23-10-2015.
Επιπρόσθετα προτείνονται τα εξής:
- Αν ο εκπαιδευτικός επιλέξει να κάνει τη προσομοίωση,
ας μην εστιάσει στον υπολογισμό των θερμίδων. (Ύλη Β΄
Γυμνασίου).
- Μια ενδιαφέρουσα βιωματική δράση που μπορεί ο
εκπαιδευτικός να προτείνει στους μαθητές του είναι το
πλήρες πρωινό γεύμα στο σχολείο.

Α. Ασκ. 6, σελ. 13
Α. Ασκ. 8, σελ. 16-17
Α. Άσκ. 9, σελ. 18-19
Α. Άσκ. 10, σελ. 20-21

2 ώρες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015
Ημιδομημένος διάλογος για την αναγκαιότητα της τροφής για τη σωστή πνευματική και σωματική ανάπτυξη αλλά
και για τα αίτια που δημιουργούν τα φαινόμενα της παχυσαρκίας και του υποσιτισμού.
Οι μαθητές σε ομάδες συγκεντρώνουν πληροφορίες και υλικό για τις ομάδες τροφίμων και τα θρεπτικά
συστατικά, εκπονούν συνθετικές εργασίες που παρουσιάζουν στην τάξη.
Κατασκευή / δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού γνώσεων σχετικά με τις ομάδες τροφίμων και τα θρεπτικά
συστατικά.
Για την ενότητα αυτή ενδείκνυται επίσης η χρήση εφαρμογών web 2.0.
Μελέτη των πινάκων θρεπτικών συστατικών των τροφίμων και ένταξή τους στις ανάλογες ομάδες τροφίμων.
Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με θέματα διατροφής (π.χ. συχνότητα κατανάλωσης αναψυκτικών από τους
εφήβους, παράγοντες που οδηγούν στην παχυσαρκία κ.λπ.).
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Ημιδομημένος διάλογος σχετικά με μύθους και αλήθειες γύρω από διατροφικά θέματα.
Προσομοίωση: Οι μαθητές μπαίνουν στο ρόλο ενός διαιτολόγου και δημιουργούν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα
διατροφής για ένα συμμαθητή τους, αφού πρώτα λάβουν υπόψη τις ανάγκες του.
Επίδειξη απλών πειραμάτων σχετικά με τη Χημεία Τροφίμων.

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
– ΠΡΟΛΗΨΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτονομία
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Υγεία, πρόληψη,
σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή,
άτομο-σύνολο (ομάδα),
Επίπεδα: Άτομο – Οικογένεια - Κοινωνία

Με βάση το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015
Κεφάλαιο 4 (σελ. 63-78)
του ισχύοντος σχολικού
εγχειριδίου Οικιακής
Οικονομίας της A’ και
Κεφάλαιο 9 (σελ. 117126) της Β’ Γυμνασίου.

ΣΤΟΧΟΣ: Επιζητώ ποιότητα ζωής

Με βάση το ΦΕΚ
2296/ 23-102015

Με βάση το ΦΕΚ
2296/ 23-102015

Αντίστοιχες
ασκήσεις του
τετραδίου
εργασιών Οικιακής
Οικονομίας της Α’
και Β’ Γυμνασίου.

Εργαστηριακές
ασκήσεις 11-15
(σελ. 22-31) του
εργαστηριακού
οδηγού της Α’
Γυμνασίου και 10,
11 (σελ. 42-47) της
Β’ Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015
(Ερευνητικό πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Ψυχικής
Υγιεινής):

8 ΩΡΕΣ

http://www.ektepn.gr/Do
cuments/PDF/Cover.pdf
(Πρώτες Βοήθειες):

http://www.schoolhealth.
gr/ene_firstaid/index.htm
l
(Πίνακες με στατιστικά
δεδομένα για τα επίπεδα
υγείας, δείκτες
νοσηρότητας, τα ατυχήματα
κλπ):
http://www.statistics.gr/porta
l/page/portal/ESYE

(1) Ατομική υγιεινή
(καθαριότητα,
φροντίδα και
περιποίηση του
σώματος) –
Στοματική Υγεία.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Οι μαθητές/-τριες να αποκτήσουν δεξιότητες
καθημερινής φροντίδας του σώματος, να είναι
ικανοί να διαχειρίζονται το άγχος, την
κόπωση, τον εκνευρισμό, για την προσωπική
και οικογενειακή τους ευημερία.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α4.1., σελ. 63-65 Α4.2., σελ. 66-67 -

- Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και τον
αυτοέλεγχο με σκοπό τη λήψη σωστών
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Α4.1., σελ. 37-38
Α4.2., σελ. 39

Α. Άσκ. 11, σ. 22-23

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να
παρουσιάσει συνοπτικά τις
απαραίτητες γνώσεις σε
θέματα ατομικής υγιεινής.
(Σε περίπτωση
που ο
εκπαιδευτικός αντιληφθεί
ότι
οι
μαθητές
του
παρουσιάζουν
σημαντικά
κενά γνώσεων σε παρόμοια

1 ώρα

αποφάσεων

θέματα, τότε μπορεί να
αφιερώσει
2
ώρες,
αλλάζοντας κατά τη δική του
κρίση την αναλογία των
ωρών που αντιστοιχούν
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015
στη
συγκεκριμένη ενότητα.

-

Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
Health4life
https://www.etwinning.net/
en/pub/collaborate/kits/det
ail.cfm?id=1102&klang=en&l
ang=en
(Υποδειγματικό έργο της
πλατφόρμας eTwinning)

(2) Κάπνισμα –
Αλκοόλ
Φαρμακευτικές
Ουσίες –
Ναρκωτικά.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της
εξάρτησης από το κάπνισμα και το αλκοόλ και
να αναπτύξουν αντίσταση στις εξαρτήσεις.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α4.3., σελ. 68-70 Β.9.1., σελ. 117-119
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Α4.3., σελ. 40
Β.9.1., σελ. 55-56

Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
http://europa.eu/legislation
_summaries/public_health/i
ndex_el.htm (Ε.Ε. & Δημόσια
Υγεία).
http://aesop.iep.edu.gr/nod
e/14617
(Υποδειγματικό έργο της
πλατφόρμας Αίσωπος)
https://www.etwinning.net/
en/pub/collaborate/kits/det
ail.cfm?id=821&klang=en&la
ng=en
(ICT,
You
&
Me
Υποδειγματικό έργο της
πλατφόρμας eTwinning)

2 ώρες

(3) Ατυχήματα στο
σπίτι και σε
δημόσιους
χώρους.

(4) Ατυχήματα στο
δρόμο –
κυκλοφοριακή
αγωγή.

(5) Φαρμακείο –
φάρμακα.

(6) Πρώτες
βοήθειες.
•

(7) Φυσικές
καταστροφές
(πρόληψη και
μέτρα
προστασίας σε
περίπτωση
σεισμού,
πυρκαγιάς
κ.λπ.).

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Να αποκτήσουν γνώσεις απαραίτητες για την
αποφυγή, πρόληψη και αντιμετώπιση
πιθανών ατυχημάτων στο σπίτι, στους χώρους
παιχνιδιού, εργασίας, στο δρόμο και αλλού.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Να ασκηθούν στην κυκλοφοριακή αγωγή και να
αναπτύξουν δεξιότητες αντιμετώπισης των
έκτακτων καταστάσεων με ψυχραιμία και
αυτοπεποίθηση.
(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες
σχετικά με τα φάρμακα και τη σωστή χρήση
τους, αλλά και σχετικά με την έγκαιρη
αντιμετώπιση ατυχημάτων και την παροχή
των πρώτων βοηθειών.
(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και
συμπεριφορές προς τους πάσχοντες και τους
ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Να ασκηθούν σε εφαρμογές για έκτακτες
περιπτώσεις, όπως σεισμός, πλημμύρες,
πυρκαγιές.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α4.5., σελ. 73-75

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)

Α.4.5., σελ. 42-43

Α4.6. , σελ. 44-45

Α4.6. , σελ. 76-78
(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)

Α.4.4., σελ.41

Α.4.4., σελ. 71-72

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Β.9.2. , σελ. 120-123

Β.9.2. , σελ. 57

Α. Άσκ. 13, σ. 26-27

Ο
εκπαιδευτικός
να
αναφερθεί σε ατυχήματα
από ανθρώπινη αμέλεια,
π.χ. θερμοπληξία νηπίου σε
αυτοκίνητο.

1 ώρα

1 ώρα

Α. Άσκ. 14, σ. 28-29
Α. Άσκ. 15, σ. 30-31

Α. Άσκ. 12, σ. 24-25
Β. Άσκ.9, σελ. 39-41
Β. Άσκ.10, σ. 42-44

1 ώρα

Οι πίνακες στις σελ. 121-123
να χρησιμοποιηθούν για
συζήτηση στην τάξη

1 ώρα

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
B.9.3., σελ. 58

B.9.3., σελ. 124-126
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1 ώρα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
4η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι αντίστοιχες ενότητες Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’
Γυμνασίου αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του
εκπαιδευτικού με βάση το ΦΕΚ 2296/23-10-2015.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015
Χρήση εφαρμογών web 2.0 για συναφή θέματα Αγωγής Υγείας.
Διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολογίου στα πλαίσια της τάξης σχετικά με τις συνήθειες υγιεινής των
μαθητών και συζήτηση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης.
Συνέντευξη από ειδικούς σε θέματα αγωγής Υγείας (π.χ. οδοντίατρος).
Ημιδομημένος διάλογος για τους μύθους και τις αλήθειες σχετικά με το κάπνισμα, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
Δημιουργία διαφημιστικού σποτ ή αφίσας για την προβολή μηνύματος κατά του καπνίσματος, του αλκοόλ και
των ναρκωτικών (με αξιοποίηση εργαλείων και εφαρμογών web 2.0).
Παιχνίδι ρόλων, όπου οι μαθητές αναπτύσσουν τους τρόπους αντίστασης απέναντι στις επιρροές του κοινωνικού
περίγυρου σχετικά με το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών.
Δημιουργία ενός «Κανονισμού ασφάλειας ατυχημάτων για το χώρο του σχολείου» από τους μαθητές.
Παιχνίδι γνώσεων σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση σε σήματα και οδηγίες που
αναφέρονται σε ποδηλάτες.
Αναζήτηση πληροφοριών και έρευνα σχετικά με το τι φάρμακα θα πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο του
σχολείου.
Παρουσίαση πρώτων βοηθειών από ειδικούς του ΕΚΑΒ ή του Ερυθρού Σταυρού στους μαθητές.
Ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά).
Ασκήσεις σε μορφή επίλυσης προβλήματος σε θέματα που αφορούν προβλήματα Υγείας.
Παρακολούθηση βίντεο για θέματα Υγείας συνοδευόμενα από φύλλο εφαρμογής.
Φύλλο ασκήσεων με προτάσεις αυτοαξιολόγησης σε θέματα αγωγής Υγείας.

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτονομία

5Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Ανθρωπογενές
περιβάλλον, διαχείριση, κατοικία,
σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή,
άτομο-σύνολο (ομάδα), ομοιότητα-

Με βάση το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015
Κεφάλαιο 5 (σελ. 79-89)
του ισχύοντος σχολικού
εγχειριδίου Οικιακής
Οικονομίας της A’ και.
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Με βάση το ΦΕΚ
2296/ 23-102015
Αντίστοιχες
ασκήσεις του
τετραδίου

Με βάση το ΦΕΚ
2296/ 23-102015

Με βάση το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015
Εργαστηριακές ασκήσεις 16,
17, 18 (σελ. 32-37) του
εργαστηριακού οδηγού της
Α’ Γυμνασίου.

5

ΩΡΕΣ

διαφορά, χώρος, χρόνος , υγεία
ΣΤΟΧΟΣ: Διαχειρίζομαι το ανθρωπογενές
μου περιβάλλον
(1) Η κατοικία και
η σημασία της για
τον άνθρωπο.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Οι μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν τη
σημασία της κατοικίας για τον άνθρωπο.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

(2) Ιστορική
εξέλιξη της
κατοικίας.

(3) Η ελληνική
παραδοσιακή
κατοικία Ελληνική λαϊκή

- Να ερευνήσουν την ιστορική εξέλιξη καθώς
και την σπουδαιότητα της παραδοσιακής
κατοικίας και τη σημασία διατήρησής της.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Να κατανοήσουν τη σημασία της λαϊκής
τέχνης και της παράδοσης στον τομέα της
κατοικίας και να καλλιεργήσουν την

Ενότητες 1.4 (σελ.14-15)
και 6.4 (σελ. 87-89) της
Β’ Γυμνασίου.
βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.5.1. , σελ. 79-80

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.5.2., σελ. 81-83

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.5.3. , σελ. 84-86
Β.1.4., σελ. 14-15
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(Παραδοσιακοί οικισμοί και
διατηρητέα
κτήρια):
http://www.ypeka.gr/?tabid=
382 http://estia.minenv.gr/

εργασιών Οικιακής
Οικονομίας της Α’
και Β’ Γυμνασίου.

Να τονιστεί η σχέση της
κατοικίας με το φυσικό
περιβάλλον και η έννοια του
ενεργειακού αποτυπώματος
μιας κατοικίας.

Α.5.1. , σελ. 46

Α.5.2., σελ. 47

Α. Ασκ. 16, σ. 32-35

Α.5.3. , σελ. 48
Β.1.4., σελ. 9

Α. Ασκ. 17, σ. 34-35

Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
R.I.V.E.R
https://www.etwinning.net/e
n/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1108&klang=en&lan
g=en
(Υποδειγματικό έργο της
πλατφόρμας eTwinning)
Καλό
θα
ήταν
ο
εκπαιδευτικός να σχεδιάσει
μία
πολυπολιτισμική
προσέγγιση για το θέμα και
ειδικότερα στην περίπτωση
που υπάρχουν μαθητές από
άλλες χώρες.
Το μάθημα μπορεί να γίνει
πιο
βιωματικό
με
παρουσιάσεις
κατοικιών
από
άλλες
χώρες
παλαιότερα και τώρα.

1 ώρα

1 ώρα

1 ώρα

τέχνη.

(4) Τύποι και
μορφές κατοικίας
– Η κατοικία στο
αγροτικό και στο
αστικό
περιβάλλον.

καλαισθησία τους.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
- Να μελετήσουν τους κύριους τύπους και
μορφές της κατοικίας στο αστικό και αγροτικό
περιβάλλον.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
(5)
Λειτουργικότητα
και αισθητική της
κατοικίας.

- Να
αντιληφθούν
τη
σημασία
της
λειτουργικότητας, της άνεσης, του σεβασμού
προς το περιβάλλον και της αισθητικής του
χώρου και της υγιεινής της κατοικίας.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.5.4., σελ. 87
Β.6.4., σελ. 87-89

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
Α.5.5., σελ. 88-89

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
5η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι αντίστοιχες ενότητες Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’
Γυμνασίου αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του
εκπαιδευτικού με βάση το ΦΕΚ 2296/23-10-2015.

Επίσης οι μαθητές θα
μπορούσαν να μελετήσουν
τη συγκεκριμένη ενότητα και
διαθεματικά σε συνδυασμό
με
το
μάθημα
της
Γεωγραφίας
και
της
Τεχνολογίας.

Α.5.4., σελ. 50
Β.6.4., σελ. 45

Α.5.5., σελ. 51

Α. Ασκ. 18, σ. 36-37

Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
R.I.V.E.R (έργο eTwinning)
https://www.etwinning.net/
en/pub/collaborate/kits/det
ail.cfm?id=1108&klang=en&l
ang=en

1 ώρα

1 ώρα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015
Καταιγισμός ιδεών και ημιδομημένος διάλογος για τις ανάγκες που ικανοποιεί η κατοικία και τη σημασία της για
τον άνθρωπο.
Συλλογή εικόνων σχετικά με την ιστορική εξέλιξη της κατοικίας ανά τους αιώνες και παρουσίασή τους στην τάξη
(και με την αξιοποίηση εργαλείων web 2.0).
Μελέτη των χαρακτηριστικών της ελληνικής παραδοσιακής κατοικίας μέσα από φωτογραφικό υλικό και των
στοιχείων της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Οι μαθητές σε ομάδες αναζητούν μέσω διαδικτύου ή/και άλλων πηγών
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πληροφορίες και υλικό για τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής κατοικίας (παραδοσιακών οικισμών) σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας και παρουσιάζουν το υλικό τους στην τάξη.
Συζήτηση σε ομάδες για την επίδραση της κατοικίας στο περιβάλλον. Διερεύνηση της αναγκαιότητας ύπαρξης
πολιτικών για τη διαφύλαξή τους (διατηρητέα κτίρια και φυσιογνωμία των πόλεων, διατηρητέοι οικισμοί κ.λπ.).
Σχεδιασμός κατοικίας σε αστικό ή αγροτικό περιβάλλον ή κατασκευή μακέτας οικίας, λαμβάνοντας υπόψη τις
αρχές της λειτουργικότητας, της αισθητικής, της υγιεινής και του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων.
Συνεντεύξεις και καταγραφές με θέμα «αφηγήσεις ζωής» γύρω από το πατρικό σπίτι.

6Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτονομία
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Ανθρωπογενές
περιβάλλον, διαχείριση, ενδυμασία,
αλληλεπίδραση, μεταβολή, άτομο-σύνολο
(ομάδα), ομοιότητα-διαφορά, χώρος,
χρόνος, διαφήμιση, υγεία

Με βάση το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015
Κεφάλαιο 6 (σελ. 90-97)
του ισχύοντος σχολικού
εγχειριδίου Οικιακής
Οικονομίας της A’
Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ
2296/ 23-102015

Με βάση το ΦΕΚ
2296/ 23-102015

Με βάση το ΦΕΚ 2296/
23-10-2015

Ασκήσεις (σελ. 5255) του τετραδίου
εργασιών Οικιακής
Οικονομίας της Α’
Γυμνασίου.

Εργαστηριακή
άσκηση 19 (σελ.
38-39) του
εργαστηριακού
οδηγού της Α’
Γυμνασίου.

(Στοιχεία παραδοσιακών
ενδυμασιών):
http://www.lykeionellinidon.
gr/lyceumportal/

4 ΩΡΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ: Διαχειρίζομαι το ανθρωπογενές
μου περιβάλλον

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
(1) Η ενδυμασία
και η σημασία της
για τον άνθρωπο
(παράγοντες που
επηρεάζουν την
εξέλιξη της
ενδυμασίας).

(2) Ιστορική

- Οι μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν την
επίδραση της ενδυμασίας στην υγεία, την
προσωπικότητα και την αισθητική.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)
1 ώρα

Α.6.1., σελ. 90-91

Α.6.1., σελ. 52-53

- Να συνδέσουν την εξέλιξη στη μόδα και με
παράγοντες
κοινωνικούς,
οικονομικούς,
πολιτιστικούς κ.ά.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
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Θα
μπορούσε
ο
εκπαιδευτικός να «δει» την

εξέλιξη της
ενδυμασίας – η
ελληνική
παραδοσιακή
ενδυμασία
(χαρακτηριστικά
της παραδοσιακής
ενδυμασίας).

(3) Τύποι ένδυσης
(μόδα, ενδυμασία,
σημειολογία κ.λπ.)
– πρώτες ύλες –
κριτήρια επιλογής
και υγιεινή της
ενδυμασίας.

- Να αποκτήσουν γνώσεις για την ενδυμασία
και την ιστορική της εξέλιξη, για την ελληνική
παραδοσιακή ενδυμασία, τους τύπους
ενδυμασίας, τις πρώτες ύλες, καθώς και για τα
κριτήρια επιλογής και την υγιεινή της
ενδυμασίας.

με κωδικό ΟΠΣ:295450)

υποενότητα (2) συνδυαστικά
με την υποενότητα (3) στο
πλαίσιο ενός διδακτικού
σεναρίου.

Α.6.1., σελ. 54

Α6.2., σελ. 92-94

Άλλες πηγές που μπορεί να
αξιοποιηθούν:
Couples in Art
https://www.etwinning.net/
en/pub/collaborate/kits/det
ail.cfm?id=261&klang=en&la
ng=en

- Να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της
Ελλάδας και άλλων χωρών και να αναπτύξουν
ικανότητες για εκτίμηση του ωραίου, του
λειτουργικού και του οικονομικού.
(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)
Χ
-----------------------------------------Να αντιληφθούν τη σημασία της μόδας, αλλά
και της αισθητικής και υγιεινής ενδυμασίας.

(βλ. έκθεση αξιολόγησης
με κωδικό ΟΠΣ:295450)

Α6.3., σελ. 95-97

Α.6.1., σελ. 55

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
6η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι αντίστοιχες ενότητες Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’
Γυμνασίου αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του
εκπαιδευτικού με βάση το ΦΕΚ 2296/23-10-2015.

1 ώρα

Α. Άσκ. 19, σ. 38-39

Θα
μπορούσε
ο
εκπαιδευτικός να σχεδιάσει
μία
πολυπολιτισμική
προσέγγιση
για
το
συγκεκριμένο
θέμα.
Ειδικότερα στην περίπτωση
που υπάρχουν στην τάξη του
μαθητές από άλλες χώρες.
Μπορεί επίσης το μάθημα
να γίνει πιο βιωματικό με
παρουσιάσεις ενδυμασιών
στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες
χώρες.

2 ώρες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015
Ημιδομημένος διάλογος για τη σημασία της ενδυμασίας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Διερεύνηση
της σημασίας της ενδυμασίας ως μέσου προσωπικής και κοινωνικής έκφρασης.
Καταιγισμός ιδεών σχετικά με αυτά που δηλώνει η ενδυμασία για έναν άνθρωπο (στερεότυπα, κώδικας ένδυσης
κ.λπ.).
Μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της ενδυμασίας μέσα από πίνακες ζωγραφικής ή έργα τέχνης. Βιωματικές
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προσεγγίσεις μέσα από μουσειοσκευές.
Δημιουργία παρουσίασης για την εξέλιξη της ενδυμασίας ανά τους αιώνες αλλά και για τις παραδοσιακές
ενδυμασίες (Προτείνεται η χρήση εργαλείων web 2.0).
Μελέτη στατιστικών στοιχείων σχετικά με την παραγωγή πρώτων υλών τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και
στον κόσμο. Διερεύνηση του ρόλου της κλωστοϋφαντουργίας και των συναφών κλάδων στην Εθνική Οικονομία.
Αναζήτηση στο διαδίκτυο και σε άλλες πηγές εικονιστικού υλικού και προσέγγιση της ενδυμασίας ως
(εφαρμοσμένης) τέχνης. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και παρουσιάζουν στοιχεία των τάσεων στην τέχνη
που αποτυπώνονται στην ενδυμασία.
Συζήτηση για τις επιδράσεις βιομηχανίας της μόδας στις επιλογές και τη συμπεριφορά των ανθρώπων (πρότυπα
ομορφιάς).
Επισκέψεις σε λαογραφικά μουσεία.
Συνεντεύξεις από ειδικούς (π.χ. ενδυματολόγους, σχεδιαστές, κ.λπ.).

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

50
ΩΡΕΣ

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Εσωτ. Διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

15-09-2016
150669/Δ2

ΠΡΟΣ:

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων
Δ/θμιας Εκπ/σης)

ΚΟΙΝ.:

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36
11521 Αθήνα

----Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:
210-3443422

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Καλλιτεχνικών και της Μουσικής στο Γυμνάσιο
για το σχολ. έτος 2016 – 2017
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του
Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Καλλιτεχνικών και της
Μουσικής στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017:
1. Καλλιτεχνικά, (Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Ημερησίου Γυμνασίου)
2. Μουσική (Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Ημερήσιου Γυμνασίου)
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ, Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Το βιβλίο των εικαστικών για το μαθητή της Α’ Γυμνασίου χωρίζεται σε έντεκα ενότητες.

1. «Από την κίνηση στην έκφραση»:
α. Ζωγραφίζω ελεύθερα, Εξοικείωση με τα υλικά,
β Το αφαιρετικό και το «ωραίο»: Η αφαίρεση και η έννοια του ωραίου στην Τέχνη,
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2. «Όλα είναι χρώμα»:
α. Τί χρώμα έχει η θάλασσα; Η φύση,
β. Η χρωματική μου ταυτότητα: Πειραματισμοί με το χρώμα,
γ. Ουράνιο τόξο φώς και χρώμα,
δ. Βασικά και συμπληρωματικά χρώματα,
ε. Οικογένειες χρωμάτων,
στ. Ιστορίες για το χρώμα, το χρώμα στην ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού.
3. «Οργανώνω, σύνθεση και αισθητική»:
α. Το άδειο μου χαρτί, ζωγραφικός χώρος,
β. Πίσω από την εικόνα η Σύνθεση,
γ. Ο ρυθμός,
δ. Οπτική ζυγαριά, οπτικά βάρη,
ε. καλλιτεχνικές συνθέσεις.
4. «Σχέδιο για όλους, μορφικά στοιχεία, μορφοποίηση», α. αρχίζοντας μ’ ένα άγγιγμα, το σημείο β.
Με μια κίνηση, Η γραμμή, γ. Η μορφή, δ. Το βάθος, η προοπτική, ε. Το τρισδιάστατο, γεωμετρική
προοπτική, στ. Η απόδοση του χώρου, συγκριτικά παραδείγματα.
5. «Η δική μου πραγματικότητα, σχέδιο από τη φύση, κοινωνικές επιδράσεις στην Τέχνη», α.
Βλέπω τον κόσμο από την αρχή, ανάλυση εικόνας. Υλικά, β. Συγκρίνω εναρμόνιση μεγεθών, γ. το
παιχνίδι του φωτός και της σκιάς, φωτοσκίαση, δ. Δημιουργικό, εκφραστικό σχέδιο, ε. Ο άνθρωπος,
κίνηση και αναλογίες, στ. Προσωπογραφία, αναλογίες και χαρακτηριστικά, ζ. κοινωνικά και
ανθρώπινα, κοινωνικές επιδράσεις στο πορτραίτο.
6. «Κινούμενο σχέδιο, εξέλιξη και λειτουργία», α. Μαγικές εικόνες, η ιστορία του κινούμενου
σχεδίου, β. Βήμα- βήμα: Η τεχνική, γ. Παιχνίδια με τα σκίτσα, δημιουργία σχεδίων με αλληλουχία, δ.
Σταρ των κινούμενων σχεδίων, συμβολισμοί.
7. «Πηλός πλαστική, αρχαίοι πολιτισμοί», α. Χωμάτινες δημιουργίες, αίσθηση και συμβολισμός, β.
Πλάθω, εργαλεία και τεχνικές, γ. Με μακαρόνι και με φύλλο, δ. Φόρμα και διακόσμηση, ε. Με το
χώμα, το νερό και τη φωτιά, διαδρομή στην ιστορία της κεραμικής, στ. Ανάγλυφο, ζ. Με πολλές
όψεις: Περίοπτο, η. Τρισδιάστατη τέχνη.
8. «Χαρακτική: Μορφή και περιεχόμενο», α. Ανακαλύπτοντας την έντυπη εικόνα, β. Έκφραση και
δύναμη: Τέχνη και κοινωνία, γ. Χαράγματα στην ύλη: Τεχνικές και υλικά, δ. Χαράζω και τυπώνω
λινόλεουμ και ζελατίνα.
9. «Η ζωή και οι τέχνες, εικονογράφηση, δραματοποίηση», α. Εικόνες των μύθων, εικονογράφηση,
β. Φανταστικός κόσμος, θεατρικά δρώμενα, γ. Μεταμορφώνομαι, κατασκευή τρισδιάστατης μάσκας,
δ. Τέχνη και μίμηση.
10. «Ένα πρωινό στον Παρθενώνα», α. Αγναντεύοντας, β. Τα μυστικά της τέχνης, ρυθμός και
εκλεπτύνσεις, γ. Ταξίδι στον χρόνο, δ. Στην καρδιά της δημιουργίας, ε. Μυθικοί θεοί, στ. Ύλη και φώς,
ζ. Τα ελληνικά χρώματα.
11. «Στους θησαυρούς του μουσείου, αισθητική και κριτική», α. Το μουσείο και εγώ, β.
Πλησιάζοντας το έργο τέχνης, αισθητική ανάλυση, γ. Βλέπω και κατανοώ, δ. Εκείνο που μου αρέσει,
προτίμηση και αξιολόγηση.
Επισημάνσεις:
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει την ύλη που θα διδάξει, ανάλογα με το σχολικό χρόνο που
διαθέτει, (σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεργασία με άλλες
ειδικότητες, προτάσεις διαθεματικότητας, κ.ά.)
Το βιβλίο προτείνει αρκετές δραστηριότητες, οι οποίες όμως για να πραγματοποιηθούν χρειάζεται
το σχολείο να έχει ένα εξοπλισμένο «Εργαστήριο Εικαστικών» και βιντεοπροβολέα.
Ειδικότερα:

1ο κεφάλαιο: «Από την κίνηση στην έκφραση»
Ενδεικτικός χρόνος διδασκαλίας: 4- 8 ώρες
Προτείνεται η διδασκαλία όλου του κεφαλαίου.
Να γίνεται ανάλυση από τα παιδιά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, στα έργα τέχνης που
προτείνονται.
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Κατανόηση της αφηρημένης – αφαιρετικής τέχνης.
Ανατροπή στερεότυπων. (Αναφορά σε κινήματα και εποχές, Σουρεαλισμό, Αυτόματη γραφή,
Εξπρεσιονισμό, Λυρική αφαίρεση, Γεωμετρική αφαίρεση).
Αναφορά σε έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.
Εφαρμογές: παραγωγή έργων με θέμα την γραμμή, συζήτηση για τους καλλιτέχνες με τα
παιδιά, αναζήτηση πληροφοριών Προτείνεται οι μαθητές να χωρίζονται σε ομάδες. Να
συνδέονται τα εικαστικά με την ποίηση, τη λογοτεχνία, τα μαθηματικά (μαθαίνω να μετράω
το ζωγραφικό μου χώρο), η Σύνθεση.
2ο Κεφάλαιο, «Όλα είναι χρώμα»
Προτείνονται να διδαχτούν οι ενότητες, 2β, 2δ, 2 ε, 2 στ,
Ενδεικτικός χρόνος διδασκαλίας, 4 – 6 ώρες
να διδάσκεται όλο το κεφ. 2,
Είναι σημαντικό να κατανοήσουν τα χρώματα, την τονική διαβάθμιση, τις αποχρώσεις.
Αναφορά σε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά κινήματα, όπως Ιμπρεσιονισμό,
Μεταϊμπρεσσιονισμό, Αφαίρεση, Ορφισμό, κ.ά.
Ομαδικές και ατομικές εργασίες, έρευνα από τους μαθητές, ανάλυση έργων τέχνης,
διάλογος μέσα στην τάξη και επισκέψεις σε μουσεία αν υπάρχει κάποια έκθεση με έργα
τέχνης με παρόμοια θεματική.
Το 3ο κεφάλαιο «Οργανώνω, σύνθεση και αισθητική»
προτείνεται να διδαχτεί στη Β’ Γυμνασίου.
Κεφάλαιο 4ο, «Σχέδιο για όλους, μορφικά στοιχεία, μορφοποίηση»
προτείνονται οι ενότητες, 3γ, 3δ, 3 ε, 3 σ
Ενδεικτικός χρόνος διδασκαλίας: 4 ώρες.
Οι ενότητες 3δ και 3στ μπορούν να διδαχτούν στη Β’ Γυμνασίου, σε άλλο χρόνο σε
συνδυασμό με την προοπτική.
Από την 3δ προτείνεται να διδαχτούν τα ζωγραφικά επίπεδα, ζωγραφικό βάθος.
Κατανοούν το ζωγραφικό χώρο, αναλύουν το έργο του (Κλιούιν), βρίσκουν πληροφορίες και
το συνδέουν με το 1ο και το 2ο κεφάλαιο, εικόνα 118.
5ο κεφάλαιο, «Η δική μου πραγματικότητα, σχέδιο από τη φύση, κοινωνικές επιδράσεις
στην Τέχνη»
Ενδεικτικές χρόνος διδασκαλίας: 4 -6 ώρες
Εμβάθυνση κάνοντας σχέδιο, παρατηρώντας το περιβάλλον.
Προτείνεται το 5ο κεφάλαιο να μεταφερθεί στο τέλος της χρονιάς ή στην αρχή της Β’
Γυμνασίου και να συνδεθεί με το 1ο κεφάλαιο «Το σχέδιο και το χρώμα» της Β’ Γυμνασίου.
Κατανόηση των ζωγραφικών επιπέδων, το μέτρημα των αντικειμένων, τη σύνθεση, γίνεται
παρατήρηση από το πραγματικό, με διαφορετικά υλικά, μολύβια, κάρβουνα, πενάκι,
μελάνια, πινέλα, ακουαρέλες, ξυλομπογιές, κ.ά.
Αν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο προβολή έργων καλλιτεχνών ελλήνων και
ξένων όπως Μούνκ, Σερά, Μοράντι (εξπρεσιονισμός), (Ιμπρεσιονισμός), (Αναγέννηση).
Η ενότητα 5γ, 5δ, αναφέρεται στη «Νεκρή φύση», θα μπορούσε να διδαχτεί και να συνδεθεί
με την 3η ενότητα, «Μορφικά στοιχεία», 1.3 «νεκρή φύση» στη Β’ Γυμνασίου και με την [1η
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ενότητα «Μορφικά στοιχεία», 2.1, 2.2, 2.3. 2.4.] και με την [4η ενότητα θέμα 2. 1.] στη Γ’
Γυμνασίου.
Ερευνητική εργασία με θέμα τη «Νεκρή φύση».
Η νεκρή φύση στη Β. Ευρώπη, στην Αναγέννηση, στον Ιμπρεσιονισμό, Μεταϊμπρεσσιονισμό,
Φοβισμό, Κυβισμό, Σουρεαλισμό κ. ά.
Συζήτηση και ανάλυση των έργων κυρίως από το βιβλίο της Β’ Γυμνασίου και προβολή
έργων μέσα στην Τάξη. Καλό είναι να συνδυαστεί η εργασία με μια επίσκεψη σε ένα
μουσείο.
Η νεκρή φύση στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο, σαν φόντο.
Αισθητική πρόταση.
Συμβολισμός των αντικειμένων, κρυφά μηνύματα στις εικόνες, φωτογραφίες, μέσα
ενημέρωσης, εφημερίδες, περιοδικά, διαφήμιση.
Δραστηριότητες: όπως σχέδιο, κολλάζ, αφίσα, συμβολισμός και μηνύματα.
Μαθαίνω να διαβάζω και να βλέπω μια εικόνα, ένα έργο τέχνης.
Η ενότητα 5 ε, «Ο άνθρωπος κίνηση και αναλογίες», προτείνεται να μεταφερθεί στη Β΄
Γυμνασίου ή στη Γ’ Γυμνασίου. Και να συνδεθεί με την [3η ενότητα στη Β’ Γυμνασίου 2.4. «Η
ανθρώπινη μορφή στη Δυτική ζωγραφική]» αλλά και με τη [10η ενότητα 10γ, 10δ. της Α’
Γυμνασίου, «Ταξίδι στο χρόνο»].
Κεφάλαιο 6ο, «Κινούμενο σχέδιο, εξέλιξη και λειτουργία»
Ενδεικτικός χρόνος διδασκαλίας: 4 - 6 – 10 ώρες,
Συζήτηση για το κινούμενο σχέδιο, τα κόμικς, κ.ά.
Χωρίζονται σε ομάδες και δημιουργούν μια ιστορία και ένα σενάριο, φτιάχνουν τους δικούς
τους ήρωες, φέρνουν κόμικς από το σπίτι, συζήτηση, ταινίες με κινούμενα σχέδια
(Περσέπολις), Βίντεο. Προσκαλούμε έναν καλλιτέχνη που κάνει κόμικς στο σχολείο.
Φτιάχνουν το δικό τους.
Τα κόμικς έχουν άμεση σχέση με τη φωτογραφία και το βίντεο.
Επεξεργασία στον Υπολογιστή υπάρχουν προγράμματα που δημιουργείς την ταινία σου.
Σύνδεση με τη 2η και την 3η ενότητα της Γ’ Γυμνασίου.
Σύγχρονη Τέχνη, η μορφή στη ζωγραφική, Γουόρχολ, Ρου Λιχτενστάιν, κ.ά.σύνδεση με την 4η
ενότητα της Γ’ Γυμνασίου
Κεφάλαιο 7ο και 8ο,
Προτείνεται να διδαχτούν μόνο αν υπάρχει «εργαστήριο Εικαστικών» στο σχολείο ή να
μεταφερθεί στη Β’ Γυμνασίου, σύνδεση με την [1η ενότητα και το 3ο θέμα στο κεφάλαιο
Ι.3.1, Ι.3.3, Ι.3.4., Ι.3.5, Ι.3.6., και με την 3η Ενότητα 2.1, 2.3].
Στη Γ’ Γυμνασίου, στην 4η διδακτική Ενότητα, Θέμα 2.1.
εφαρμογές, πηλός, πλαστελίνες, χαρακτική, κατασκευές.
Το 9ο Κεφάλαιο, προτείνεται να αφαιρεθεί ή να συνδεθεί με μια δραστηριότητα μέσα στο
σχολείο, όπως μια θεατρική παράσταση.
Η εικόνα 276. Μπορεί να γίνει αφορμή για μια συζήτηση.
Το 10ο κεφάλαιο, «Ένα πρωινό στον Παρθενώνα»
Ενδεικτικός χρόνος διδασκαλίας: 4 - 6 – 10 ώρες,
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Συζήτηση στην Τάξη.
Σύνδεση με το μάθημα της Ιστορίας και διοργάνωση μιας επίσκεψης στο Μουσείο της
Ακρόπολης και στον Παρθενώνα ή στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Καταγράφουν παρατηρήσεις
και χωρίζονται σε ομάδες. Η κάθε ομάδα διερευνά κάποιο άλλο θέμα και μετά τα συνδέουν
και τα παρουσιάζουν στην τάξη.
Ψάχνουμε και άλλα μνημεία σε όλο τον κόσμο και τα συγκρίνουμε μεταξύ τους, σύνδεση με
το βιβλίο της [Β’ Γυμνασίου και την 4η διδακτική Ενότητα και τα θέματα 3 και 4].
Εφαρμογές στην τάξη και στην Ακρόπολη, οι μαθητές με υλικό από το βιβλίο προετοιμάζουν
την εκδρομή και κάνουν μόνοι τους την παρουσίαση.
Κεφ. 11ο ,
Προτείνεται να λειτουργεί χρηστικά και συμβουλευτικά. Οι μαθητές να φτιάξουν έναν δικό
τους πίνακα κριτηρίων και αξιολόγησης που θα τον συμπληρώνουν μόνοι τους.
Οι προτεινόμενες επιλογές δεν είναι δεσμευτικές.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ, Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Το βιβλίο των εικαστικών για το μαθητή της Β’ Γυμνασίου χωρίζεται σε τέσσερις διδακτικές
ενότητες:
η

1 Διδακτική ενότητα: Υλικά, Τεχνικές, Πειραματισμοί.
Θέμα 1: Το σχέδιο και το χρώμα, 2. Το χαρτί και οι τεχνικές του, 3. Ψηφιδωτό – Γλυπτική με ξύλο
η
2 Διδακτική ενότητα: Εφαρμοσμένες Τέχνες.
Θέμα 1: Διακόσμηση εσωτερικών χώρων, σκηνικά.
η
3 Διδακτική ενότητα: Μορφικά στοιχεία.
Θέμα 1: Η υφή, 2. Ο όγκος και ο χώρος.
η
4 Διδακτική ενότητα: Ανάλυση έργου – Ιστορία Τέχνης.
Θέμα 1: ανάλυση και Σύνθεση, 2. Αλληγορικά και συμβολικά έργα, 3. Βυζαντινή τέχνη, 4. Έξω ευρωπαϊκή τέχνη.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει την ύλη που θα διδάξει, ανάλογα με το σχολικό χρόνο. (σχολικές
γιορτές, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεργασία με άλλες ειδικότητες, προτάσεις
Διαθεματικότητας κ.ά.)
Ειδικότερα:
η

Από την 1 Διδακτική ενότητα: «Υλικά, Τεχνικές, Πειραματισμοί».
Ενδεικτικός χρόνος διδασκαλίας: 11 ώρες

Προτείνεται να διδαχτεί όλο το Θέμα 1: Το σχέδιο και το χρώμα.
Συζήτηση για τις Σπηλαιογραφίες (1 διδακτική ώρα).
Ελεύθερο σχέδιο, τι είναι τονική κλίμακα, με μολύβια, μελάνια ή ακουαρέλες. 2 ώρες
Κοιτάμε τα έργα ζωγράφων, Μούνκ, Μπρέγκελ, Ρέμπραντ, κ.ά. 2 ώρες
Μαθαίνουμε να σχεδιάζουμε ελεύθερα. 2ώρες
Μαθαίνουμε τι είναι τα Διακοσμητικά σχέδια, και τα Μοτίβα, συζητάμε για καλλιτέχνες που
χρησιμοποιούν μοτίβα στα έργα τους. 4 ώρες
Από το θέμα 2, προτείνονται οι ενότητες 2.3. και 2.4.
και το θέμα 3 η διδασκαλία του είναι προαιρετική.
Από τη 2η και την 3η Διδακτική ενότητα:
Ενδεικτικός χρόνος διδασκαλίας: 4 – 20 ώρες
Προτείνονται οι ενότητες:
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1.2. Οι κατηγορίες των χρωμάτων, προτείνεται να συνδεθεί με το βιβλίο της Α’ Γυμνασίου
και το 2ο κεφάλαιο.
1.3. Διακόσμηση εσωτερικών χώρων, (προτείνεται να διδαχτεί στη Γ’ Γυμνασίου). 4 ώρες
Η σκηνογραφία ανήκει στις θεατρικές σπουδές και στις Καλές Τέχνες, αναφορά στις
διαφορές
μεταξύ
εικαστικών
και
εφαρμοσμένων
τεχνών.
1.4. Η σύνθεση στον εσωτερικό χώρο, να συνδυαστεί με την ενότητα 2.7, Σχεδιαστική
μέθοδος της προοπτικής και (προτείνεται να διδαχτεί στη Γ’ Γυμνασίου). 2 ώρες
1.3. Η νεκρή φύση, Ερευνητική εργασία με θέμα τη «Νεκρή φύση».
Η νεκρή φύση στη Β. Ευρώπη, στην Αναγέννηση, στον Ιμπρεσιονισμό, Μεταϊμπρεσσιονισμό,
Φοβισμό, Κυβισμό, Σουρεαλισμό κ. ά.
Συζήτηση και ανάλυση των έργων κυρίως από το βιβλίο της Β’ Γυμνασίου και προβολή
έργων μέσα στην Τάξη. (Καλό είναι να συνδυαστεί η εργασία με μια επίσκεψη σε ένα
μουσείο). Η νεκρή φύση στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο, σαν φόντο. 4 ώρες
Αισθητική πρόταση.
Συμβολισμός των αντικειμένων, κρυφά μηνύματα στις εικόνες, φωτογραφίες, μέσα
ενημέρωσης, εφημερίδες, περιοδικά, διαφήμιση. 2 ώρες
Δραστηριότητες: όπως σχέδιο, κολλάζ, αφίσα, συμβολισμός και μηνύματα.
Μαθαίνω να διαβάζω και να βλέπω μια εικόνα, ένα έργο τέχνης.
2.3. Ο χώρος στα τρισδιάστατα έργα. 2 ώρες
2.4. Η ανθρώπινη μορφή στη Δυτική ζωγραφική. 4 ώρες
Προτείνεται να ενσωματωθεί στην 1η Διδακτική Ενότητα. Πλοήγηση στο διαδίκτυο σε έργα
μεγάλων καλλιτεχνών του παρελθόντος Ελλήνων και άλλων Ευρωπαίων, με θέμα το
"γυμνό".
Η 4η Διδακτική ενότητα, αφορά όλες τις ηλικίες και προτείνεται να λειτουργεί επικουρικά
και στις τρείς τάξεις του Γυμνασίου.
Για τις ενότητες, 3.1., 3.2., 3.3., έμφαση στη Βυζαντινή Τέχνη, στην Νεοελληνική τέχνη Φώτη
Κόντογλου, Τσαρούχη, κ.ά.
Διαθεματικότητα
με
τη
Νεοελληνική
Γλώσσα,
Θρησκευτικά,
Ιστορία.
Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο.
Οι προτεινόμενες επιλογές είναι προαιρετικές δεν είναι δεσμευτικές.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Το βιβλίο των «εικαστικών» για το μαθητή της Γ’ Γυμνασίου χωρίζεται σε τέσσερις διδακτικές
ενότητες:
η

1 Διδακτική Ενότητα: «Μορφικά στοιχεία»
Θέμα 1: Το φώς και οι φωτοσκιάσεις, 2. Ο όγκος μέσα από τον τόνο και το χρώμα, 3. Ο χώρος και το
βάθος, 4. Κίνηση, ένταση και δυναμική, 5. Η δομή και η σύνθεση.
η
2 Διδακτική ενότητα: «Εφαρμοσμένες Τέχνες»
Θέμα 1: Σχέδιο γραφιστικής, αφίσα και έντυπο, 2. Βιομηχανικός σχεδιασμός, 3. Σχεδιασμός
ενδύματος και μόδα.
η
3 Διδακτική ενότητα: «Νέες τεχνολογίες»
Θέμα1: Φωτογραφία, 2. Βίντεο και ηλεκτρονικός υπολογιστής
η
4 Διδακτική ενότητα: «Σύγχρονες μορφές εικαστικών τεχνών»
Θέμα 1: Αφηρημένη τέχνη – τα μη παραστατικά έργα, 2. Ασαμπλάζ παρεμβάσεις στο χώρο, 3.
Ομοιότητες και διαφορές των καλών τεχνών.
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Ειδικότερα:
η
Από την 1 ενότητα προτείνεται, συζήτηση για το φώς και τις φωτοσκιάσεις στην Τέχνη.
Εργασίες σε ομάδες ή ατομικά πάνω στο έργο και στη ζωή ενός καλλιτέχνη ή σε κάποιο κίνημα.
Συζήτηση και προβολή έργων τέχνης.
Αναγέννηση, Κυβισμός, Ιμπρεσιονισμός, Μπαρόκ, Ρεαλισμός, κ.ά.
Ζωγραφίζουν ή σχεδιάζουν με όποια υλικά θέλουν.
ης
η
Σύνδεση της 1 ενότητας με την 4 ενότητα.
η
η
Οι 2 και η 3 Ενότητα, προτείνεται η διδασκαλία τους να είναι προαιρετική ή να ενσωματωθούν σε
άλλες ενότητες.
η
η
Η 4 Διδακτική Ενότητα, προτείνεται να ενσωματωθεί με την 1 ενότητα, έτσι ώστε οι μαθητές να
κατανοήσουν την ιστορική συνέχεια της τέχνης κα να ενσωματωθεί με τα δύο βιβλία της Α’ και της Β’
Γυμνασίου
Στα Βιβλία του Γυμνασίου συνδυάζεται η πρακτική άσκηση με τη γνώση και την κατανόηση.
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του «Εργαστήριο Εικαστικών» και βιντεοπροβολέα.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει την ύλη που θα διδάξει, ανάλογα με το σχολικό χρόνο (σχολικές
γιορτές, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεργασία με άλλες ειδικότητες, προτάσεις
διαθεματικότητας κ.ά.) και ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών.
Οι προτεινόμενες επιλογές δεν είναι δεσμευτικές.

2.ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1. Διδακτέα ύλη
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α1: Διάλογοι στην
ήπειρο
του
ρυθμού
Α2:
Μουσικοί
διάλογοι
και
Αντίφωνα
Α3: Ανακαλύπτω
τη φωνή
Α4: Τα χρώματα
των ήχων

Β1β:
Επιμένω
μουσικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ
ΝΕΣ
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
1

1

1
Να ακούσουν μες στην τάξη οι μαθητές χαρακτηριστικά κομμάτια
με τις διάφορες κατηγορίες οργάνων, ώστε να μπορούν κατόπιν
να τις αναγνωρίζουν. Στόχος είναι να μπορούν να αναγνωρίζουν
και τους ήχους των ξύλινων πνευστών, ως διακριτούς από αυτούς
των χάλκινων.
Αφού δειχτεί η εικόνα των οργάνων ανά κατηγορία, να δοθεί
έμφαση στη διάκριση των οργάνων σε έγχορδα, πνευστά (ξύλινα
και χάλκινα), κρουστά (μεμβρανόφωνα και ιδιόφωνα) και να
γίνουν στην τάξη ασκήσεις ακουστικής με τη βοήθεια cd player
που να καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να αναγνωρίζουν τι
παίζουν π.χ. τα έγχορδα ή τα χάλκινα, ακόμα και όταν τα ακούν σε
ορχηστρικά έργα.
Να διδαχτεί και η έννοια ενορχήστρωση.
Να ακούσουν οι μαθητές μες στην τάξη από cd player κανόνες και
πριν ολοκληρωθεί η ώρα να επιχειρήσει ο διδάσκων να τους
μάθει να τραγουδούν έναν μικρό και εύκολο κανόνα, χωρισμένοι
σε 3 ή 4 υποομάδες.

3
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Β3: Ανεβαίνω τη
σκάλα
Β2α+Β2β:
Μουσικές
σε
πέντε τόνους

Δ4: Μουσική σε
κύκλο

ΣΤ
1α+1β+ΣΤ2:
Καλαματιανός,
Τσάμικος, Βαλς

Η1α+Η1γ:
νερό

Το

Β3: Ανεβαίνω τη
σκάλα

Να διδαχτεί μόνο η έννοια και το μουσικό φαινόμενο του κανόνα.
Να δοθούν μουσικά παραδείγματα στους μαθητές από cd player
μέσα στην τάξη, ώστε να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν σε ποια
από τις τρεις κλίμακες-τρόπους που θα διδαχτούν είναι γραμμένα
τα έργα που θα τους βάλει να ακούσουν πριν το τέλος της
διδακτικής ώρας ο διδάσκων.
Από το Β3 να μάθουν μόνο την έννοια της σκάλας. Αφού
διδαχτούν (βάσει του Β2) την έννοια της κλίμακας και του
«τρόπου», να διδαχτεί (βάσει του Β2) η πεντατονική ως κάτι που
υφίσταται (χωρίς να μάθουν τις τονικές αποστάσεις -ή τις νότεςπου τη στοιχειοθετούν), αλλά και το ότι υπάρχουν δύο
ευρωπαϊκές κλίμακες (ή, ακριβέστερα, «τρόποι») που λέγονται
μείζονα και ελάσσονα. (Αν προτιμά όμως ο διδάσκων, μπορεί να
διδάξει την έννοια της κλίμακας αφού πρώτα παρουσιάσει το
άκουσμα της πεντατονικής, ή της πεντατονικής και των δύο
προαναφερόμενων ευρωπαϊκών, ή αφού διδάξει πρώτα τις τρεις
αυτές κλίμακες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σχολικό βιβλίο δεν κάνει αναφορά στην έννοια του
«τρόπου». Επίσης, δεν κάνει καμία αναφορά στις μείζονες και
ελάσσονες σκάλες.
Να ακούσουν από cd player οι μαθητές μέσα στην τάξη έργα
γραμμένα σε διμερή, τριμερή ή κυκλική φόρμα και να κάνουν
ασκήσεις αναγνώρισης φόρμας, ακούγοντας επίσης έργα από cd.
Να διδαχτούν μόνο την έννοια και το φαινόμενο της φόρμας που
λέγεται και μορφή, ακούγοντας έργα με φόρμα ΑΒ, ΑΒΑ και
η
ροντό. Στη 2 διδακτική ώρα να ασκηθούν στο να αναγνωρίζουν
τη φόρμα που έχουν έργα με απλή διμερή και τριμερή μορφή,
όπως επίσης και έργα με φόρμα ροντό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σχολικό βιβλίο αναφέρεται μόνο στη φόρμα
ροντό/κυκλική.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αυτή η ενότητα είναι τόσο αυτόνομη ως προς τις
υπόλοιπες της διδακτέας ύλης, που μπορεί να διδαχτεί πριν ή
μετά από οποιαδήποτε άλλη ενότητα. Είναι σκόπιμο όμως να μη
διδαχτεί στο τέλος του διδακτικού έτους.
Περιληπτική διδασκαλία των τριών ενοτήτων, με τρόπο όμως που
να εξασφαλίζει ότι οι μαθητές θα μάθουν τους τρεις ρυθμούς και,
κυρίως, ότι θα μπορούν να τους αναγνωρίζουν στα έργα στα
οποία τους ακούν (ιδίως το βαλς, που είναι από τους
απλούστερους ρυθμούς).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αυτή η ενότητα είναι τόσο αυτόνομη ως προς τις
υπόλοιπες της διδακτέας ύλης, που μπορεί να διδαχτεί ΠΡΙΝ ή
ΜΕΤΑ από οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μαθήματος. Είναι
σκόπιμο όμως να μη διδαχτεί στο τέλος του διδακτικού έτους.
Να ακούσουν οι μαθητές στην τάξη από cd player μικρά
αποσπάσματα από άριες και όπερες, όπως και βαρκαρόλες
διάφορων συνθετών και αποδοσμένες από διάφορα όργανα ή
σύνολα.
Από το Η1α να μάθουν μόνο την έννοια της προγραμματικής
μουσικής και από το Η1γ την έννοια της όπερας (στην οποία όμως
να μην επιμείνουν γιατί θα τη διδαχτούν πληρέστερα στη Β΄ τάξη)
και τον χαρακτήρα των έργων που αποκαλούνται βαρκαρόλες.
Ο διδάσκων θα επανέλθει στο Β3, για να διδάξει, αυτή τη φορά,
μόνο την έννοια του μιούζικαλ η οποία αναφέρεται σε αυτό το
κεφάλαιο.
Να βάλει να ακούσουν οι μαθητές από cd player μιούζικαλ, αλλά
κυρίως να τους προβάλει αποσπάσματα από μιούζικαλ μέσω Η/Υ.

2
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Δ1: Μουσική σε
δύο χρόνους

Κρίνεται επίσης απαραίτητο να τους επισημάνει τις διαφορές του
μιούζικαλ από την όπερα (την οποία διδάχτηκαν στην
προηγούμενη ώρα).
Να ακούσουν από cd player οι μαθητές μέσα στην τάξη έργα
(ακόμα και συμφωνικά) με μπουζούκι και έργα με μπαγλαμά,
ώστε να μάθουν να διακρίνουν τους ήχους τους. Πριν
ολοκληρωθεί η ώρα, να ακούσουν και έργα στα οποία παίζουν και
τα δύο όργανα, για να τα ξεχωρίζουν και να αντιληφθούν τον
διαφορετικό μουσικό ρόλο του καθενός.
Να διδαχτεί μόνο η διαφορά του μπουζουκιού από τον μπαγλαμά,
στο μέγεθος και στον ήχο.

1

Σε κάποιες ενότητες μπορούν οι ώρες διδασκαλίας να αυξηθούν κατά μία ή έστω και δύο.
Όταν καλυφθεί η ανωτέρω ύλη και αν υπολείπονται για την ολοκλήρωση του διδακτικού
έτους τουλάχιστον 4 διδακτικές ώρες, προτείνεται να ετοιμάσει ο διδάσκων
συνεργαζόμενος με τους μαθητές μια μικρή συναυλία με τραγούδια, αφιερωμένη σε ένα
είδος τραγουδιών (π.χ. νέγρικα ή ελληνικά λαϊκά) ή σε έναν Έλληνα συνθέτη τραγουδιών
(π.χ. Χατζιδάκι), η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός ή εκτός σχολείου. Κάποια από αυτά θα
αποδίδονται από μονόφωνη χορωδία και κάποια από σολίστες. Μπορεί όμως οι μαθητές
να ερμηνεύσουν και ορισμένα παραδοσιακά τραγούδια, έναν κανόνα, ή ένα εύκολο
τραγούδι, είτε από μία όπερα, είτε από ένα (ελληνικό ή ξένο) μιούζικαλ. Σημειωτέον,
επίσης, ότι μπορεί ο διδάσκων να επιλέξει αυτά τα τραγούδια -συνεργαζόμενος
ενδεχομένως με τους μαθητές- από το Ανθολόγιο Μουσικών Κειμένων του Γυμνασίου.
Αν ο διδάσκων είναι σίγουρος ότι θα προλάβει να διδάξει τη διδακτέα ύλη, μπορεί να
προγραμματίσει να αφιερώνει μία ολόκληρη διδακτική ώρα κάθε δύο π.χ. μήνες, στη διδασκαλία
τραγουδιών για όλο το τμήμα (δηλαδή για μια χορωδία τμήματος), ώστε να διανθίζεται το μάθημα
με δραστηριότητες μέσω των οποίων οι μαθητές εκφράζουν και συνειδητοποιούν –με τη βοήθεια
του διδάσκοντος– το μουσικό ταλέντο που ίσως διαθέτουν, εξωτερικεύουν τον εσωτερικό (και
ψυχικό) τους κόσμο, και εκφράζουν την προσωπικότητά τους μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της
ομάδας των συμμαθητών-συνομηλίκων τους.

Το Τετράδιο Εργασιών του Μαθητή μπορεί να το αξιοποιήσει ο διδάσκων μόνο σε όποια
κεφάλαια (και στον βαθμό που) το θεωρεί χρήσιμο, κυρίως για την εμπέδωση της ύλης
και, δευτερευόντως, για την αποτίμηση του τι έμαθε ο μαθητής γενικά από τη διδαχθείσα
ενότητα, ή τι έμαθε μέσα στην τάξη στη διάρκεια του μαθήματος.

ΜΟΥΣΙΚΗ B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Διδακτέα ύλη
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΤΑ

ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ…
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥΣ
ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ
ΕΞΩΤΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

Το κεφάλαιο αυτό να διδαχτεί πρώτο στο
διδακτικό έτος.
Αφαιρείται η υποενότητα Κατηγορίες μουσικών
οργάνων.
Να διδαχτεί συνοπτικά η υποενότητα
Ταξινόμηση οργάνων σύμφωνα με τους
Χορνμπόστελ-Ζαξ.
Αφαιρείται η ενότητα Η δομή της μουσικής.
Η υποενότητα Η δομή της ινδικής μουσικής να
διδαχτεί περιληπτικά. Να διδαχτεί όμως
πλήρως, ο ισοκράτης μέσω και της ακρόασης

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
1

2
5 (από τις οποίες
οι 2 για τις δύο
τελευταίες
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ… ΧΟΡΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

σχετικών έργων από cd player.
Αφαιρείται η ενότητα Μπαλινέζικο γκαμελάν.
Η ενότητα Η πολυσύνθετη μουσική της Κίνας
να διδαχτεί περιληπτικά.
Η ενότητα Η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου να
διδαχτεί περιληπτικά. Να διδαχτεί όμως
πλήρως η ετεροφωνία, η μονοφωνία και οι
διαφορές τους και να δοθεί έμφαση στο τι είναι
το θέατρο Νο για το οποίο το σχολικό βιβλίο
δεν αναφέρει σχεδόν τίποτα.
Από την ενότητα Η μουσική στη Λατινική
Αμερική αφαιρείται η σελ. 34.
Από το κεφάλαιο αφαιρούνται και οι
υποενότητες
Η
μουσική
κατά
την
προκολομβιανή περίοδο, Τα μουσικά όργανα
των ιθαγενών και Τα μουσικά όργανα μας
μπατερία.
Το κεφάλαιο αυτό να διδαχτεί τελευταίο στο
διδακτικό έτος.
Αφαιρούνται οι υποενότητες Μανουέλ ντε
Φάλλα, Ισαάκ Αλμπένιθ, τραγούδι της σελ. 59
και Μουσικά όργανα της σελ. 60.
Η υποενότητα Η γέννηση της όπερας στην
Ιταλία να διδαχτεί περιληπτικά και να μη δοθεί
καμία έμφαση στα ονόματα.
Με αφορμή τη διδασκαλία της ενότητας
Μουσικοί ρυθμοί στην Ελλάδα να διδαχθεί
αναλυτικά η έννοια του μέτρου, αλλά και των
απλών και μικτών μέτρων, όπως και η έννοια
του μέτρου/των μέτρων στην ποίηση, καθώς
υπάρχει αναφορά στο ιαμβικό και στο τροχαϊκό
μέτρο. Και πρόκειται για θέματα στα οποία το
σχολικό βιβλίο αναφέρεται πολύ συνοπτικά.
Αφαιρείται η ενότητα Ζυγιές και κομπανίες.
Διδάσκεται περιληπτικά η ενότητα Μουσική…
πατριδογνωσία.

ενότητες
κεφαλαίου)

του

4 (μία για κάθε
ενότητα)

10 (από τις οποίες
δύο
για
τη
μουσική
των
Βαλκανίων, μία για
τη μουσική της
Ιταλίας και μία για
τη μουσική της
Ισπανίας)
3 (2 από τις οποίες
για τη διδασκαλία
της
πρώτης
ενότητας
του
κεφαλαίου)

Τα κεφάλαια που αφορούν στην Αφρική, στην Ανατολή, στη Λ. Αμερική και στην
παραδοσιακή ελληνική μουσική, μπορούν να διδαχτούν με όποια σειρά κρίνει ο
διδάσκων, αρκεί να διδάσκεται η μουσική μιας γεωγραφικής περιοχής, μόνο όταν
έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία της μουσικής μιας άλλης περιοχής.
Το Τετράδιο Εργασιών του Μαθητή μπορεί να το αξιοποιήσει ο διδάσκων μόνο σε
όποια κεφάλαια (και στον βαθμό που) το θεωρεί χρήσιμο (κυρίως για την εμπέδωση
της ύλης και, δευτερευόντως, για την αποτίμηση του τι έμαθε ο μαθητής γενικά από
τη διδαχθείσα ενότητα, ή τι έμαθε μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος),
αλλά μόνο αν το επιτρέπει ο διδακτικός χρόνος.
Αν διαπιστώσει ο διδάσκων ότι δεν προλαβαίνει να διδάξει με πλήρη τρόπο όλη την
ύλη, να διδάξει με πιο συνοπτικό τρόπο ενότητες που περιέχονται μόνο στα κεφάλαια
ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΕΞΩΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ… ΧΟΡΟ και ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ…
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥΣ.
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ΜΟΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1. Διδακτέα ύλη
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΟ
ΤΑΞΙΔΙ
ΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ο
ΣΤΟΝ
20
ΑΙΩΝΑ

Να διδαχτεί περιληπτικά η ενότητα Μουσικοί
πειραματισμοί και ανατροπές. Να ακούσουν όμως οι
μαθητές μέσα στην τάξη έργα σειραϊκής και
μινιμαλιστικής μουσικής οπωσδήποτε, με σκοπό να
διαγνώσουν τα βασικά στοιχεία αυτών των ειδών
μουσικής. Επίσης, να γίνει αναφορά σε κάτι που δεν
αναφέρει καθόλου το βιβλίο: στην τέχνη του θορύβου
και στη μουσική από μαγνητοταινία (που συνιστά
νεώτερο είδος της “σοβαρής” μουσικής το οποίο
αποκαλείται συγκεκριμένη μουσική). Τέλος, να
ακούσουν απόσπασμα από τουλάχιστον ένα έργο
συμφωνικής μουσικής που να βασίζεται στην ελληνική
παραδοσιακή μουσική (βλ. Εθνική Σχολή).
Στην ενότητα Εικαστικά και μουσική… μουσική και
εικαστικά αν υπάρχει διδακτικός χρόνος μπορεί ο
διδάσκων να δώσει στους μαθητές της εξής άσκηση για
το σπίτι: Να αναζητήσουν και να βρουν οργανική
μουσική κατάλληλη για να “συνοδεύσει” τη θέαση ενός
εικαστικού έργου την “εικόνα” του οποίου θα τους έχει
δώσει από πριν. Θα φέρουν τις προτάσεις τους και θα
την “παίξουν” μέσω cd player μέσα στην τάξη.
Στην ενότητα Μουσική και κινηματογράφος αν υπάρχει
διδακτικός χρόνος μπορεί ο διδάσκων να δώσει την
εξής άσκηση για το σπίτι: Να φέρουν σε cd μουσική που
προτείνουν για να επενδύσουν κάποια συγκεκριμένα
κομμάτια από φιλμ που θα τους δώσει, στα οποία δεν
υπάρχουν διάλογοι.
Στην υποενότητα Η μουσική στον ελληνικό
κινηματογράφο οι μαθητές οπωσδήποτε να ακούσουν
μουσική από ταινίες των τελευταίων 30 χρόνων και να
δουν μέσα στην τάξη αποσπάσματά τους σε Η/Υ, μέσω
του yοutube. Επίσης, να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην
κινηματογραφική μουσική της Ρεμπούτσικα σε
συνδυασμό με τη μουσική της Καραϊνδρου με την οποία
ανήκουν στην ίδια Σχολή, αλλά αν αναφερθεί και η
κινηματογραφική μουσική του Σπανουδάκη, σε
συνδυασμό με αυτή του Παπαθανασίου (αν και το μόνο
μεταξύ τους κοινό στοιχείο είναι η χρήση ψηφιακών
ήχων και μέσων). (Εννοείται ότι είναι σκόπιμο οι
μαθητές
να
ακούσουν
μουσική
και
των
προαναφερόμενων συνθετών.)
Στη δε υποενότητα Μιούζικαλ –στην οποία μπορεί και
να αφιερωθεί μία διδακτική ώρα– οι μαθητές είναι
χρήσιμο να παρακολουθήσουν στην τάξη αποσπάσματα
από τις ταινίες The West Side Story, The Phantom of the
Opera και Jesus Christ Superstar.
Στην ενότητα Μουσική και διαφήμιση αν υπάρχει
διδακτικός χρόνος μπορεί ο διδάσκων να δείξει στους
μαθητές μέσα στην τάξη τηλεοπτικές διαφημίσεις

ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ
ΗΧΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
3

6 (από τις οποίες οι 4
για την ενότητα
Μουσική
και
κινηματογράφος)
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ΑΠΟ
ΤΟ
ΓΚΟΣΠΕΛ
ΣΤΟ ΡΟΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΜΟΥΣΙΚΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΣΤΙΣ
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ζητώντας τους να συζητήσουν και σχολιάσουν τη σχέση
της μουσικής και του τραγουδιού με το φιλμικό
“κείμενο” και με το διαφημιστικό μήνυμα, αλλά και το
είδος του κοινού στου οποίου τις προτιμήσεις θεωρούν
ότι ανταποκρίνεται περισσότερο η μουσική και το
τραγούδι – οπότε, κατόπιν, πρέπει να σχολιάσoυν αν
και το ίδιο το προϊόν που προωθεί η διαφήμιση αφορά
αυτό το κοινό κυρίως.
Αφαιρούνται οι ενότητες Βebop, Coll Jazz και Free Jazz.
Nα διδαχτούν περιληπτικά οι ενότητες Το φαινόμενο
Beatles και Η ιστορία ενός τοίχου (ιδίως η δεύτερη από
αυτές), αλλά μέσω ακρόασης μέσα στην τάξη, δύο
τραγουδιών των Beatles και ενός ή δύο από το
άλμπουμ The wall.
Κατά τη διδασκαλία της ενότητες Η ελληνική μουσική
του χτες και του σήμερα καλό είναι αν υπάρχει χρόνος
να προβληθούν μέσα στην τάξη αποσπάσματα από
οπερέτες του Σακελλαρίδη ή/και του Χατζηαποστόλου.
Να διδαχτεί περιληπτικά η ενότητα Οι περίοδοι του
ρεμπέτικου τραγουδιού.
Αν το κρίνει χρήσιμο ο διδάσκων μπορεί να αναθέσει
στους μαθητές να βρουν στοιχεία από διάφορες πηγές
για το ρεμπέτικο (κυρίως διαδίκτυο και βιβλία) ώστε α)
να διαπιστώσουν τελικά πόσο διαφορετικές αντιλήψεις
υπάρχουν για το τι είναι και για το πώς και πού
γεννήθηκε το ρεμπέτικο και β) να αντιληφθούν πόσα
πολλά “πράγματα” είναι και “σημαίνει” το ρεμπέτικο,
κυρίως λόγω της κοινωνικής θέσης των ρεμπέτηδων και
της εικόνας που είχε η κοινωνία –κυρίως της εποχής
τους- για αυτούς.
Αφαιρείται η υποενότητα Τα μουσικά όργανα του
ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού
Να διδαχτεί περιληπτικά η ενότητα Ελληνική τζαζ.
Η διδασκαλία της ενότητας Οδός Μάνου Χατζιδάκι
μπορεί αν κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίου για λόγους
χρόνου, να διαρκέσει μισή διδακτική ώρα και στο
πλαίσιο της άλλης μισής να διδαχτεί το κεφάλαιο Άξιον
εστί το φως που αφορά στον Θεοδωράκη. Και στα δύο
όμως να ακουστούν μέσα στην τάξη χαρακτηριστικά
έργα των δύο συνθετών, ώστε οι μαθητές να
αντιληφθούν τη διαφορά στο ύφος και στην
τεχνοτροπία του καθενός από τους δύο αυτούς πολύ
μεγάλους –διεθνούς βεληνεκούς (όπως πρέπει να
τονίσει ο διδάσκων)– συνθέτες. Είναι καλό όμως να
παρουσιαστούν συγκριτικά μεταξύ τους τα έργα των
δύο συνθετών, ακόμα κι αν δεν διδαχτούν και οι δύο σε
μία ώρα.
Να διδαχτεί περιληπτικά η ενότητα Η “επιστροφή στις
ρίζες” του Γιάννη Μαρκόπουλου. Οπωσδήποτε όμως να
ακουστούν στην τάξη τραγούδια και οργανικά κομμάτια
του συνθέτη και να τονιστεί πως η μουσική του
Μαρκόπουλου εμπνέεται από την παραδοσιακή
ελληνική μουσική.
Περιληπτικά να διδαχτούν και οι ενότητες Η γειτονιά
του Σταύρου Ξαρχάκου – Ο δρόμος του Μάνου Λοϊζου –
Για τη μικρή Ελλάδα του Δ. Σαββόπουλου. Να
επισημανθεί όμως η αξία του στιχουργού Λ.

5 (από τις οποίες 1
για τις ενότητες Το
φαινόμενο Beatles
και Η ιστορία ενός
τοίχου)
5 (από τις οποίες
καμία “ολόκληρη”,
για την ενότητα
Ελληνική Τζαζ)

4-5
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Παπαδόπουλου και η συμβολή του στο έντεχνο και στο
έντεχνο λαϊκό τραγούδι των τελευταίων 10ετιών και
μέσω αυτή της αναφοράς, ο διδάσκων να τονίσει τη
μεγάλη σημασία των στίχων και των στιχουργών στο
έντεχνο τραγούδι. Οπότε μετά από αυτό είναι σκόπιμο
να επισημάνει και την ύπαρξη πολλών και πολύ
αξιόλογων τραγουδιών που είναι μελοποιημένα
ποιήματα, και να αναφέρει ως πρώτους συνθέτες που
μελοποίησαν με λαμπρό τρόπο ποίηση, τους
Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, και τους Σπανό, Λεοντή και
κάποιους ακόμα. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να βάλει
να ακούσουν οι μαθητές μέσα στην τάξη
χαρακτηριστικά ελληνικά τραγούδια μελοποιημένης
ποίησης.

Να διδαχτούν τα κεφάλαια και οι ενότητες με τη σειρά που παρατίθενται στο
σχολικό βιβλίο. Όμως η ενότητα Μουσικοί πειραματισμοί και ανατροπές μπορεί να
διδαχτεί ή πρώτη από όλες της διδακτέας ύλης, ή τελευταία.
Το Τετράδιο Εργασιών του Μαθητή να μην χρησιμοποιηθεί παρά μόνο αν ο
διδακτικός χρόνος το επιτρέπει και μόνο στα κεφάλαια Μουσική και
κινηματογράφος – Μουσική και διαφήμιση – All that Jazz!
Οι προτεινόμενες επιλογές δεν είναι δεσμευτικές, είναι προαιρετικές.
Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Εσωτ. Διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

----Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:
210-3443422

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

15-09-2016
150038/Δ2

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων
Δ/θμιας Εκπ/σης)
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36
11521 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος
2016 – 2017
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του
Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στις Α΄, Β΄,
Γ΄ τάξεις Ημερησίου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016-2017:
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο
Π. Σ. του μαθήματος, το οποίο καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 137437/Γ2/02-09-2014 Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ 2406) με τροποποίηση του διδακτικού χρόνου για τις προτεινόμενες
δραστηριότητες όπως αναφέρονται στην ενότητα διδακτέα ύλη στην κάθε τάξη.
Για τα μαθήματα Τεχνολογία Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου εφαρμόζονται εκπαιδευτικές
μέθοδοι/διαδικασίες, και δεν διδάσκεται συγκεκριμένη ύλη, αφού η εκπαιδευτική
διαδικασία προσαρμόζεται σύμφωνα με την διαφοροποιημένη διδασκαλία, στα
ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του κάθε μαθητή/τριας.
Η εκπαιδευτική διαδικασία προσαρμόζεται στα δεδομένα του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος του κάθε σχολείου και προσπαθεί να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους υλικούς
πόρους, για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος προς όφελος των
μαθητών.
Το προτεινόμενο πλαίσιο προγράμματος σπουδών παρουσιάζεται με άξονες. Σε κάθε άξονα
αντιστοιχούν περιεχόμενο και εκπαιδευτικά αντικείμενα ανά αναπτυξιακό επίπεδο
μαθητών.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, A΄ Τάξη Γυμνασίου
Εφαρμογή της Μεθόδου της Ατομικής Εργασίας για τη μελέτη της τεχνολογίας
Στόχοι του προγράμματος της εφαρμογής της μεθόδου Ατομικής εργασίας είναι οι μαθητές
να προβληματιστούν με την αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης για:
 τις πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιδράσεις της τεχνολογίας
 τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της τεχνολογίας στο περιβάλλον (τρόποι
μεγιστοποίησης των θετικών και ελαχιστοποίησης των αρνητικών), και τον ρόλο της
κοινωνίας στην ανάπτυξη.
 τη σταδιακή ανάπτυξη τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές .
Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται διεξοδικά στις Οδηγίες διδασκαλίας προς τους
Καθηγητές για το Μάθημα της Τεχνολογίας Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου σε σχέση με το
Αναλυτικό Πρόγραμμα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Γενικής Εκπαίδευσης
(σελ. 57 – 85).
Ο Εκπαιδευτικός προκειμένου να δημιουργήσει ερεθίσματα στους μαθητές να
αξιοποιήσουν πηγές πληροφόρησης σχετικά με τεχνολογικά θέματα και να κάνουν σχετικές
παρουσιάσεις στην τάξη πραγματοποιεί διαλέξεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
που περιστρέφονται γύρω από τους τεχνολογικούς άξονες και αφιερώνει τον χρόνο που
προβλέπεται στον ενδεικτικό προτεινόμενο χρονικό προγραμματισμό του αναλυτικού
προγράμματος.
Οι Τεχνολογικοί άξονες περιγράφονται αναλυτικά στις σελ. 57 - 80 του τεύχους Οδηγίες
διδασκαλίας προς τους Καθηγητές για το Μάθημα της Τεχνολογίας Α’, Β’ &Γ’ Γυμνασίου σε
σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Γενικής
Εκπαίδευσης
Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό
Στο τεύχος Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό περιγράφονται:
Σενάρια Εφαρμογής Εκπαιδευτικών διαδικασιών ανά τάξη και παραδείγματα καλών
πρακτικών που πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία (σελ. 2-11).
Η Αξιολόγηση των μαθητών της Α’ Γυμνασίου κατά την εφαρμογή της μεθόδου της
Ατομικής Εργασίας για τη μελέτη της τεχνολογίας περιγράφεται αναλυτικά στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα.
Τα τεύχη βρίσκονται στον σύνδεσμο: http://ebooks.edu.gr/new/ps.php ("Ψηφιακό
Σχολείο")
Επίσης για τη διδασκαλία, για υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της
Τεχνολογίας προτείνεται η χρήση σεναρίων από την πλατφόρμα «Αίσωπος» και μαθησιακά
αντικείμενα από το Φωτόδεντρο.
«ΑΙΣΩΠΟΣ» ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ http://aesop.iep.edu.gr
«ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ http://photodentro.edu.gr/lor/
Διδακτέα ύλη
Για το μάθημα θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο Π. Σ. του μαθήματος, το οποίο
καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 137437/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2406) με τροποποίηση
του διδακτικού χρόνου για την παρακάτω δραστηριότητα:
Δραστηριότητα (όπως αυτή αναφέρεται στο κείμενο της διάταξης)
Έρευνα βιβλιογραφίας και πηγών πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένου του δικτύου
Internet και συλλογή από το τεχνολογικό περιβάλλον στοιχείων που κρίνει ο μαθητής ως
2

απαραίτητα για την κατασκευή του έργου που έχει επιλέξει. Ο κάθε μαθητής αξιοποιεί
βιβλιοθήκες, διαφημιστικά έντυπα, γνώσεις από αλλά μαθήματα, το δίκτυο Internet, και
γενικά όλες τις πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεση του. Πραγματοποίηση
διαλέξεων από τους καθηγητές σε σχέση με τα έργα των μαθητών και τους τεχνολογικούς
άξονες. Ταξινόμηση της πληροφόρησης από τους ίδιους τους μαθητές και καθορισμός, με τη
βοήθεια του καθηγητή, των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών για την κατασκευή,
διοργάνωση σεμιναρίων από τους μαθητές και παρουσίαση του προγραμματισμού της
εργασίας τους σχετικά με την κατασκευή του έργου που έχει αναλάβει ο καθένα.
(Ενδεικτικός προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 5 ώρες)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, Β΄ Τάξη Γυμνασίου
Εφαρμογή της μεθόδου της ομαδικής εργασίας ή της γραμμής παραγωγής για τη μελέτη
της βιομηχανίας
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της μεθόδου της ομαδικής εργασίας ή της γραμμής
παραγωγής για τη μελέτη της βιομηχανίας που προβλέπεται από Αναλυτικό Πρόγραμμα
εξαρτάται από την ύπαρξη της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου (εργαστήριο για την
Γραμμή Παραγωγής).
Στόχος της μεθόδου της ομαδικής εργασίας για την γραμμή παραγωγής και για την μελέτη
της βιομηχανίας είναι οι μαθητές σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο να διερευνήσουν σε
μεγαλύτερη λεπτομέρεια το σκοπό της τεχνολογίας. Από προσωπικές εμπειρίες και από
εμπειρίες στην τάξη οι μαθητές θα εξοικειωθούν με συγκεκριμένους τρόπους με τους
οποίους η τεχνολογία είναι δυναμική, και οι καθηγητές θα προσθέσουν σε αυτές τις
εμπειρίες, ενισχύοντας την ιδέα ότι η τεχνολογία αλλάζει σταθερά.
Οι δραστηριότητες στην τάξη θα βοηθήσουν τους μαθητές να καταλάβουν ότι η τεχνολογία
κάνει ικανούς τους ανθρώπους:
 Να βελτιώσουν τις σημερινές τεχνολογίες, να επεκτείνουν την αντίληψή τους για άλλες
τεχνολογικές ιδέες, και για να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες.
 Να μάθουν πως η δημιουργικότητα είναι κεντρική ιδέα στην ανάπτυξη προϊόντων και
συστημάτων.
 Να είναι ικανοί να αξιολογούν την εμπορική εφαρμογή της τεχνολογίας.
 Να ερευνήσουν πώς οικονομικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα έχουν
επηρεάσει την ανάπτυξή της.
Η μέθοδος διδασκαλίας επίτευξης των στόχων του προγράμματος αναφέρεται αναλυτικά
στις Οδηγίες διδασκαλίας προς τους Καθηγητές για το Μάθημα της Τεχνολογίας Α’, Β’ & Γ’
Γυμνασίου σε σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα
πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης (σελ. 86 – 141).
Ο Εκπαιδευτικός για να δημιουργήσει ερεθίσματα στους μαθητές να αξιοποιήσουν πηγές
πληροφόρησης σχετικά με τεχνολογικά θέματα και να κάνουν σχετικές παρουσιάσεις στην
τάξη πραγματοποιεί διαλέξεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που περιστρέφονται
γύρω από τους τεχνολογικούς άξονες και αφιερώνει τον χρόνο που προβλέπεται στον
ενδεικτικό προτεινόμενο χρονικό προγραμματισμό.
Οι Τεχνολογικοί άξονες περιγράφονται αναλυτικά στις σελ. 86- 115 του τεύχους Οδηγίες
διδασκαλίας προς τους Καθηγητές για το Μάθημα της Τεχνολογίας Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου σε
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σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Γενικής
Εκπαίδευσης
Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό
Στο τεύχος Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό περιγράφονται:




Σενάρια Εφαρμογής Εκπαιδευτικών διαδικασιών ανά τάξη και παραδείγματα καλών
πρακτικών που πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία στις σελ. 12 – 49.
Η Αξιολόγηση των μαθητών της Β’ Γυμνασίου κατά την εφαρμογή της μεθόδου της
ομαδικής εργασίας περιγράφεται αναλυτικά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Η Αξιολόγηση των μαθητών της Β’ Γυμνασίου κατά την εφαρμογή της μεθόδου της
Γραμμής Παραγωγής περιγράφεται αναλυτικά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Τα τεύχη βρίσκονται στον σύνδεσμο: http://ebooks.edu.gr/new/ps.php ("Ψηφιακό
Σχολείο")
Επίσης για τη διδασκαλία, για υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της
Τεχνολογίας προτείνεται η χρήση σεναρίων από την πλατφόρμα «Αίσωπος» και μαθησιακά
αντικείμενα από το Φωτόδεντρο.
«ΑΙΣΩΠΟΣ» ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ http://aesop.iep.edu.gr
«ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ http://photodentro.edu.gr/lor/
Διδακτέα ύλη
Εφαρμογή της μεθόδου της ομαδικής εργασίας
Για το μάθημα θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο Π. Σ. του μαθήματος, το οποίο
καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 137437/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2406) με τροποποίηση
του διδακτικού χρόνου για τις παρακάτω δραστηριότητες:
Δραστηριότητα (όπως αυτή αναφέρεται στο κείμενο της διάταξης)
Ανάλυση από τον καθηγητή και τους μαθητές του τρόπου οργάνωσης μιας βιομηχανικής
παραγωγικής μονάδας, με την αξιοποίηση διαθέσιμης βιβλιογραφίας και του ευρύτερου
δυνατού Φάσματος πηγών πληροφόρησης (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου internet).
Παράδειγμα οργανογράμματος, τμήματα από τα οποία αποτελείται μια βιομηχανική
μονάδα, αρμοδιότητες κάθε τμήματος. Πραγματοποίηση διαλέξεων από τον καθηγητή και
τους μαθητές με βάση και τους τεχνολογικούς άξονες.
(Ενδεικτικός προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 4 ώρες)
Δραστηριότητα (όπως αυτή αναφέρεται στο κείμενο της διάταξης)
Ανάλυση της συνεργασίας που απαιτείται μεταξύ των τμημάτων και των εργαζομένων.
Ανάλυση των τεχνολογιών που αξιοποιούνται από το κάθε τμήμα της παραγωγικής
μονάδας.
(Ενδεικτικός προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 3 ώρες)
Δραστηριότητα (όπως αυτή αναφέρεται στο κείμενο της διάταξης)
Συγκρότηση ομάδων εργασίας από τους μαθητές. Επιλογή από κάθε ομάδα βιομηχανίας της
οποίας θα κατασκευάσουν μοντέλο, και θα μελετήσουν τη διαδικασία παραγωγής και τη
λειτουργία κάθε τμήματος. Επιλογή ρόλου από τον κάθε μαθητή της κάθε ομάδας,
αντίστοιχου με τα στελέχη μιας πραγματικής βιομηχανίας ( Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής
Δημοσίων σχέσεων, Διευθυντής Ερευνών, Διευθυντής Παραγωγής, Διευθυντής Ποιοτικού
Ελέγχου, Διευθυντής Προσωπικού, Διευθυντής Μάρκετινγκ, Διευθυντής Οικονομικών,
Διευθυντής Σχεδίασης Προϊόντων, Μηχανικός Παραγωγής, Διευθυντής Εκπαίδευσης,
Διευθυντής Ασφαλείας, Διευθυντής Προμηθειών).
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(Ενδεικτικός προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 1 ώρες)
Προτεινόμενη Δραστηριότητα (όπως αυτή αναφέρεται στο κείμενο της διάταξης)
Συλλογή και παρουσίαση σε σεμινάριο από τον κάθε μαθητή, πληροφοριών σχετικά με την
αρμοδιότητα που έχει αναλάβει στη βιομηχανία που έχει επιλέξει η ομάδα εργασίας στην
οποία ανήκει. Αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης του τεχνολογικού
περιβάλλοντος. Πραγματοποίηση διαλέξεων.
(Ενδεικτικός προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 5 ώρες)
Διδακτέα ύλη
Εφαρμογή μεθόδου της γραμμής παραγωγής για τη μελέτη της βιομηχανίας
Για το μάθημα θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο Π. Σ. του μαθήματος, το οποίο
καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 137437/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2406) με τροποποίηση
του διδακτικού χρόνου για τις παρακάτω δραστηριότητες:
Δραστηριότητα (όπως αυτή αναφέρεται στο κείμενο της διάταξης)
Ανάλυση από τον καθηγητή και τους μαθητές του τρόπου οργάνωσης μιας γραμμής
παραγωγής στην εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, με την αξιοποίηση
διαθέσιμης βιβλιογραφίας και του ευρύτερου δυνατού φάσματος πηγών πληροφόρησης
(συμπεριλαμβανομένου του δικτύου internet). Πραγματοποίηση διαλέξεων από τον
καθηγητή και τους μαθητές με βάση και τους παραπάνω τεχνολογικούς άξονες. Ανάλυση
της συνεργασίας που απαιτείται μεταξύ των τμημάτων και των εργαζομένων. Ανάλυση των
τεχνολογιών που αξιοποιούνται από το κάθε τμήμα της παραγωγικής μονάδας.
(Ενδεικτικός προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 4 ώρες)
Δραστηριότητα (όπως αυτή αναφέρεται στο κείμενο της διάταξης)
Συγκρότηση ομάδων εργασίας από τους μαθητές. Επιλογή από κάθε ομάδα προϊόντος που
θα παραχθεί σε μεγάλη ποσότητα με τη μέθοδο της γραμμής παραγωγής. Επιλογή ρόλου
από τον κάθε μαθητή της κάθε ομάδας, αντίστοιχου με τα στελέχη μιας πραγματικής
βιομηχανίας (Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Δημοσίων σχέσεων, Διευθυντής Ερευνών,
Διευθυντής Παραγωγής, Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου, Διευθυντής Προσωπικού,
Διευθυντής Μάρκετινγκ, Διευθυντής Οικονομικών, Διευθυντής Σχεδίασης Προϊόντων,
Μηχανικός Παραγωγής, Διευθυντής Εκπαίδευσης, Διευθυντής Ασφαλείας, Διευθυντής
Προμηθειών).
(Ενδεικτικός προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 1 ώρες)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, Γ΄ Τάξη Γυμνασίου
Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει την εφαρμογή της μεθόδου «έρευνα και
πειραματισμός» για τη διδασκαλία του μαθήματος.
Στόχοι της μεθόδου έρευνα και πειραματισμός είναι οι μαθητές να:
 Αποκτήσουν μια μεγαλύτερη αντίληψη της σημασίας των ανθρώπινων ανακαλύψεων και
της νοητικής ικανότητας του ανθρώπου να βελτιώνει τις υπάρχουσες τεχνολογίες καθώς
και να αναπτύσσει νέες.
 Συνεχίσουν να αναπτύσσουν υψηλότερου επιπέδου ικανότητες σκέψης, όπως είναι η
διατύπωση ερωτήσεων, η εξερεύνηση και η έρευνα.
 Κατανοήσουν ότι η τεχνολογία συνδέεται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τις
πολιτιστικές αξίες, την ασκούμενη πολιτική, και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς.
 Αναγνωρίζουν αυτές τις επιρροές και να αντιλαμβάνονται πώς οι παράμετροι αυτοί στο
σύνολό τους επηρεάζουν την τεχνολογική ανάπτυξη.
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Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα
και θα εφαρμόσουν απλές ερευνητικές διαδικασίες σε τεχνολογικά θέματα της επιλογής
τους, εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες που προβλέπονται από τη μέθοδο «έρευνα και
πειραματισμός».
Η μέθοδος διδασκαλίας επίτευξης των στόχων του προγράμματος αναφέρεται αναλυτικά
στις Οδηγίες διδασκαλίας προς τους Καθηγητές για το Μάθημα της Τεχνολογίας Α’, Β’ & Γ’
Γυμνασίου σε σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα
πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης (σελ. 142-192).
Ο Εκπαιδευτικός, για να δημιουργήσει ερεθίσματα στους μαθητές να αξιοποιήσουν πηγές
πληροφόρησης σχετικά με τεχνολογικά θέματα και να κάνουν σχετικές παρουσιάσεις στην
τάξη, αναφέρεται σε θέματα, τα οποία, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα,
περιστρέφονται γύρω από τους τεχνολογικούς άξονες και αφιερώνει τον χρόνο που
προβλέπεται στον ενδεικτικό προτεινόμενο χρονικό προγραμματισμό.
Οι Τεχνολογικοί άξονες περιγράφονται αναλυτικά στις σελ. 142-185 του τεύχους Οδηγίες
διδασκαλίας προς τους Καθηγητές για το Μάθημα της Τεχνολογίας Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου σε
σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Γενικής
Εκπαίδευσης.
Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό
Στο τεύχος υποστηρικτικό υλικό περιγράφονται:
 Σενάρια Εφαρμογής Εκπαιδευτικών διαδικασιών ανά τάξη και παραδείγματα καλών
πρακτικών που πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία στις σελ. 50 – 64
 Η Αξιολόγηση των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου κατά την εφαρμογή της μεθόδου έρευνα
και πειραματισμός περιγράφεται αναλυτικά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Τα τεύχη βρίσκονται στον σύνδεσμο: http://ebooks.edu.gr/new/ps.php ("Ψηφιακό
Σχολείο")
Επίσης για τη διδασκαλία, για υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της
Τεχνολογίας προτείνεται η χρήση σεναρίων από την πλατφόρμα «Αίσωπος» και μαθησιακά
αντικείμενα από το Φωτόδεντρο.
«ΑΙΣΩΠΟΣ» ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ http://aesop.iep.edu.gr
«ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ http://photodentro.edu.gr/lor/
Διδακτέα ύλη
Για το μάθημα θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο Π. Σ. του μαθήματος, το οποίο
καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 137437/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2406) με τροποποίηση
του διδακτικού χρόνου για τις συγκεκριμένες παρακάτω δραστηριότητες:
Δραστηριότητα (όπως αυτή αναφέρεται στο κείμενο της διάταξης)
Η ενημέρωση των μαθητών αποτελεί την αρχική φάση της μεθόδου. Για την ενημέρωση
είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθούν βίντεο ή φωτογραφίες που να απεικονίζουν
ερευνητικές δραστηριότητες παλαιών τάξεων.
Η προσπάθεια του καθηγητή στο στάδιο αυτό έχει σκοπό να καταλάβουν οι μαθητές τη
φύση και τη μορφή της ερευνητικής διαδικασίας καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να
ακολουθήσουν.
Ένα άλλο σημείο με ιδιαίτερη βαρύτητα στο στάδιο αυτό είναι το να συσχετισθεί η έρευνα
με πραγματικές καταστάσεις. Ένας πρακτικός τρόπος για να εμβαθύνουν οι μαθητές σε
συσχετίσεις της μορφής αυτής είναι να υποβάλλουν σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα
(π.χ. κάθε εβδομάδα) περιλήψεις άρθρων από εφημερίδες ή επιστημονικά βιβλία, ή από το
δίκτυο internet που θα αναφέρονται σε ερευνά που πραγματοποιήθηκε σε κάποιο τομέα.
Πραγματοποίηση Διαλέξεων από τον καθηγητή ή τους μαθητές στους οποίους ανατίθεται,
σχετικά με τους παραπάνω τεχνολογικούς άξονες.
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Οι περιλήψεις αυτές θα είναι ανεξάρτητες από την έρευνα που θα εκτελέσει ο κάθε
μαθητής στο εργαστήριο του μαθήματος της τεχνολογίας, και ορισμένες από αυτές που
αναφέρονται σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος θα μπορούν να παρουσιάζονται κατά τη
διάρκεια σεμιναρίων.
Σεμινάρια θα διοργανώνουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή της μεθόδου «Έρευνα και
Πειραματισμός» σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Στα σεμινάρια, εκτός από τα θέματα
γενικού ενδιαφέροντος που θα παρουσιάζονται, θα παρουσιάζει και η κάθε ομάδα , την
πρόοδο της εργασίας της στην έρευνα με την οποία ασχολείται.
Ο καθηγητής θα εξηγήσει την ερευνητική διαδικασία στην οποία θα εμπλακούν οι μαθητές
και τις απαιτήσεις του μαθήματος (σχεδίαση ερευνητικής διαδικασίας, κατασκευές και
πειραματισμός με δοκίμια, συγγραφή γραπτής εργασίας σχετικά με την ομαδική έρευνα
που θα διεξάγουν οι μαθητές, παρουσιάσεις σε σεμινάρια προόδου των ερευνών τμηματικά
που θα αποτελούν και σημεία ελέγχου και αξιολόγησης).
(Ενδεικτικός προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 6 ώρες)
Δραστηριότητα (όπως αυτή αναφέρεται στο κείμενο της διάταξης)
Η κάθε ομάδα επιλέγει ένα ερευνητικό θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί κατόπιν της
έγκρισης του καθηγητή. Στο σημείο αυτό αξιοποιεί πληροφόρηση από κάθε πηγή
συμπεριλαμβανομένου του δικτυου internet. Από το δίκτυο internet μπορούν οι μαθητές
να αποκτήσουν χρήσιμες ιδέες και να συσχετίσουν τα ενδιαφέροντα τους, επισκεπτόμενοι
τις ιστοσελίδες πανεπιστημίων ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων των πανεπιστημίων και να αναζητήσουν πληροφορίες για το είδος των
ερευνών που πραγματοποιούνται στα ιδρύματα αυτά στα πλαίσια των μεταπτυχιακών
σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων.
(Ενδεικτικός προτεινόμενος διδακτικός χρόνος: 3ώρες)
Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Εσωτ. Διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
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