
Υπουργείο Παιδείας: ∆ιδασκαλία- πρόγραµµα σπουδών των 
νέων διδακτικών αντικειµένων των ολοήµερων σχολείων 
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Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση &  επικαιροποίηση των 
Αναλυτικών Προγραµµάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείµενα του 

ολοήµερου προγράµµατος 
                                                                                                                           
Έχοντας υπόψη: 
  

1.      Την παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄), «∆οµή 
και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 
άλλες ∆ιατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 
7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188, τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των 
αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 

2.      Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του  άρθρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ. 
Α΄), «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και άλλες ∆ιατάξεις». 

3.      Την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188, τ. Α΄), «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 

4.      Την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.∆ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), 
«οργάνωση και λειτουργία δηµοτικών σχολείων». 

5.      Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο 
πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

6.      Την µε αριθµ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804, τ. Β΄/9-6-
2010)  Απόφαση του Υπ. Π∆ΒΜΘ µε θέµα: « Ωρολόγια Προγράµµατα 
δηµοτικών σχολείων µε ενιαίο αναµορφωµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα». 

7.      Τις διατάξεις της µε αριθµ. 1120/Η/7-1-2010 Απόφασης (ΦΕΚ 
1/τ.Β΄/8-1-2010) περί «καθορισµού αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων».  

8.      Τις 18/2010 και 19/2010 Πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
9.      Το γεγονός της επανεξέτασης και επικαιροποίησης των Αναλυτικών 

Προγραµµάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείµενα του 
ολοήµερου προγράµµατος, καθώς και των αντίστοιχων νέων που έχουν 
εισαχθεί  στα  ολοήµερα δηµοτικά σχολεία τα οποία θα λειτουργήσουν 
από το σχολικό έτος 2010-2011 µε ενιαίο αναµορφωµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα. 

10.  Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 
  
                                   Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

  

                                                Άρθρο 1. 

                                                   ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

  

Γενικός σκοπός 

  



Πλαίσιο «οδηγιών» για το µάθηµα της Αγγλικής στις Α΄ & Β΄ τάξεις 
των δηµοτικών σχολείων του ενιαίου αναµορφωµένου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος. 

  

Το σχολικό πρόγραµµα εκµάθησης της Αγγλικής της Α’ και Β’ δηµοτικού 
στηρίζεται σε ένα επιστηµονικά τεκµηριωµένο σχέδιο αναδυόµενου πολυγραµµατισµού 
και εισάγει σταδιακά µια σύγχρονη γλωσσοπαιδαγωγική προσέγγιση µε µαθησιακό υλικό 
που είναι κατάλληλο για το µικρό µαθητή που προετοιµάζεται από το ελληνικό σχολείο 
του σήµερα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αύριο. 

Οι παιδαγωγικές πρακτικές τις οποίες προωθεί το σχολικό πρόγραµµα 
αποβλέπουν στην ανάπτυξη του σεβασµού για τον εαυτό και τον Άλλο, στην αγάπη για 
τη µητρική γλώσσα και την ξένη, καθώς και στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και εν 
τέλει στην αφύπνιση της δηµιουργικής έκφρασης µέσω της γλώσσας.  

Με τις δραστηριότητες του προγράµµατος τα  παιδιά της Α’ και Β’ δηµοτικού θα  
µετέχουν βιωµατικά σε δηµιουργικές δραστηριότητες, παιγνιώδεις γλωσσικές ασκήσεις, 
και σε οικείες, διασκεδαστικές περιστάσεις επικοινωνίας, οι οποίες στοχεύουν στον 
περιορισµό του «εγωκεντρισµού» που χαρακτηρίζει τα παιδιά της πρώιµης σχολικής 
ηλικίας. Επίσης στοχεύουν στην ανάπτυξη συλλογικής κοινωνικής συνείδησης και στην 
αφύπνιση της επίγνωσης ότι «ανήκουν» σε έναν κόσµο πολύ ευρύτερο από αυτόν που 
γνωρίζουν –έναν κόσµο όπου ο διαφορετικός γλωσσικός κώδικας είναι απαραίτητο 
εργαλείο για την κάλυψη κοινωνικών και προσωπικών αναγκών.  

Το µαθησιακό υλικό θα αναπτύσσεται βάσει θεµατικών ενοτήτων που 
εµπνέονται κατ’ αρχάς από τον άµεσο κοινωνικό περίγυρο των παιδιών (το σπίτι, το 
σχολείο, µέρη της Ελλάδας), µε σκοπό να µάθουν να εκφράζονται µέσω του άλλου 
γλωσσικού κώδικα για τον κόσµο που γνωρίζουν. Για παράδειγµα, συνδέοντας το 
µάθηµα Μελέτη Περιβάλλοντος µε το µάθηµα της αγγλικής γλώσσας, τα παιδιά θα 
ασχοληθούν µε δραστηριότητες που αναφέρονται σε φυτά και ζώα που έχουν γύρω 
τους. Σταδιακά, οι δραστηριότητες και οι εργασίες τους θα εµπνέονται από τον 
ευρύτερο πολιτισµικό περίγυρο, αλλά πάντα θα στοχεύουν στην κοινωνικά 
προσδιορισµένη χρήση της γλώσσας και στη συµµετοχή όλων των µαθητών, 
λαµβάνοντας όµως υπόψη πως τα παιδιά έχουν το καθένα τους διαφορετικές ανάγκες, 
τύπους νοηµοσύνης, ικανότητες, γνώσεις και αξίες –πως τους αρέσουν διαφορετικά 
πράγµατα και πως το καθένα έχει τους δικούς του ρυθµούς και τρόπους αντιµετώπισης 
των προκλήσεων.  

  
Φιλοσοφία και ειδικότεροι στόχοι  
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, το σχολικό πρόγραµµα εκµάθησης της 

Αγγλικής για τις Α’ και Β’ τάξεις του δηµοτικού στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές οι 
οποίες καθορίζουν τη φύση των µαθηµάτων:  

�      Απευθύνεται σε παιδιά µε αναδυόµενο σχολικό γραµµατισµό στη µητρική 
γλώσσα και στοχεύει σε κοινωνικούς γραµµατισµούς στην ξένη γλώσσα, 
τους οποίους τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει στη µητρική. 

�      Επικεντρώνεται στην εξατοµικευµένη µάθηση µέσα από κατάλληλες για 
την ηλικία δραστηριότητες και όχι στη διδασκαλία µιας συγκεκριµένης 
ύλης.  

�      Στο πρόγραµµα αυτό, η εκµάθηση της Αγγλικής δεν συνιστά ένα 
προκαταρκτικό βήµα µιας πορείας µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της 
επικοινωνιακής ικανότητας µε µέτρο τον φυσικό οµιλητή της αγγλικής 
γλώσσας, ή/και το αγγλόφωνο πολιτισµικό υποκείµενο, αλλά την 
καλλιέργεια ενός διαπολιτισµικού ήθους επικοινωνίας. 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1.1    Ατοµική και κοινωνική ανάπτυξη  
o  Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 



o  Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων 

o  Αυτοεκτίµηση 

o  Σεβασµός για άτοµα ή οµάδες διαφορετικές γλωσσικά και πολιτισµικά, µε 

διαφορετικές ικανότητες, προτιµήσεις, κλπ.  
o  Αφύπνιση διαπολιτισµικού και διαγλωσσικού ήθους επικοινωνίας  

1.2    Γνωστική ανάπτυξη, καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων 
o  Αναλυτικές και συνθετικές γνωστικές δεξιότητες 

o  Στρατηγικές µάθησης 

o  Οπτική αντίληψη 

o  Ακουστική αντίληψη 

o  Επαγωγικές µαθησιακές δεξιότητες 

2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

2.1    Άνοιγµα προς την πολυγλωσσία και τη διαφορετικότητα 
o  Ευαισθητοποίηση στην πολιτισµική διαφορετικότητα  

o  Ευαισθητοποίηση ως προς το ρόλο της µητρικής γλώσσας και πολιτισµού  

o  Ευαισθητοποίηση ως προς τον ρόλο της Αγγλικής και τον πολιτισµό άλλων 

λαών 
o  Ευαισθητοποίηση ως προς το πώς µπορεί κάποιος να κάνει εποικοδοµητική 

παράλληλη χρήση γλωσσών (λ.χ. της µητρικής και της ξένης γλώσσας) 

2.2    ∆ιαµόρφωση βάσεων για την περαιτέρω γλωσσοµάθεια  
o  Εξοικείωση µε καθηµερινές επικοινωνιακές πρακτικές στην Αγγλική  

o  Ανάπτυξη κινήτρων για την εκµάθησή της Αγγλικής και άλλων ξένων 

γλωσσών 
o  Ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αφορούν κυρίως τον προφορικό λόγο 

(πρόσληψη και παραγωγή)  
o  Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου µέσω της σταδιακής ανάπτυξης 

πρακτικών που θα εστιάζουν περισσότερο στην αναγνώριση παρά στην 
κατανόηση µηνυµάτων. 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

o              Χρήση συνδυασµού προσεγγίσεων και µεθοδολογιών εκµάθησης της 

γλώσσας και ενσωµάτωση ποικίλων τεχνικών για την παρακίνηση 
ενδιαφέροντος (π.χ. suggestopedia, total physical response, κτλ.) 

o              Επιλογή δραστηριοτήτων που θα επιτυγχάνουν τους γενικότερους 

παιδαγωγικούς στόχους (ανάπτυξη συνεργατικότητας, στρατηγικών 
µάθησης, κτλ.) 

o              Επιλογή διασκεδαστικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων που να 

καλύπτουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της νέας γνώσης.  
  

                                                           Άρθρο 2. 

           τεχνολογιεσ ΤΗΣ πληροφοριασ KAI TΩΝ επικοινωνιων (τ.π.ε.) 

Προγραµµα ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ TA ολοηµερα δηµοτικα σχολεια TOY εαεπ 

ΤΠΕ - Σκοπός και Στόχοι 
1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος 

Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)[1 που χαρακτηρίζει την εποχή µας καθώς και η εξάπλωση των 
υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους σχεδόν τους τοµείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζουν σηµαντικά τα κοινωνικά δεδοµένα και 
διαµορφώνουν νέες τάσεις. Η συνεχής αύξηση της χρήσης των υπολογιστικών και 
δικτυακών τεχνολογιών θέτει πολύ σηµαντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε το 
καθεστώς της οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας, της διαµεσολάβησης 



των ψηφιακών τρόπων µετάδοσης της γνώσης, της οργάνωσης και του 
καταµερισµού της εργασίας, της επικοινωνίας από απόσταση, της ταυτότητας των 
υποκειµένων κτλ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση του 
όγκου των γνώσεων και τη γρήγορη παλαίωσή τους, αναπόφευκτα οδηγεί στην 
αντίληψη ότι κάθε νέος, στο πλαίσιο της γενικής του εκπαίδευσης, πρέπει να 
αποκτήσει βασικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών αυτών 
καθώς και τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες για την κατανόηση 
των πραγµάτων που συµβαίνουν γύρω του. Οι ΤΠΕ, µε τα µέσα που διαθέτουν, 
εκτός από τη χρησιµότητά τους ως εργαλεία διεκπεραίωσης καθηµερινών 
εργασιών, ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
συµβάλλουν τόσο στην καλλιέργεια µιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης 
(διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς τρόπους µάθησης) όσο και στην ανάπτυξη 
νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής και, γενικότερα οι ΤΠΕ, κάτω από το 
πρίσµα αυτό, καθίστανται διεπιστηµονικά εργαλεία προσέγγισης της γνώσης, 
έρευνας, µάθησης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ανάπτυξης και καλλιέργειας 
πληροφοριακών δεξιοτήτων.] 

Η εκπαίδευση στην Πληροφορική και τις ΤΠΕ, µέσα από την κριτική 
επεξεργασία των προσλαµβανόµενων πληροφοριών, αποτελεί πολύτιµο εργαλείο 
για την απόκτηση πλούσιας πολιτισµικής και επιστηµονικής γνώσης, για την 
εξασφάλιση της διά βίου εκπαίδευσης, για την προαγωγή της εξατοµικευµένης 
εκπαίδευσης. Συµβάλλει, επίσης, στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα 
άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συνήθη σχολική τάξη ή σε κατάλληλα 
οργανωµένα και στελεχωµένα τµήµατα ένταξης. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για 
την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, η οποία θα 
οδηγήσει µελλοντικά, µεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη σε ατοµικό και κοινωνικό 
επίπεδο. 

Η διαµορφούµενη ενοποίηση των τριών τεχνολογικών κλάδων, της 
Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και των Οπτικοακουστικών µέσων σε µέσα και 
µεθόδους, η εκπαίδευση, η επικοινωνία και πολλές πτυχές της εργασίας και της 
ψυχαγωγίας αποκτούν νέες διαστάσεις και νέα πεδία κοινής δράσης και οδηγούν 
σε διαφορετικές και πολύ πιο σφαιρικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών 
προβληµάτων, αλλά και πολύ πιο σύνθετες στη διαχείρισή τους. 

Ο χώρος της εργασίας, επίσης, γνωρίζει καταλυτικές αλλαγές και βρίσκεται 
µπροστά σε µια εντελώς νέα κατάσταση. Η ανάδυση νέων επαγγελµάτων στους 
τοµείς αιχµής, καθώς και η διείσδυση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών στο σύνολο σχεδόν των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, 
συνιστούν µια εντελώς νέα πραγµατικότητα, συνεχώς εξελισσόµενη, και συνεπώς 
πρέπει να δίνεται στους µαθητές και στις µαθήτριές µας η δυνατότητα να 
αναπτύξουν ικανότητες και να προσανατολισθούν, εφόσον το επιθυµούν, προς τα 
επαγγέλµατα αυτά. Οι επαγγελµατικές προοπτικές µαθητών και µαθητριών θα 
εξαρτηθούν και από την ικανότητά τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 
Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται σε µια διαδικασία συγκρότησης µιας 
ιδιαίτερης κουλτούρας µε νέες ευκαιρίες και νέες προκλήσεις σε ολοένα πιο 
πολύµορφες κοινωνίες.  

Σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο ολοήµερο δηµοτικό είναι να 
αποκτήσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες µια αρχική, συγκροτηµένη και σφαιρική 
αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, µέσα σε µια προοπτική 
«τεχνολογικού αλφαβητισµού» και αναγνώρισης της Τεχνολογίας της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες 
δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συµπεριφοράς αλλά και 
διάθεσης για ενεργοποίηση και δηµιουργία τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε 
συνεργασία µε άλλα άτοµα ή ως µέλη µιας οµάδας. Να έλθουν σε επαφή µε τις 
διάφορες χρήσεις του υπολογιστή (κύριου και βασικού συντελεστή της ανάπτυξης 
και εξάπλωσης των ΤΠΕ) ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - 
διερευνητικού εργαλείου (µε τη χρήση κατάλληλου ανοικτού λογισµικού 
διερευνητικής µάθησης) και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης 
πληροφοριών στο πλαίσιο των καθηµερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων. Έτσι, 



µε την απόκτηση της ικανότητας να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη 
χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας και, γενικότερα των ΤΠΕ, σε σηµαντικές 
ανθρώπινες ασχολίες (όπως: η πληροφορία και η επεξεργασία της, η επικοινωνία, 
η κοινωνική δικτύωση, η ψυχαγωγία, οι νέες δυνατότητες προσέγγισης της 
γνώσης), δηµιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις που ευνοούν µια 
παιδαγωγική και διδακτική µεθοδολογία επικεντρωµένη στο µαθητή, διευκολύνεται 
η διαφοροποίηση και εξατοµίκευση των µαθησιακών ευκαιριών και, τέλος, οι 
µαθητές αποκτούν τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους 
εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση αλλά και δυνατότητες δια βίου 
µάθησης. 
  

2. Άξονες και γενικοί στόχοι 

Στο ολοήµερο δηµοτικό ακολουθείται το εφικτό ή πραγµατολογικό 
πρότυπο, σύµφωνα µε το οποίο οι µαθητές και οι µαθήτριες διδάσκονται βασικές 
γνώσεις Πληροφορικής, ενώ, ταυτόχρονα, οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως µέσο στήριξης 
της µαθησιακής διαδικασίας στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα. Για την επιτυχή 
εφαρµογή του προτύπου τα θέµατα της Πληροφορικής και των ΤΠΕ έχουν 
οργανωθεί ανά επίπεδο µε βάση θεµατικούς άξονες περιεχοµένου, οι οποίοι 
αναπτύσσονται και εξειδικεύονται όσον αφορά το περιεχόµενο, ανάλογα µε την 
τάξη και, εποµένως, την ηλικία και την αντιληπτική ικανότητα των µαθητών και 
των µαθητριών, πάντα, βέβαια, στο πλαίσιο του σκοπού διδασκαλίας του 
µαθήµατος.  

Οι γενικοί στόχοι οµαδοποιούνται µε βάση τους τρεις άξονες: i) Γνώση και 
µεθοδολογία, ii) Συνεργασία, επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση και iii) 
Επιστήµη και ΤΠΕ στην καθηµερινή ζωή. 

i) Γνώση και µεθοδολογία 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες προσεγγίζουν ένα σύνολο βασικών απλών 
εννοιών που αφορούν τη γενική δοµή των υπολογιστικών συστηµάτων και τις 
διαχρονικές αρχές που τα διέπουν. Αποκτούν βασικές γνώσεις και αναπτύσσουν 
δεξιότητες χειρισµού λογισµικού γενικής χρήσης και λογισµικού υπηρεσιών του 
∆ιαδικτύου. Αποκτούν ικανότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα χρήσης και 
αξιοποίησης των ΤΠΕ και καλύπτουν τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους. 
Αποµυθοποιούν τον υπολογιστή και τον χρησιµοποιούν ως εργαλείο ανακάλυψης, 
δηµιουργίας, έκφρασης αλλά και ως νοητικό εργαλείο και εργαλείο ανάπτυξης της 
σκέψης. Χρησιµοποιούν εφαρµογές πολυµέσων εκπαιδευτικού περιεχοµένου και 
κατακτούν έννοιες, όπως  της πλοήγησης και της αλληλεπίδρασης. 

ii) Συνεργασία, επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση 

Χρησιµοποιούν το λειτουργικό σύστηµα, το λογισµικό εφαρµογών 
(επεξεργασία κειµένου, ζωγραφική κλπ.), εκπαιδευτικό λογισµικό, λογισµικό 
πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο και άλλες υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου (web2) και 
αναπτύσσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο ποικίλων ατοµικών ή οµαδικών - 
συνθετικών εργασιών. 

iii) Επιστήµη και ΤΠΕ στην καθηµερινή ζωή 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες, στο πλαίσιο της γενικής τους παιδείας, 
ευαισθητοποιούνται και κρίνουν τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στους 
διάφορους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αναπτύσσουν πληροφοριακές 
δεξιότητες. Ευαισθητοποιούνται σε θέµατα προστασίας των πνευµατικών 
δικαιωµάτων, ασφάλειας των πληροφοριών, συµπεριφοράς στο ∆ιαδίκτυο κτλ. 

  

3. Ειδικοί σκοποί 

Ο ειδικός σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο δηµοτικό σχολείο 
είναι να εξοικειωθούν οι µαθητές και οι µαθήτριες µε τις βασικές λειτουργίες του 
υπολογιστή και να έλθουν σε µια πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του ως 
εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως 



εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Να αποκτήσουν ικανότητες 
και να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ µε ασφάλεια, 
αναστοχαστική συµπεριφορά έναντι των διαθέσιµων πληροφοριών, αυτοπεποίθηση 
και δηµιουργικότητα, ώστε να προετοιµαστούν για την υπόλοιπη µαθητική ζωή 
τους και την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας. 

  
Με την εισαγωγή της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στο ολοήµερο δηµοτικό 

σχολείο επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους ειδικοί σκοποί: 
  

•                         Να προσεγγίσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες βασικές έννοιες 
της Πληροφορικής και των άλλων σχετικών Τεχνολογιών και να οικειωθούν 
βαθµιαία το λεξιλόγιο και τις ορολογίες τους. 

•                      Να γνωρίσουν ένα υπολογιστικό σύστηµα (κεντρική µονάδα και 
βασικές περιφερειακές συσκευές: πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, εκτυπωτής κλπ.), 
καθώς και άλλες ψηφιακές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ψηφιακή τηλεόραση, 
συσκευές προσδιορισµού θέσης κ.ά) να µπορέσουν να εξηγήσουν µε απλά λόγια 
τη χρησιµότητα κάθε συσκευής, να τις θέτουν σε λειτουργία και να τις 
χρησιµοποιούν µε τρόπο ασφαλή και εργονοµικό.  

•                      Να εργασθούν µε σχετική αυτονοµία σε ένα γραφικό περιβάλλον 
εργασίας και να χρησιµοποιήσουν λογισµικό γενικής χρήσης για να εκφράσουν τις 
ιδέες τους µε πολλούς τρόπους και µέσα. 

•                      Να αναγνωρίσουν το εικονικό από το πραγµατικό. 
•                      Να αντιληφθούν τον υπολογιστή, τις περιφερειακές συσκευές και 

το χρησιµοποιούµενο λογισµικό ως ενιαίο σύστηµα. 
•                      Να επικοινωνήσουν και να αναζητήσουν πληροφορίες 

χρησιµοποιώντας το ∆ιαδίκτυο (αρχικά µε τη βοήθεια του ή της εκπαιδευτικού). 
•                      Να χρησιµοποιήσουν εφαρµογές πολυµέσων εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου και να κατανοήσουν τις έννοιες της πλοήγησης και της 
αλληλεπίδρασης. 

•                      Να αναζητήσουν πληροφορίες σε απλές βάσεις δεδοµένων ή σε 
άλλες πηγές πληροφοριών, να τις καταγράψουν και να τις αξιολογήσουν. 

•                      Να συνεργασθούν για την εκτέλεση συγκεκριµένης εργασίας, να 
αναγνωρίσουν τη συµβολή της οµαδικής εργασίας στην παραγωγή έργου και να 
αναδειχθεί η δυναµική του διαλόγου. 

•                      Να αξιοποιήσουν τα εργαλεία Πληροφορικής, χρησιµοποιώντας 
ελεύθερο λογισµικό, για να παρουσιάσουν τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις τους και 
τα συµπεράσµατά τους µε τρόπο που οι ίδιοι ή οι ίδιες θα επιλέγουν (σχέδια, 
πίνακες, κείµενο κλπ.) . 

•                      Να αναπτύξουν έναν κώδικα δεοντολογίας που να αφορά την 
εργασία τους στο χώρο του εργαστηρίου ή της τάξης και το σεβασµό της εργασίας 
των άλλων, να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα προστασίας των πνευµατικών 
δικαιωµάτων, προστασίας και σεβασµού των προσωπικών δεδοµένων, ασφάλειας 
των πληροφοριών, συµπεριφοράς στο ∆ιαδίκτυο, ασφάλειας και αποφυγής 
κινδύνων στο «εργασιακό» τους περιβάλλον κλπ. 

•                      Να αναπτύξουν κριτική στάση σχετικά µε τη χρήση των 
υπολογιστών για την αντιµετώπιση προβληµάτων, να αναφέρουν εφαρµογές της 
Πληροφορικής και των ΤΠΕ στο σύγχρονο κόσµο και, τέλος, να 
ευαισθητοποιηθούν και να προβληµατισθούν για τις επιπτώσεις από την εφαρµογή 
τους στο περιβάλλον, στον εργασιακό χώρο, στη γλώσσα, στις αξίες και τον 
πολιτισµό. 

Β) ΤΠΕ - Πρόγραµµα Σπουδών 
  

Α΄ ΤΑΞΗ 

Στόχοι 
Θεµατικές 
Ενότητες 

Ενδεικτικές  
∆ραστηριότητες 



Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να αναγνωρίζουν, να 
κατονοµάζουν, να 
καταδεικνύουν και να 
περιγράφουν τη 
λειτουργία των 
κυριότερων φυσικών 
µονάδων ενός τυπικού 
υπολογιστικού 
συστήµατος (κεντρική 
µονάδα, πληκτρολόγιο, 
ποντίκι, οθόνη, ηχεία, 
εκτυπωτής) και τον 
υπολογιστή ως ενιαίο 
σύστηµα. 
Να αντιλαµβάνονται την 
ανάγκη προφύλαξης και 
του σωστού χειρισµού του 
υπολογιστή, καθώς και 
άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών (π.χ. 
τηλεόραση, DVD Player). 
Να γνωρίζουν τη σωστή 
θέση του σώµατός τους 
µπροστά στον υπολογιστή 
(πώς πρέπει να κάθονται, 
πώς να τοποθετούν τα 
χέρια τους στο 
πληκτρολόγιο, θέση 
µατιών - οθόνης κτλ.). 
Να ταυτίζουν τον 
υπολογιστή µε µια µηχανή 
που βοηθάει τον άνθρωπο 
στην εργασία του και που 
µπορεί, επιπλέον, να τον 
χρησιµοποιήσει για 
παιχνίδι και διασκέδαση. 
Να αναφέρουν χρήσεις 
του υπολογιστή σε 
καθηµερινές 
δραστηριότητες (στο 
σπίτι, στο σχολείο κτλ.). 

Γνωρίζω τον 
υπολογιστή 
  
Αναγνώριση και 
λειτουργία των 
φυσικών µονάδων 
ενός τυπικού 
υπολογιστικού 
συστήµατος. 
Προφυλάξεις, 
εργονοµία. 
Σωστή θέση του 
σώµατος. 
Αναγνώριση του 
υπολογιστή και της 
χρήσης του στο 
άµεσο 
οικογενειακό και 
κοινωνικό 
περιβάλλον. 

Ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει τις 
µονάδες ενός τυπικού 
υπολογιστικού συστήµατος και 
ζητάει από τους µαθητές να τα 
αναγνωρίσουν.  
Τα παιδιά εργάζονται σε 
οµάδες, σχεδιάζουν και 
κατασκευάζουν τα µέρη του 
υπολογιστή (µε χαρτόνι ή άλλα 
υλικά και χρώµατα) και 
συναρµολογούν το δικό τους 
υπολογιστή.  
Πατούν πλήκτρα, κινούν το 
ποντίκι κτλ. ∆ιαπιστώνουν και 
περιγράφουν τη λειτουργία 
κάθε µονάδας.  
Ζητείται από τους µαθητές να 
αναφέρουν κανόνες σωστής 
χρήσης διάφορων οικιακών 
συσκευών. Συσχετίζουν και 
προσδιορίζουν κανόνες σωστής 
συµπεριφοράς στον 
υπολογιστή.  
Ζητείται από τα παιδιά να 
θυµηθούν αν έχουν δει 
υπολογιστή στο άµεσο 
οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον τους και πώς 
νοµίζουν ό,τι αυτός 
χρησιµοποιείται. 
  

Να κινούν το ποντίκι και 
να επιλέγουν (π.χ. 
εργαλείο σχεδίασης, 
χρώµα από την παλέτα 
κτλ.). 
Να αναγνωρίζουν τα 
γράµµατα στο 
πληκτρολόγιο καθώς και 
τα ειδικά πλήκτρα του 
κενού, της διαγραφής και 
του enter/return. 
Να χρησιµοποιούν τα 
εργαλεία ελεύθερης 
σχεδίασης καθώς και τα 
υπόλοιπα εργαλεία της 

Παίζω και µαθαίνω 
µε τον υπολογιστή 
  
Άνοιγµα και 
κλείσιµο µιας 
εφαρµογής αρχικά 
µε βοήθεια και στη 
συνέχεια µε 
σταδιακή 
αυτονόµηση. 
Ξεφύλλισµα 
κειµένων, εικόνων 
και ακρόαση ήχων 
και µουσικής από 
έτοιµες 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης 
των εργαλείων ΤΠΕ 
προσεγγίζονται µε παιγνιώδη 
τρόπο και διαρθρώνεται 
υπηρετώντας τους στόχους των 
ιδιαίτερων θεµατικών ενοτήτων 
και των σχεδίων εργασίας. 
  
Επιδεικνύεται στους µαθητές ο 
σωστός τρόπος εισαγωγής – 
εξαγωγής ενός CD ή DVD, 
καθώς και συσκευών USB (π.χ. 
Flash disk). Με τη χρήση 
κατάλληλου µέσου οι µαθητές 
ακούν µουσική, κάποιο 



ζωγραφικής. 
Να χρησιµοποιούν έτοιµα 
γεωµετρικά σχήµατα και 
να δηµιουργούν τις δικές 
τους συνθέσεις. 
Να προσθέτουν κείµενο 
σε µια ζωγραφιά. 
Να γράφουν 
χρησιµοποιώντας 
κεφαλαία και πεζά 
γράµµατα.  
Να χρησιµοποιούν τα 
ειδικά πλήκτρα του κενού, 
της διαγραφής και του 
enter/return 
Να ξεφυλλίζουν κείµενα 
και εικόνες, να ακούν 
ήχους και µουσική από 
έτοιµες πολυµεσικές 
εφαρµογές 
Να τυπώνουν τις εργασίες 
τους. 

πολυµεσικές 
εφαρµογές. 
∆ηµιουργία 
εικόνας, 
επανάληψη 
εικόνας-σχήµατος, 
µετακίνηση. 
Εξοικείωση µε τη 
θέση των ειδικών 
πλήκτρων. 

  

παραµύθι ή παρακολουθούν 
κινούµενη εικόνα. 
  
Με τη χρήση κατάλληλου 
λογισµικού οι µαθητές 
ασκούνται στη χρήση του 
ποντικιού κάνοντας αντιστοιχίες 
(π.χ. συνδυάζουν εικόνες µε το 
πρώτο γράµµα της λέξης που 
απεικονίζεται, συνθέτουν 
εικόνες - παζλ, κάνουν 
αντιστοιχίες µε αριθµούς, π.χ. 
αντιστοιχίζουν ζώα µε τον 
αριθµό των ποδιών τους) και 
εξασκούνται στο άνοιγµα και 
κλείσιµο της εφαρµογής αρχικά 
µε βοήθεια και στη συνέχεια µε 
σταδιακή αυτονόµηση. 
Φτιάχνουν συγκεκριµένα 
σχήµατα σε διάφορα µεγέθη, τα 
επαναλαµβάνουν ή τα 
µετακινούν. 
Κάνουν συνδυασµούς 
σχηµάτων, συνθέτουν τις 
κατασκευές τους (π.χ. σπίτι, 
καράβι, δέντρα 
χρησιµοποιώντας βασικά 
γεωµετρικά σχήµατα).  
Προσθέτουν κείµενο στη 
ζωγραφιά τους (π.χ. το όνοµά 
τους, το θέµα που ζωγράφισαν 
κ.ά.).  
Αντιγράφουν λέξεις. 
Εκτυπώνουν την εργασία τους 
µε βοήθεια και σταδιακή 
αυτονόµηση. 
Αξιοποιούν τις ικανότητες που 
έχουν αποκτήσει και 
αναπτύσσουν δεξιότητες 
χρήσης και άλλων εργαλείων, 
όπως πρόγραµµα επεξεργασίας 
κειµένου και παρουσιάσεων. 
Π.χ. 
Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας 
κειµένου: 
∆ιορθώνουν και µετακινούν 
πλαίσια κειµένου που είναι 
λάθος τοποθετηµένα κάτω από 
διάφορα αντικείµενα (εικόνες). 
∆ιορθώνουν κείµενα (λεζάντες) 
µε ανακατεµένα µικρά και 
κεφαλαία γράµµατα 
επιλέγοντας να τα 
ξαναγράψουν σωστά. (Εικόνες 
και υπότιτλοι –λεζάντες- µε ζώα 
, αν ασχολούνται µε τα ζώα του 
τόπου τους, µέσων 



συγκοινωνίας, αν ασχολούνται 
µε τις µεταφορές κλπ.) 
Απαντούν σε ερωτήσεις ή 
ολοκληρώνουν προτάσεις 
σχετικές µε την εργασία τους, 
δακτυλογραφώντας µικρές 
προτάσεις. 
Προσέχουν να αρχίζουν µε 
κεφαλαίο και να τελειώνουν µε 
τελεία. 
Ολοκληρώνουν και βελτιώνουν 
µια ηµι- διαµορφωµένη 
παρουσίαση εισάγοντας µικρά 
κείµενα και έτοιµες εικόνες 
(clipart). 
  
Μέσα από όλες τις 
δραστηριότητες γίνεται 
προσπάθεια τα παιδιά να 
µάθουν να συνεργάζονται, να 
συµβάλλουν στην οµαδική 
εργασία και να σέβονται τις 
απόψεις και την εργασία των 
άλλων. Να µαθαίνουν 
παίζοντας. 

Να αναγνωρίζουν το 
∆ιαδίκτυο ως πηγή 
πληροφόρησης. 

Επικοινωνώ 
ηλεκτρονικά 
  
Επίδειξη 
επιλεγµένων 
τόπων του 
∆ιαδικτύου και 
αξιοποίηση 
εκπαιδευτικών 
λογισµικών. 
  

Εργάζονται σε οµάδες και, 
ανάλογα µε την εργασία που 
τους έχει ανατεθεί (στο πλαίσιο 
των διαφόρων γνωστικών 
αντικειµένων), επισκέπτονται 
επιλεγµένους δικτυακούς 
τόπους, αρχικά µε βοήθεια και 
στη συνέχεια µε σταδιακή 
αυτονόµηση, για συλλογή 
πληροφοριών. Πλοηγούνται σε 
εκπαιδευτικά λογισµικά και 
εκπαιδευτικά πακέτα του Π.Ι. 

  



 

  

Β΄ ΤΑΞΗ 

Στόχοι 
Θεµατικές 
Ενότητες  

Ενδεικτικές  
∆ραστηριότητες 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να ανοίγουν και να 
κλείνουν τον υπολογιστή 
και τις διάφορες 
περιφερειακές συσκευές. 
Να κατανοούν ότι η 
συνεχής ενασχόληση µε 
τις ψηφιακές συσκευές 
είναι ελκυστική αλλά τους 
στερεί τη χαρά της 
παρουσίας και της 
συµµετοχής τους σε 
οικογενειακές και φιλικές 
συζητήσεις, στο παιχνίδι 
κλπ. 
Να εξοικειωθούν µε το 
πληκτρολόγιο και τη 
χρήση των βασικών 
πλήκτρων (Shift, PgDn, 
PgUp, Home, End κλπ.). 
Να εξοικειωθούν µε τις 
ειδικές λειτουργίες του 
ποντικιού (∆ιπλό πάτηµα, 
Πάτηµα δεξιού πλήκτρου 
κλπ.). 
Να γνωρίζουν τρόπους 
εναλλαγής της γλώσσας. 
Να γνωρίζουν το άνοιγµα 
- κλείσιµο µιας 
εφαρµογής. 

Γνωρίζω τον 
υπολογιστή 
  
Πρώτη γνωριµία µε 
το γραφικό 
περιβάλλον 
επικοινωνίας (GUI) 
του υπολογιστή. 

Επιδεικνύεται στους µαθητές ο 
σωστός τρόπος ανοίγµατος και 
κλεισίµατος του υπολογιστή και 
άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών.  
Γίνεται συζήτηση για τη σωστή 
αξιοποίηση του υπολογιστή, 
της τηλεόρασης, των 
παιγνιδοµηχανών κλπ.  
Με τη χρήση των κατάλληλων 
εφαρµογών (ζωγραφική, 
κειµενογράφος, αριθµοµηχανή) 
µαθαίνουν να ανοίγουν και να 
κλείνουν εφαρµογές. 

Να γράφουν απλές 
προτάσεις, να 
ζωγραφίζουν, να 
εισάγουν εικόνα σε 
κείµενο µε τη βοήθεια του 
δασκάλου. 
Να αναγνωρίζουν ότι οι 
ΤΠΕ τους δίνουν τη 
δυνατότητα να 
διορθώνουν και να 
βελτιώνουν µια εργασία 
τους µε σύντοµο και 
αποτελεσµατικό τρόπο. 
Να αναζητούν και να 
ανασύρουν πληροφορίες 
από έτοιµες πολυµεσικές 
εφαρµογές. 
Να χρησιµοποιούν έτοιµες 
εικόνες ή γραφικά για να 

Παίζω και µαθαίνω 
µε τον υπολογιστή 
  
Πληκτρολόγηση 
απλού κειµένου, 
ζωγραφική. 
Απλές λειτουργίες 
ενός επεξεργαστή 
κειµένου. 
Αναζήτηση 
πληροφοριών σε 
λεξικά, 
εγκυκλοπαίδειες 
κ.ά.  
Αποθήκευση και 
άνοιγµα αρχείου. 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης 
των εργαλείων ΤΠΕ 
προσεγγίζονται µε παιγνιώδη 
τρόπο και διαρθρώνεται 
υπηρετώντας τους στόχους των 
ιδιαίτερων θεµατικών ενοτήτων 
και των σχεδίων εργασίας. 
  
Αναλαµβάνουν ένα έργο, µια 
αποστολή, µια δραστηριότητα, 
οργανωµένη στο επίπεδο των 
παιδιών, στηριγµένη στις 
εµπειρίες τους (σχολική και 
κοινωνική ζωή).  
Μέσα από όλες τις 
δραστηριότητες γίνεται 
προσπάθεια τα παιδιά να 
µάθουν να συνεργάζονται, να 
συµβάλλουν στην οµαδική 



εµπλουτίζουν την εργασία 
τους. 
Να µορφοποιούν τα 
κείµενά τους ανάλογα µε 
τους στόχους τους και το 
είδος τους (αφήγηση, 
πληροφορίες, γράµµα, 
εικονογραφηµένη 
ιστορία, αφίσα, 
πρόσκληση κλπ.). 
Να αξιοποιούν τις 
λειτουργίες αντιγραφής, 
αποκοπής και 
επικόλλησης. 
Να αποθηκεύουν και να 
ανακτούν το αρχείο µε 
την εργασία τους. 

εργασία, να 
επιχειρηµατολογούν και να 
σέβονται τις απόψεις και την 
εργασία των άλλων. Να 
µαθαίνουν παίζοντας. 
Οι µαθητές ανακαλύπτουν τις 
ιδιαίτερες δυνατότητες της 
κάθε εφαρµογής µέσα από τη 
λύση ενός προβλήµατος την 
ανάγκη διόρθωσης ενός 
«λάθους», βελτίωσης ενός 
εγγράφου κλπ. στο πλαίσιο 
εργασιών που τους ανατίθενται 
(ατοµικές, οµαδικές, 
οµαδοσυνεργατικές). Π.χ. 
εξασκούνται στη διαγραφή, 
αποκοπή, επικόλληση κειµένου 
διαρθρώνοντας σε 
παραγράφους ένα ανακατεµένο 
κείµενο. Για τη διευκόλυνση 
των µαθητών παρέχονται οι 
τίτλοι των παραγράφων. 
Συνεργάζονται και φτιάχνουν 
προσκλήσεις για τη γιορτή του 
σχολείου, το περιοδικό ή την 
εφηµερίδα τους. 
Μέσα από συζήτηση και 
διάλογο µε τα παιδιά 
αναδεικνύεται η ανάγκη 
αποθήκευσης της εργασίας 
τους και συνακόλουθα η 
ανάκτησή της. Αναπτύσσουν 
ικανότητες αποθήκευσης και 
ανάκτησης µε βοήθεια και στη 
συνέχεια µε σταδιακή 
αυτονόµηση. 
Κάνουν συνθετικές εργασίες 
για τα διάφορα µαθήµατά τους 
γράφοντας, ζωγραφίζοντας, 
συγκεντρώνοντας στοιχεία από 
διάφορες πηγές και τις 
παρουσιάζουν αξιοποιώντας 
λογισµικό παρουσιάσεων. 
Μαθαίνουν απλές στρατηγικές 
για να εντοπίζουν πληροφορίες 
µέσα σε λεξικά, 
εγκυκλοπαίδειες, λογισµικά του 
Π.Ι. κλπ. Ζητείται, 
παραδείγµατος χάρη, να βρουν 
πληροφορίες για τον κύκλο του 
νερού.  

Να επισκέπτονται, µόνοι 
τους, επιλεγµένους 
τόπους στο ∆ιαδίκτυο. 

Επικοινωνώ 
ηλεκτρονικά 
  
Επίσκεψη 
επιλεγµένων τόπων 
του ∆ιαδικτύου. 

Επισκέπτονται επιλεγµένους 
δικτυακούς τόπους. αρχικά µε 
βοήθεια και στη συνέχεια µε 
σταδιακή αυτονόµηση. Αντλούν 
και αξιοποιούν πληροφορίες για 
έναν συγκεκριµένο σκοπό. 



  



 

  
Γ΄ ΤΑΞΗ 

Στόχοι 
Θεµατικές 
Ενότητες 

Ενδεικτικές  
∆ραστηριότητες 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
  
Να εξηγούν µε απλά 
λόγια τι είναι ο 
υπολογιστής και τι τα 
προγράµµατα 
εφαρµογών. Να δίνουν 
απλά παραδείγµατα όσον 
αφορά τη χρήση του. 
Να εξηγούν τι είναι 
πρόγραµµα εφαρµογών 
και να δίνουν γενικά 
παραδείγµατα 
προγραµµάτων. 
Να αναγνωρίζουν τις 
µονάδες εισόδου – 
εξόδου. 
Να αναγνωρίζουν το 
γραφικό περιβάλλον 
επικοινωνίας (GUI) του 
υπολογιστή και των 
εφαρµογών, καθώς και τη 
χρησιµότητά τους. 
Να κατανοούν την έννοια 
και τη λειτουργία των 
παραθύρων 
(µεγιστοποίηση, 
ελαχιστοποίηση, κλείσιµο, 
µετακίνηση, διάταξη 
παραθύρων στην 
επιφάνεια εργασίας). 

Γνωρίζω τον 
υπολογιστή 
  
Ο υπολογιστής ως 
ενιαίο σύστηµα. 
  
Γνωριµία µε το 
γραφικό 
περιβάλλον. 
  
  

Οι µαθητές συζητούν και 
ανακαλύπτουν τα 
χαρακτηριστικά της επιφάνειας 
εργασίας την οποία 
συσχετίζουν µε την οργάνωση 
ενός γραφείου εργασίας. 
  
Με τη χρήση των κατάλληλων 
εφαρµογών (ζωγραφική, 
κειµενογράφος, αριθµοµηχανή 
κ.ά.) στο πλαίσιο µιας 
δραστηριότητας µαθαίνουν να 
ανοίγουν , να κλείνουν 
εφαρµογές, να χειρίζονται τα 
παράθυρα και να ξεχωρίζουν 
τα πιο βασικά εικονίδια. 
Μετακινούνται µεταξύ 
ανοικτών παραθύρων. 
  

Να γράφουν πολυτροπικά 
κείµενα (συνδυάζοντας 
κείµενο, εικόνες και 
γραφικά) έχοντας υπόψη 
τους το σκοπό για τον 
οποίο συντάσσουν το 
κείµενο.  
Να παρουσιάζουν 
πληροφορίες που 
βρίσκουν σε µια ποικιλία 
πηγών, ιδέες και σκέψεις 
τους. 
Να αξιοποιούν διάφορα 
ηλεκτρονικά µέσα 
παρουσίασης και 
έκφρασης ανάλογα µε το 
θέµα τους. 
Να ενισχύουν την 

Παίζω και µαθαίνω 
µε τον υπολογιστή 
  
  
∆ηµιουργική 
αξιοποίηση 
εξελιγµένων 
χαρακτηριστικών 
προγραµµάτων 
εφαρµογών 
γραφείου. 
  

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ 
προσεγγίζονται µε παιγνιώδη 
τρόπο και διαρθρώνεται 
υπηρετώντας τους στόχους 
των ιδιαίτερων θεµατικών 
ενοτήτων και των σχεδίων 
εργασίας. 
  
Οι µαθητές ανακαλύπτουν τις 
ιδιαίτερες δυνατότητες της 
κάθε εφαρµογής µέσα από τη 
λύση ενός προβλήµατος την 
ανάγκη διόρθωσης ενός 
«λάθους», βελτίωσης ενός 
εγγράφου κλπ. στο πλαίσιο 
εργασιών που τους ανατίθενται 
(ατοµικές, οµαδικές, 



επιτυχία των στόχων τους 
εισάγοντας τόσο στα 
κείµενα όσο και στις 
παρουσιάσεις τους 
πίνακες, πλαίσια κειµένου 
και γραφικής µορφής 
κείµενο (π.χ. συλλογή 
Fontwork, Wordart).  
Να αξιοποιούν τις 
αναστοχαστικές 
δεξιότητές τους και τις 
δυνατότητες που 
παρέχουν οι ΤΠΕ για τη 
συνεχή βελτίωση των 
έργων τους.  
  
  

οµαδοσυνεργατικές). 
  
Οι µαθητές αναλαµβάνουν την 
παρουσίαση ενός θέµατος από 
µια περιοχή του αναλυτικού 
προγράµµατος. Π.χ. “Οι 
περιπέτειες του Οδυσσέα”. 
Γράφουν κείµενα, εισάγουν 
εικόνες, ταξινοµούν σε πίνακα 
µε τη σειρά που αναφέρονται 
στο βιβλίο της Ιστορίας τους 
σταθµούς του ταξιδιού (βλέπε 
αντίστοιχο λογισµικό του Π.Ι.), 
εισάγουν κείµενα γραφικής 
µορφής για τους τίτλους, 
ζωγραφίζουν και εισάγουν το 
καράβι του Οδυσσέα, 
σελιδοποιούν. Εντοπίζουν τις 
περιοχές του ταξιδιού 
αξιοποιώντας κατάλληλο 
λογισµικό (π.χ. Google earth) 
και εµπλουτίζουν την εργασία 
τους µε την τωρινή ονοµασία 
των περιοχών και σύγχρονες 
φωτογραφίες. Εκτυπώνουν την 
εργασία τους δηµιουργώντας 
αντίστοιχο φυλλάδιο.  
Με την αξιοποίηση του 
λογισµικού παρουσιάσεων 
οργανώνουν το υλικό τους και 
το παρουσιάζουν.  

Να βρίσκουν πληροφορίες 
για ένα συγκεκριµένο 
σκοπό χρησιµοποιώντας 
µια ποικιλία πηγών. 
(Ηλεκτρονική, 
διαδικτυακή 
Εγκυκλοπαίδεια – Λεξικά, 
εκπαιδευτικά λογισµικά, 
διαδίκτυο) 
Να καταγράφουν, να 
οργανώνουν, να 
ανακαλούν, να αναλύουν 
και να οπτικοποιούν το 
υλικό που συλλέγουν, 
κατά τη διερεύνηση ενός 
θέµατος µε την 
αξιοποίηση εφαρµογής 
εννοιολογικής 
χαρτογράφησης. 

Οργανώνω και 
ταξινοµώ µε 
εννοιολογικούς 
χάρτες. 
  
  

Οι µαθητές εξοικειώνονται στη 
χρήση εφαρµογής 
εννοιολογικής χαρτογράφησης 
και τη διαδικασία σύνθεσης 
χαρτών συµπληρώνοντας 
αρχικά ηµιδοµηµένους χάρτες. 
Σταδιακά αυτονοµούνται. 
Οι µαθητές οπτικοποιούν σε 
εννοιολογικό χάρτη τις 
πληροφορίες που βρίσκουν 
κατά τη διερεύνηση ενός 
θέµατος µε σύµβολα, 
συνδέσµους και εισαγωγή 
εικόνων. Π.χ. Η ρύπανση του 
περιβάλλοντος.  
Αποθηκεύουν τον εννοιολογικό 
χάρτη και σε µορφή εικόνας, 
ώστε να τον χρησιµοποιήσουν 
σε µελλοντικές 
δραστηριότητες. 

Να κατανοούν µε 
εισαγωγικές χρήσεις του 
∆ιαδικτύου ότι µπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε 
µια µεγάλη πηγή 
πληροφοριών και εικόνων 

Επικοινωνώ 
ηλεκτρονικά 

Οι µαθητές εµπλέκονται σε 
ιστοεξερευνήσεις (Webquests).  
Οι µαθητές αναλαµβάνουν 
οµαδικές αποστολές 
διεπιστηµονικής διερεύνησης 
ενός θέµατος µε τη µέθοδο 



και ότι πρέπει να το 
χρησιµοποιούν:  
α) κριτικά όσον αφορά 
την αξιοπιστία και την 
ασφάλεια των 
πληροφοριών  
β) µε ευαισθησία σε 
θέµατα προστασίας των 
πνευµατικών 
δικαιωµάτων, 
προσωπικών δεδοµένων 
και σωστής συµπεριφοράς 
στο ∆ιαδίκτυο. 
Να αποκτήσουν βασικές 
δεξιότητες διαχείρισης 
του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (άνοιγµα, 
κλείσιµο µηνύµατος, 
απάντηση σε µήνυµα, 
εισαγωγή ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης παραλήπτη, 
εισαγωγή θέµατος).  
Να αξιοποιούν το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
και να ευαισθητοποιηθούν 
σε θέµατα ασφάλειας 
κατά τη χρήση του. 
Να αναγνωρίζουν τη 
δυνατότητα που 
παρέχουν οι ΤΠΕ σε 
ανθρώπους που 
βρίσκονται µακριά να 
επικοινωνούν ή να 
συνεργάζονται πάνω στο 
ίδιο θέµα. 
Να ευαισθητοποιηθούν 
στη χρήση σωστής 
γλώσσας και κατάλληλης 
έκφρασης στις 
επικοινωνίες τους. 

των ιστοεξερευνήσεων 
(Webquests). 
Π.χ. «Η θάλασσα» 
Οι µαθητές χωρίζονται σε 
οµάδες: δηµοσιογράφων, 
καλλιτεχνών και λογοτεχνών. 

Αποστολή δηµοσιογράφων: 
ρεπορτάζ για τη ρύπανση 
της θάλασσας, αναζήτηση 
και οργάνωση 
πληροφοριακού υλικού 
(εννοιολογικός χάρτης). 
Αποστολή καλλιτεχνών: 
συγκέντρωση και 
παρουσίαση έργων 
ζωγραφικής µε θέµα τη 
θάλασσα (σύνθεση 
παρουσίασης µε λεζάντες 
και σχόλια). 
Αποστολή λογοτεχνών: 
αναζήτηση, συγκέντρωση, 
εικονογράφηση και 
παρουσίαση ποιηµάτων για 
τη θάλασσα κλπ. 

Ενθαρρύνονται και 
καθοδηγούνται να 
επικοινωνήσουν και να 
αναζητήσουν πληροφορίες για 
τις εργασίες τους, όταν αυτές 
το επιτρέπουν, από 
συµµαθητές σχολείων άλλων 
περιοχών, φορείς και ειδικούς 
αξιοποιώντας το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο.  
Μπορούν να χρησιµοποιήσουν 
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
και για τη συγγραφή 
ηλεκτρονικού συνεργατικού 
παραµυθιού. 
Γίνεται συζήτηση – διάλογος. 
Τα παιδιά συσχετίζουν το 
κλασικό ταχυδροµείο µε το 
ηλεκτρονικό, ανακαλύπτουν 
οµοιότητες και διαφορές. 
Ενηµερώνονται για τον 
ασφαλή τρόπο χρήσης του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

  
∆΄ ΤΑΞΗ 

Στόχοι 
Θεµατικές 
Ενότητες 

Ενδεικτικές 
∆ραστηριότητες 

Οι µαθητές επιδιώκεται:  
Να κατανοούν τις 
βασικές λειτουργίες του 
υπολογιστή (είσοδος 
δεδοµένων, επεξεργασία, 
έξοδος αποτελεσµάτων, 

Γνωρίζω τον 
υπολογιστή 
  
Βασικές 
λειτουργίες του 
υπολογιστή. 

Οι µαθητές µέσα από διάλογο 
– συζήτηση ανακαλούν 
γνώσεις από προηγούµενες 
τάξεις. Προσεγγίζουν την 
έννοια της πληροφορίας ως 
αποτέλεσµα επεξεργασίας. 



αποθήκευση) και να 
µπορούν να αναφέρουν 
σχετικά παραδείγµατα. 
Να κατανοούν τις έννοιες 
αρχείο και φάκελος. 
Να αναγνωρίζουν τις 
συσκευές και τα µέσα 
αποθήκευσης και τον 
ασφαλή τρόπο 
διαχείρισής τους. 
Να εξοικειωθούν µε το 
γραφικό περιβάλλον 
διαχείρισης του 
συστήµατος αρχείων και 
να µπορούν: να 
δηµιουργούν, 
µετονοµάζουν, 
αντιγράφουν, 
µεταφέρουν, διαγράφουν 
φακέλους και αρχεία. 
Να αναγνωρίζουν τους 
συνήθεις τύπους αρχείων 
από τα εικονίδια και τις 
επεκτάσεις τους. 

Σύστηµα 
διαχείρισης 
αρχείων και 
φακέλων. 
Περιφερειακές 
µονάδες 
αποθήκευσης. 

Ανακαλύπτουν την έννοια του 
αρχείου ως οργανωµένης 
συλλογής πληροφοριών ή 
δεδοµένων, την αναγκαιότητα 
αποθήκευσης (φύλαξης) των 
εργασιών τους και της σωστής 
οργάνωσής τους. 
Αναγνωρίζουν τις φυσικές 
συσκευές και τα µέσα 
αποθήκευσης. 
Συσχετίζουν την οργάνωση 
των αρχείων µε βιωµατικές 
καταστάσεις (οργάνωση 
βιβλιοθήκης, µουσικών cd 
κλπ.) και αναγνωρίζουν το 
σύστηµα οργάνωσης των 
αρχείων (µέσο, φάκελος, 
αρχείο) στον υπολογιστή 
πιθανόν και σε άλλες 
ψηφιακές συσκευές (mp3 – 
mp4 players, κινητό 
τηλέφωνο κλπ.).  
Οι µαθητές σχηµατοποιούν στο 
τετράδιό τους την επιθυµητή 
οργάνωση των αρχείων τους, 
την οποία στη συνέχεια 
υλοποιούν στον υπολογιστή. 
Ακολούθως, µε τη χρήση 
λογισµικού εφαρµογών (π.χ. 
ζωγραφικής ή κειµενογράφου) 
δηµιουργούν, αποθηκεύουν 
(αποθήκευση, αποθήκευση 
ως) και ανακτούν (ανοίγουν) 
αρχεία. Τέλος, χρησιµοποιούν 
τα αρχεία που έχουν 
δηµιουργήσει και 
εξοικειώνονται στη διαχείριση 
φακέλων και αρχείων. 

Να συνθέτουν κείµενα 
και παρουσιάσεις 
εισάγοντας εικόνες και 
γραφήµατα έχοντας 
υπόψη τους το σκοπό για 
τον οποίο συντάσσουν το 
κείµενο καθώς και τους 
αναγνώστες ή το 
ακροατήριο στους 
οποίους πρόκειται να 
απευθυνθούν. 
Να σχεδιάζουν, να 
δοµούν, να οργανώνουν 
τις παρουσιάσεις τους και 
να έχουν ευχέρεια στην 
ταξινόµηση των 
διαφανειών και την 
µετακίνηση εντός του 
εγγράφου. 

Παίζω και µαθαίνω 
µε τον υπολογιστή 
  
  
Ανακαλύπτω και 
αξιοποιώ νέες 
λειτουργίες των 
προγραµµάτων 
εφαρµογών. 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ 
προσεγγίζονται µε παιγνιώδη 
τρόπο και διαρθρώνεται 
υπηρετώντας τους στόχους 
των ιδιαίτερων θεµατικών 
ενοτήτων και των σχεδίων 
εργασίας. 
Οι µαθητές ανακαλύπτουν τις 
ιδιαίτερες δυνατότητες της 
κάθε εφαρµογής µέσα από τη 
λύση ενός προβλήµατος, την 
διερεύνηση και την 
παρουσίαση ενός θέµατος, την 
ανάγκη διόρθωσης ενός 
«λάθους», βελτίωσης ενός 
εγγράφου κλπ. στο πλαίσιο 
εργασιών που τους 
ανατίθενται (ατοµικές, 



Να εισάγουν µουσική και 
ήχο στις παρουσιάσεις 
τους από διαφορετικές 
πηγές και να 
δικαιολογούν τις 
επιλογές τους. 
Να ενισχύουν την 
επιτυχία των στόχων 
τους χρησιµοποιώντας 
σταδιακά τα εφέ 
εναλλαγής διαφανειών 
και τη δηµιουργία 
υπερσυνδέσεων. 
Να χρησιµοποιούν τη 
µαγνητοφώνηση της 
φωνής τους όταν 
χρειάζεται. 
Να εκφράζονται 
δηµιουργικά και 
πρωτότυπα.  
Να εξοικειωθούν µε 
βασικές λειτουργίες 
τροποποίησης – 
µορφοποίησης έτοιµων 
εικόνων. 
Να εισάγουν εικόνες από 
σαρωτή και 
φωτογραφική µηχανή. 
Να τηρούν στις 
παρουσιάσεις τους 
κανόνες προστασίας των 
πνευµατικών 
δικαιωµάτων 
αναφερόµενοι στις 
πηγές. 
Να προβληµατίζονται για 
την αισθητική ενός 
εγγράφου, µιας 
παρουσίασης ή ενός 
σχεδίου, τη σαφήνεια 
του κειµένου κλπ . 
Να αναγνωρίζουν ότι η 
επανεξέταση και η 
βελτίωση των 
παραγόµενων έργων 
είναι στενά συνδεδεµένα 
µε τις ΤΠΕ οι οποίες 
επιτρέπουν τις διεργασίες 
αυτές να γίνονται 
γρήγορα, εύκολα και 
αποτελεσµατικά 
(αντιγραφή, διαγραφή, 
επικόλληση, 
µορφοποίηση, ανεύρεση 
υλικού κλπ.). 
Να αναπτύξουν 
δεξιότητες τυφλού 

οµαδικές, 
οµαδοσυνεργατικές). 
Αξιοποιούν και εξοικειώνονται 
µε τη «Βοήθεια» της κάθε 
εφαρµογής. 
Ενδεικτικά: 
∆ιορθώνουν και βελτιώνουν 
έγγραφα που τους δίνονται 
µε περιεχόµενο σχετικό µε 
ένα project πάνω στο οποίο 
εργάζονται. Συζητούν, 
ανταλλάσσουν απόψεις 
σχετικά µε τη µορφή και το 
περιεχόµενο, παίρνουν 
αποφάσεις διόρθωσης ή 
βελτίωσης του εγγράφου 
λαµβάνοντας υπόψη το 
στόχο και το κοινό που 
θέλουν να απευθυνθούν. 
Ενηµερώνονται για την 
ύπαρξη Ελεύθερου 
Λογισµικού που διατίθεται 
στο ∆ιαδίκτυο και 
ανακαλύπτουν µε 
καθοδήγηση εργαλεία των 
ΤΠΕ που θα τους βοηθήσουν 
στη υλοποίηση των επιλογών 
τους. 

Αναπτύσσουν δεξιότητες 
χρήσης των εργαλείων στο 
πλαίσιο µιας καινοτόµας 
δράσης (ενός περιβαλλοντικού 
ή διαπολιτισµικού 
προγράµµατος κλπ.) 
«ενδοταξιακά» ή «διαταξιακά» 
µε τη συνεργασία των 
εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών 
και µαθητών όπως: 

- γράφουν και 
εικονογραφούν ένα ποίηµα 
ή µια ιστορία, µια αφίσα, 
ένα ερωτηµατολόγιο, άρθρο 
για εφηµερίδα, ένα 
ενηµερωτικό φυλλάδιο, 
προσκλήσεις, προγράµµατα 
εκδηλώσεων κ.ά.  
- αξιοποιούν ψηφιακή 
φωτογραφική µηχανή 
(εφόσον διατίθεται) για 
λήψη φωτογραφιών, τις 
οποίες επεξεργάζονται τις 
εισάγουν σε έγγραφα, 
οργανώνουν «έκθεση 
φωτογραφίας» ή τις 
παρουσιάζουν 
χρησιµοποιώντας 
κατάλληλο λογισµικό και 



συστήµατος 
δακτυλογράφησης. 
  

video projector, τηλεόραση 
ή ψηφιακή κορνίζα (digital 
frame). 

Εµβαθύνουν και επεκτείνουν 
θεµατικές του αναλυτικού 
προγράµµατος, ερευνώντας 
και παρουσιάζοντας περιοχές 
που τους ενδιαφέρουν ή είναι 
δυσνόητες όπως: 

- Τα πολιτεύµατα στην 
αρχαϊκή Ελλάδα 

Ο εκπαιδευτικός έχει 
προετοιµάσει κατάλληλες 
ασκήσεις ή αξιοποιεί σχετικό 
ελεύθερο λογισµικό µε το 
οποίο οι µαθητές παίζουν και 
εξασκούνται στο «τυφλό 
σύστηµα» δακτυλογράφησης 
(Προτείνεται χρόνος 
απασχόλησης το πολύ 10 
λεπτών σε κάθε διδακτική 
ώρα. Ορθή τοποθέτηση των 
δακτύλων στο πληκτρολόγιο, 
εξάσκηση µε γράµµατα, στη 
συνέχεια µε συλλαβές και 
τέλος λέξεις). 

Να βρίσκουν 
πληροφορίες για έναν 
συγκεκριµένο σκοπό 
χρησιµοποιώντας ποικιλία 
πηγών: ∆ιαδικτυακών 
(π.χ. εγκυκλοπαίδειες), 
Ψηφιακών Λεξικών, 
Βάσεων δεδοµένων κ.ά. 
Να αξιοποιούν εφαρµογή 
εννοιολογικής 
χαρτογράφησης και 
ηµιδοµηµένα λογιστικά 
φύλλα για να 
καταγράφουν, να 
αναλύουν, να 
οργανώνουν και να 
επεξεργάζονται δεδοµένα 
µιας µικρής έρευνας. 
Να εισάγουν δεδοµένα σε 
ένα κατάλληλα 
διαµορφωµένο λογιστικό 
φύλλο. 
Να µορφοποιούν τα κελιά 
του λογιστικού φύλλου.  
Να παρατηρούν σε 
γραφική παράσταση τα 
αποτελέσµατα των 
ερευνών τους και να 
εξάγουν συµπεράσµατα.  
Να αξιοποιούν πίνακες, 
γραφήµατα και 

Οργανώνω, 
ταξινοµώ και 
επεξεργάζοµαι 
πληροφορίες µε 
εννοιολογικούς 
χάρτες και 
λογιστικά φύλλα. 
  
  

Χρησιµοποιούν την 
εννοιολογική χαρτογράφηση 
και για ανίχνευση των 
πρότερων γνώσεων στην αρχή 
ενός σχεδίου εργασίας. Στο 
τέλος διορθώνουν, 
βελτιώνουν, συµπληρώνουν 
τον αρχικό χάρτη 
αξιολογώντας εµµέσως την 
εργασία τους. 
Αναλαµβάνουν τη διεξαγωγή 
µικρών ερευνών όπως: 
- τη διερεύνηση των 
προτιµήσεων των 
συµµαθητών τους σε φαγητά 
και αναψυκτικά (αγωγή 
υγείας) 
- τη διερεύνηση των 
προτιµήσεών τους στα σπορ 
(ελεύθερος χρόνος) 
- τη σύγκριση των καιρικών 
συνθηκών της περιοχής τους 
µε άλλες περιοχές της 
πατρίδας µας αξιοποιώντας 
σχετικές πληροφορίες από το 
∆ιαδίκτυο (µελέτη 
περιβάλλοντος). 

Συντάσσουν µετά από 
συζήτηση και διατύπωση 
υποθέσεων τα αντίστοιχα 
ερωτηµατολόγια στον 



εννοιολογικούς χάρτες 
σε άλλες εφαρµογές. 
Να κατανοούν ότι η 
συγκέντρωση, 
οργάνωση, συσχέτιση και 
επεξεργασία 
πληροφοριών για ένα 
πρόβληµα µπορεί να µας 
οδηγήσει στην 
ανακάλυψη λύσεων ή 
νέων πληροφοριών. 
Να συνειδητοποιούν ότι 
οι οπτικοποιήσεις 
(γραφήµατα, 
εννοιολογικοί χάρτες 
κλπ.) και τα άλλα 
εργαλεία που µας 
προσφέρουν οι ΤΠΕ µας 
επιτρέπουν να 
εξερευνούµε πτυχές ενός 
προβλήµατος για τον 
έλεγχο και την 
επαλήθευση των αρχικών 
µας προβλέψεων. 
Να προβλέπουν, να 
εκτιµούν και να 
αξιολογούν τα 
αποτελέσµατα των 
εφαρµογών που 
δηµιουργούν. 

επεξεργαστή κειµένου. 
Συλλέγουν τα δεδοµένα και τα 
εισάγουν σε ηµιδιαµορφωµένα 
λογιστικά φύλλα. Τα 
µορφοποιούν. Τα απεικονίζουν 
γραφικά, µε τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού, τα 
παρατηρούν, τα αναλύουν και 
συζητούν. Συγκρίνουν τα 
αποτελέσµατα µε τις αρχικές 
τους υποθέσεις. Θέτουν 
ερωτήµατα, κάνουν προτάσεις. 
Σχεδιάζουν και δοµούν την 
παρουσίαση όλης της εργασίας 
τους. 
Συζητούν για το πώς 
εργάστηκαν και µε ποιον 
τρόπο τους βοήθησαν οι ΤΠΕ. 
Ανταλλάσσουν απόψεις. 

  

Να εξοικειωθούν µε τη 
χρήση εφαρµογών 
πλοήγησης στο 
∆ιαδίκτυο. 
Να αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα της 
κριτικής χρήσης του 
∆ιαδικτύου. 
Να ευαισθητοποιηθούν 
στην επιλογή εικόνων και 
πληροφοριακού υλικού 
κατάλληλου για την 
ηλικία τους και σχετικού 
µε το θέµα τους. 
Να αναπτύξουν 
πρακτικές καλής χρήσης 
του ∆ιαδικτύου. 
Να εξοικειωθούν στη 
διατύπωση εύστοχων 
ερωτηµάτων σε µηχανές 
αναζήτησης για να 
ανασύρουν από το 
∆ιαδίκτυο υλικό που να 
είναι σχετικό µε το θέµα 
τους και να µπορούν να 
διαλέξουν τις χρήσιµες 
πληροφορίες. 

Επικοινωνώ 
ηλεκτρονικά 
  
  

Οι µαθητές συνεργάζονται, 
ανακαλούν γνώσεις και 
εµπειρίες και ανακαλύπτουν 
λειτουργίες και δυνατότητες 
της εφαρµογής πλοήγησης 
(Εισαγωγή διεύθυνσης 
ιστοσελίδας. Κατανόηση της 
κατηγοριοποίησης των 
ιστοσελίδων σύµφωνα µε το 
τελευταίο τµήµα της 
διεύθυνσής τους ‘gr, cy, …, 
gov, edu, com, net, org …’. 
Αναγνώριση συνδέσµων και 
υπερσυνδέσµων. Αρχική 
σελίδα. Πλοήγηση σε σελίδες 
που έχουν επισκεφθεί ‘Μπρος 
– Πίσω’, Σελιδοδείκτες. 
Ιστορικό. Άνοιγµα ιστοσελίδας 
σε νέα καρτέλα ή σε νέο 
παράθυρο κλπ.). 
Αξιοποιούν το ∆ιαδίκτυο για τη 
διερεύνηση ποικίλων θεµάτων 
π.χ. αναζήτηση πληροφοριών 
για τα ήθη και τα έθιµα µιας 
περιοχής, ανάκτηση 
φωτογραφικού υλικού 
(φωτογραφίες της Ακρόπολης) 



Να αναγνωρίζουν και να 
διακρίνουν ότι 
οποιοσδήποτε µπορεί να 
είναι συντάκτης στο 
∆ιαδίκτυο και µερικές 
φορές τα περιεχόµενο 
ορισµένων ιστοσελίδων 
µπορεί να είναι αγενές, 
προσβλητικό και 
παράνοµο. Σ΄ αυτές τις 
περιπτώσεις να 
αποφεύγουν την χρήση 
των παρεχόµενων 
πληροφοριών και να 
ενηµερώνουν τον 
εκπαιδευτικό τους και 
τους γονείς τους. 
Να εξοικειωθούν µε τη 
χρήση του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, των 
ιστολογίων και την 
ανάπτυξη «εξ 
αποστάσεως» 
συνεργασιών.  
Να δηµιουργούν 
λογαριασµό 
ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. 
Να κατανοούν την 
αναγκαιότητα, τη 
χρηστικότητα και την 
απαραίτητη µυστικότητα 
των passwords στην 
ηλεκτρονική επικοινωνία. 
Να αναγνωρίζουν τα 
πλεονεκτήµατα της 
χρήσης της ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. 
Να κατανοούν τη 
λειτουργία των διαφόρων 
µερών ενός 
ηλεκτρονικού 
µηνύµατος: 

-Αποστολέας 
-Παραλήπτης 
-Θέµα 
-Μήνυµα 
-Κοινοποίηση κλπ. 

Να εξοικειωθούν µε τη 
λειτουργία επισύναψης 
αρχείου σε ηλεκτρονικό 
µήνυµα.  
Να αναγνωρίζουν τις 
διαφορές διαχείρισης της 
ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας 
α) µε τη βοήθεια 

κλπ. 
Αξιοποιούν εφαρµογές 
ψηφιακών χαρτών (π.χ. 
Google Earth, Google Maps). 
Βρίσκουν τον χάρτη της 
περιοχής τους, του νοµού 
τους, της χώρας µας ή άλλων 
χωρών. Αξιοποιούν την 
εφαρµογή για διερεύνηση 
ποικίλων θεµάτων σχετικών µε 
την Ιστορία, τη Μελέτη 
Περιβάλλοντος τα Μαθηµατικά 
κλπ. 
Π.χ. Ένα ταξίδι σε µια περιοχή 
της Ελλάδας. Χάραξη της 
διαδροµής, υπολογισµός της 
απόστασης, κατάδειξη τόπων 
που θεωρούν σηµαντικούς και 
θα ήθελαν να επισκεφτούν. 
Άλλα θέµατα. 
- Η γειτονιά µου.  
- Προσδιορισµός της 
διαδροµής από το σπίτι µου 
στο σχολείο ή στη ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη. 
- Η πορεία του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. 

Ενθαρρύνονται και 
καθοδηγούνται, αξιοποιώντας 
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 
να επικοινωνήσουν και να 
αναζητήσουν ή να 
ανταλλάξουν πληροφορίες και 
απόψεις µε συµµαθητές τους 
από σχολεία άλλων περιοχών, 
καθώς και µε αρµόδιους 
φορείς ή ειδικούς σχετικούς µε 
θέµατα του ενδιαφέροντός 
τους. Π.χ. ανταλλαγή 
πληροφοριών τις οποίες 
χρειάζονται στην εκπόνηση 
µιας έρευνάς τους για τοπικά 
θέµατα, ειδικές πληροφορίες 
που αφορούν το δήµο τους ή 
περιβαλλοντικά θέµατα, 
θέµατα ιατρικής φύσης κλπ. 
Μπορούν να χρησιµοποιήσουν 
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
και για τη συγγραφή 
ηλεκτρονικού συνεργατικού 
παραµυθιού 
Εξοικειώνονται µε τη µορφή 
επικοινωνίας σε ιστολόγια 
(blogs) ξεκινώντας από το 
ιστολόγιο του σχολείου ή της 
τάξης τους στο οποίο µε 
καθοδήγηση µπορούν να 



προγράµµατος 
ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου και β) µε 
την υπηρεσία web mail. 
Να εξοικειωθούν µε τη 
δυνατότητα που 
παρέχουν οι ΤΠΕ σε 
ανθρώπους που 
βρίσκονται µακριά να 
συνεργάζονται.  
Να ευαισθητοποιηθούν 
στη χρήση σωστής 
γλώσσας και κατάλληλης 
έκφρασης στις 
ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες τους. 

αναρτούν εργασίες τους, να 
βρίσκουν οδηγίες και 
δραστηριότητες αναρτηµένες 
από τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου κ.ά. Να κάνουν 
συζητήσεις. 
  

  



 

  

Ε΄ ΤΑΞΗ 

Στόχοι 
Θεµατικές 
Ενότητες 

Ενδεικτικές  
∆ραστηριότητες 

Οι µαθητές επιδιώκεται:  
Να αναγνωρίζουν τον 
υπολογιστή ως αυτόνοµο 
σταθµό εργασίας ή ως 
µονάδα ενός ευρύτερου 
δικτύου. 
Να περιγράφουν τα οφέλη 
που προκύπτουν από τη 
χρήση των δικτύων. 

Γνωρίζω τον 
υπολογιστή 
  
Η έννοια του 
δικτύου. 

Οι µαθητές συζητούν, 
αναφέρονται και 
περιγράφουν δίκτυα που 
ήδη γνωρίζουν (οδικό 
δίκτυο, τηλεφωνικό δίκτυο 
κλπ.). Προβληµατίζονται για 
τη χρήση του όρου 
«δίκτυο». Συσχετίζουν και 
αναγνωρίζουν το τοπικό 
δίκτυο, το δίκτυο ευρείας 
περιοχής και το παγκόσµιο 
δίκτυο (∆ιαδίκτυο) 
υπολογιστών. 
Μια οµάδα µαθητών 
αναλαµβάνει να µελετήσει 
και να παρουσιάσει 
(χρησιµοποιώντας τα 
κατάλληλα εργαλεία) στους 
συµµαθητές της τα οφέλη 
που προκύπτουν από τη 
χρήση των δικτύων. 
Συζητούν και 
προβληµατίζονται. 

Να αναζητούν πληροφορίες 
σε µια ποικιλία πηγών. 
Να αναφέρουν τις πηγές 
των πληροφοριών τους και 
να αιτιολογούν την επιλογή 
τους. 
Να κρίνουν και να 
αξιολογούν τις εργασίες 
τους καθώς και εργασίες 
άλλων. 
Να συµβάλλουν στην 
τελική διαµόρφωση µιας 
εργασίας καταθέτοντας 
ιδέες, προτάσεις, 
υποδείξεις κλπ., 
αναπτύσσοντας 
ταυτόχρονα 
αναστοχαστικές δεξιότητες, 
καθώς και δεξιότητες 
επιχειρηµατολογίας. 
Να εκφράζονται 
δηµιουργικά και 
πρωτότυπα. 
Να ενισχύουν την επιτυχία 
των στόχων τους 
εισάγοντας video στις 

Παίζω και µαθαίνω 
µε τον υπολογιστή 
  
  
Ανακαλύπτω και 
αξιοποιώ νέες 
λειτουργίες των 
προγραµµάτων 
εφαρµογών. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ 
προσεγγίζονται µε 
παιγνιώδη τρόπο και 
διαρθρώνεται υπηρετώντας 
τους στόχους των 
ιδιαίτερων θεµατικών 
ενοτήτων και των σχεδίων 
εργασίας. 
Οι µαθητές ανακαλύπτουν 
τις ιδιαίτερες δυνατότητες 
της κάθε εφαρµογής µέσα 
από τη λύση ενός 
προβλήµατος, την 
διερεύνηση και την 
παρουσίαση ενός θέµατος, 
την ανάγκη διόρθωσης ενός 
«λάθους», βελτίωσης ενός 
εγγράφου κλπ. στο πλαίσιο 
εργασιών που τους 
ανατίθενται (ατοµικές, 
οµαδικές, 
οµαδοσυνεργατικές). 
Αναλαµβάνουν στο πλαίσιο 
του µαθήµατος ένα έργο, 
µια αποστολή, µια 



παρουσιάσεις τους από 
διαφορετικές πηγές 
αξιοποιώντας, συγχρόνως, 
τις ρυθµίσεις κίνησης των 
αντικειµένων.  
Να  δικαιολογούν τις 
επιλογές τους και να 
τηρούν στις παρουσιάσεις 
τους κανόνες προστασίας 
των πνευµατικών 
δικαιωµάτων. 
Να διατυπώνουν και να 
συντάσσουν  τα 
διερευνητικά ερωτήµατα 
για την οργάνωση και 
διεξαγωγή µιας έρευνας µε 
τη χρήση του επεξεργαστή 
κειµένου. 
Να εξοικειωθούν σταδιακά 
µε εφαρµογές 
ηλεκτρονικής αξιολόγησης 
προκειµένου να συνθέτουν 
παιχνίδια (σταυρόλεξα, 
ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, αντιστοιχίας 
κλπ.). 
Να εξοικειωθούν σταδιακά 
µε προγράµµατα 
επεξεργασίας video και 
ήχου. 
Να αναπτύξουν δεξιότητες 
τυφλού συστήµατος 
δακτυλογράφησης. 
  

  
  
  
  
  
  

διεπιστηµονική 
δραστηριότητα, 
οργανωµένη στο επίπεδο 
των παιδιών, στηριγµένη 
στις εµπειρίες τους από τη 
σχολική και κοινωνική ζωή. 
Ενδεικτικά: 

Πολυµεσικό παραµύθι (µε 
ήχους και εικόνες) που θα 
συγγράψουν και θα 
παρουσιάσουν στα 
µικρότερα παιδιά. 
Σχεδιάζουν και 
δηµιουργούν µια 
παρουσίαση (π.χ. το έργο 
ενός λογοτέχνη, τη 
βιογραφία ενός 
επιστήµονα, το 
αυτοκίνητο και οι 
επιπτώσεις του στο 
περιβάλλον, η Αγιά 
Σοφιά, η χλωρίδα και η 
πανίδα της περιοχής µας 
κλπ.) την οποία 
αξιοποιούν σε εκδήλωση 
του σχολείου τους.  
∆ηµιουργία ενός 
εικονογραφηµένου 
ηµερολογίου µε εικόνες ή 
ζωγραφιές µιας θεµατικής 
(η θάλασσα, το δάσος, η 
οικογένεια κλπ). 
∆ηµιουργία σιωπηλού 
video - σχολίου µόνο µε 
µουσική επένδυση. 
Σύνθεση µιας διαφήµισης 
για την υγιεινή διατροφή. 
Κατασκευή αφίσας για τα 
απειλούµενα είδη. 
Γελοιογραφίες. 
Άρθρο και συνεντεύξεις 
για την τοπική ή τη 
σχολική εφηµερίδα 
σχετικό µε ένα επίκαιρο 
θέµα της περιοχής τους. 

Συνθέτουν παιχνίδια και 
κουίζ (αρχικά µε τη βοήθεια 
του εκπαιδευτικού) 
αξιοποιώντας πακέτα 
ηλεκτρονικής αξιολόγησης.  

Αναλαµβάνουν, για 
παράδειγµα, την 
κατασκευή σταυρολέξου 
αφού τους δοθούν οι 
λέξεις σε έγγραφο 
επεξεργαστή κειµένου. Τις 
εισάγουν σε πίνακα που 



σχεδιάζουν, βρίσκουν και 
συµπληρώνουν ορισµούς. 
Αντιγράφουν τα κείµενα 
στα αντίστοιχα πεδία µιας 
εφαρµογής ηλεκτρονικής 
αξιολόγησης και µε 
καθοδήγηση 
κατασκευάζουν και 
µορφοποιούν το 
σταυρόλεξο. 

Ο εκπαιδευτικός έχει 
προετοιµάσει κατάλληλες 
ασκήσεις ή αξιοποιεί σχετικό 
ελεύθερο λογισµικό µε το 
οποίο οι µαθητές παίζουν 
και εξασκούνται στο «τυφλό 
σύστηµα» 
δακτυλογράφησης 
(Προτείνεται χρόνος 
απασχόλησης το πολύ 10 
λεπτών σε κάθε διδακτική 
ώρα. Ορθή τοποθέτηση των 
δακτύλων στο 
πληκτρολόγιο, εξάσκηση µε 
γράµµατα, συλλαβές, λέξεις 
και προτάσεις). 

Να αναπτύξουν δεξιότητες 
διεξαγωγής έρευνας. 
Να εξοικειωθούν µε το 
περιβάλλον της εφαρµογής 
επεξεργασίας αριθµητικών 
δεδοµένων µε λογιστικά 
φύλλα. 
Να κατανοούν την έννοια 
του κελιού, της γραµµής, 
της στήλης. 
Να δηµιουργούν απλά 
λογιστικά φύλλα στα οποία 
καταχωρούν τα δεδοµένα 
της έρευνάς τους και να τα 
µορφοποιούν.  
Να επιλέγουν περιοχές 
κελιών, να αντιγράφουν, 
µεταφέρουν και 
διαγράφουν τα 
περιεχόµενα των κελιών.  
Να εισάγουν απλούς 
τύπους στα κελιά των 
λογιστικών φύλλων. 
Να αντιγράφουν τύπους. 
Να αντιλαµβάνονται την 
έννοια της σχετικής και της 
απόλυτης αναφοράς σε 
κελί. 
Να εξοικειωθούν στη 
χρήση απλών 
συναρτήσεων στα 

Οργανώνω, 
ταξινοµώ και 
επεξεργάζοµαι 
πληροφορίες µε 
λογιστικά φύλλα. 
  
  

Οι µαθητές ανακαλύπτουν 
τις ιδιαίτερες δυνατότητες 
της κάθε εφαρµογής µέσα 
από τη λύση ενός 
προβλήµατος, την 
διερεύνηση και την 
παρουσίαση ενός θέµατος, 
την ανάγκη διόρθωσης ενός 
«λάθους», βελτίωσης ενός 
εγγράφου κλπ. στο πλαίσιο 
εργασιών που τους 
ανατίθενται (ατοµικές, 
οµαδικές, 
οµαδοσυνεργατικές). 

Αναλαµβάνουν τη 
διεξαγωγή µικρών ερευνών. 
Συντάσσουν, µετά από 
συζήτηση και διατύπωση 
υποθέσεων, τα 
ερωτηµατολόγια στον 
επεξεργαστή κειµένου. 
Συλλέγουν τα δεδοµένα. 
Σχεδιάζουν λογιστικά 
φύλλα, καταχωρούν τα 
δεδοµένα και τα 
επεξεργάζονται. 
Αναπαριστούν µε 
κατάλληλα γραφήµατα τα 
αποτελέσµατα. Τα 
αναλύουν και συζητούν. 
Συγκρίνουν τα 



λογιστικά φύλλα που 
εξυπηρετούν την 
ερευνητική τους 
δραστηριότητα (άθροισµα, 
µέσος όρος, µέγιστο, 
ελάχιστο). 
Να δηµιουργούν 
γραφήµατα για την 
γραφική απεικόνιση των 
δεδοµένων και των 
αποτελεσµάτων τους. 
Να αντιλαµβάνονται την 
αναγκαιότητα της γραφικής 
απεικόνισης. 

Να αναγνωρίζουν και να 
επιλέγουν το κατάλληλο 
γράφηµα για την 
παρουσίαση των στοιχείων.  

Να αξιοποιούν του 
εννοιολογικούς χάρτες για 
την εµβάθυνση και 
κατανόηση πληροφοριακού 
υλικού. 
Να εµπλουτίζουν τη 
βιβλιοθήκη της εφαρµογής 
µε εικόνες και να 
εξοικειωθούν µε τις 
λειτουργίες του ήχου.  

αποτελέσµατα µε τις 
αρχικές τους υποθέσεις. 
Θέτουν ερωτήµατα κάνουν 
προτάσεις. Σχεδιάζουν και 
δοµούν την παρουσίαση 
όλης της εργασίας τους. 

Συζητούν για το πώς 
εργάστηκαν και µε ποιο 
τρόπο τους βοήθησαν οι 
ΤΠΕ. Ανταλλάσουν απόψεις. 

Μέσα από διάλογο και 
συζήτηση τα παιδιά 
ανακαλύπτουν την έννοια 
της απόλυτης και της 
σχετικής αναφοράς σε κελί. 
Π.χ. Ένα παιδί προσδιορίζει 
τον τόπο κατοικίας του, 
λέγοντας «µένω 
Κωνσταντινουπόλεως 286» 
(απόλυτη αναφορά), ενώ 
ένα άλλο λέει «ξεκινώντας 
από το σχολείο στον πρώτο 
δρόµο στρίβεις αριστερά, 
συνεχίζεις ευθεία, στο τέλος 
του δρόµου βρίσκεται το 
σπίτι µου» (σχετική 
αναφορά). 

∆ηµιουργούν τεύχος µε τα 
στοιχεία της έρευνάς τους, 
το οποίο µορφοποιούν 
κατάλληλα (εξώφυλλο, 
περιεχόµενα, κεφαλίδα και 
υποσέλιδο, αρίθµηση 
σελίδων, σελίδα µε δύο 
στήλες κλπ.). 

Ενδεικτικά: 

Έρευνα α΄: 

Κατανάλωση ρεύµατος 
στο σπίτι. 

Συζήτηση. 
Συµπεράσµατα, 
προτάσεις. 

Πρόγραµµα µείωσης της 
κατανάλωσης. 

Έρευνα β΄ (µετά από το 
πρόγραµµα): 

Κατανάλωση ρεύµατος 
στο σπίτι. 

Συγκρίσεις. Συζήτηση. 
Συµπεράσµατα. Νέες 
προτάσεις. 

Άλλα παραδείγµατα 
σχεδιασµού λογιστικών 
φύλλων: 

Υπολογισµός του µέσου 



όρου της βαθµολογίας. 

Υπολογισµός του κόστους 
µιας εκδροµής. 

Υπολογισµός του εµβαδού 
και της περιµέτρου 
γεωµετρικών σχηµάτων. 

Εξερευνούν την επίδραση 
που έχει η αλλαγή των 
µεταβλητών του µήκους 
και του πλάτους στο 
εµβαδόν των 
γεωµετρικών σχηµάτων. 

Να αντιµετωπίζουν τη 
χρήση του ∆ιαδικτύου µε 
ευαισθησία σε θέµατα 
προστασίας των 
προσωπικών δεδοµένων, 
των πνευµατικών 
δικαιωµάτων, της 
ασφάλειας των 
πληροφοριών κτλ. 
Να κατανοούν ότι στο 
∆ιαδίκτυο µπορεί να βρουν 
υλικό (πληροφορίες και 
εικόνες) άσχετο µε το θέµα 
τους, ακατάλληλο για την 
ηλικία τους και παράνοµο. 
Να αποφεύγουν την 
επίσκεψη τέτοιων 
ιστοσελίδων και να 
ενηµερώνουν το σχολείο 
και τους γονείς τους. 
Να ενηµερωθούν σε 
θέµατα σχετικά µε τους 
ιούς και τις κακόβουλες 
επιθέσεις τρίτων.  
Να γνωρίζουν τρόπους 
αντιµετώπισης 
ανεπιθύµητης 
αλληλογραφίας. 
Να χρησιµοποιούν στις 
αναζητήσεις τους λέξεις 
κλειδιά. Να αξιολογούν τις 
πληροφορίες που βρίσκουν 
και να κατανοούν τη 
σηµασία της προέλευσής 
τους. Να κάνουν σύνθετες 
αναζητήσεις και να 
µπορούν να χρησιµοποιούν 
µε επιτυχία τους τελεστές 
«ΚΑΙ/and» και «΄Η/or». 
Να αναγνωρίζουν την 
προέλευση των 
πληροφοριών από τις 
επεκτάσεις των 
διευθύνσεων των 

Επικοινωνώ 
ηλεκτρονικά 

Εµπλέκονται σε 
ιστοεξερευνήσεις 
(Webquests) σε 
συγκεκριµένες ιστοσελίδες 
αλλά κάνουν και  ελεύθερες 
αναζητήσεις για τη συλλογή 
πληροφοριών και εικόνων 
που χρειάζονται για µια 
εργασία τους. 

Ενθαρρύνονται στην 
ανάληψη διαταξιακών 
συνεργασιών και µε 
αποµακρυσµένα σχολεία. 
Όπου αυτό είναι δυνατό 
εξοικειώνονται και µε τη 
µορφή συνεργασιών µέσω 
σύγχρονων ή ασύγχρονων 
µεθόδων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

Γράφουν ένα άρθρο για 
κάποιο πρόβληµα, της 
περιοχής τους. 
Ανταλλάσσουν τις εργασίες 
τους. Με την εισαγωγή 
σχολίου κάνουν 
παρατηρήσεις πιθανής 
βελτίωσης του κειµένου 
αλλά και θετικά σχόλια. 
Επεξεργάζονται εκ νέου το 
κείµενο προσέχοντας τις 
παρατηρήσεις των 
συµµαθητών τους. 
Βελτιώνουν µε νέες ιδέες 
όπου χρειάζεται. 
Παρουσιάζουν. Συζητούν. 
Τελειοποιούν, αποστέλλουν 
στην τοπική εφηµερίδα µε 
το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο. 

Σύνταξη ερωτηµατολογίου, 
επισύναψή του στο 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
και αποστολή του σε 



ιστοσελίδων (org, edu 
κλπ.). 
  

συµµαθητές τους ενός 
αποµακρυσµένου σχολείου, 
προκειµένου να συλλέξουν 
πληροφορίες για την 
περιοχή τους. 

Να σχεδιάζουν και να 
επεξεργάζονται δικές τους 
ζωγραφιές σε ένα Logo like 
προγραµµατιστικό 
περιβάλλον.  
Να εισάγουν και να 
επεξεργάζονται έτοιµα 
σχήµατα.  
Να εισάγουν έτοιµες 
εικόνες και ζωγραφιές. 
Να εισάγουν χελώνα και να 
αλλάζουν τις διαστάσεις 
της.  
Να αλλάζουν τη µορφή της 
χελώνας χρησιµοποιώντας 
τα έτοιµα σχήµατα.  
Να γνωρίζουν τις βασικές 
εντολές κίνησης της 
χελώνας (µπροστά, πίσω 
δεξιά, αριστερά, περίµενε, 
πάνω –pen up-, κάτω – 
pen down- κλπ.). 
Να σχεδιάζουν απλά 
γεωµετρικά σχήµατα 
(τετράγωνο, 
παραλληλόγραµµο, κ.ά.) 
µε τη γραφίδα της 
χελώνας. 

Προγραµµατίζω και 
ελέγχω 

Οι µαθητές ανακαλύπτουν 
τις δυνατότητες σχεδίασης 
ενός Logo like 
προγραµµατιστικού 
περιβάλλοντος 
δηµιουργώντας τις δικές 
τους ζωγραφιές. 
Εµπλουτίζουν τις εργασίες 
τους εισάγοντας χελώνες 
που τις κινούν µε απλές 
εντολές. Αλλάζουν το 
σχήµα της χελώνας 
χρησιµοποιώντας έτοιµα 
γραφικά της εφαρµογής. 
Προγραµµατίζουν τη 
χελώνα ώστε αυτή να 
κινείται όταν επιλέγεται µε 
το ποντίκι. Αναλαµβάνουν 
τη δηµιουργία 
ολοκληρωµένων σελίδων µε 
κίνηση γραφικών όπως: η 
κίνηση στο δρόµο, τα ζώα 
στην εξοχή κ.ά.  
Μαθαίνουν για το στυλό της 
χελώνας. 
Πειραµατίζονται µε την 
κίνηση της χελώνας και την 
περιστροφή της. Θέτουν 
ερωτήµατα, σχεδιάζουν, 
εφαρµόζουν και 
ανακαλύπτουν τους 
κανόνες σχεδίασης βασικών 
γεωµετρικών σχηµάτων. 
Αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα της εντολής 
επανάληψης. Μαθαίνουν 
την εντολή και τη 
χρησιµοποιούν στη 
σχεδίαση των σχηµάτων 
τους.  
Πειραµατίζονται µε τη γωνία 
περιστροφής της χελώνας 
και ανακαλύπτουν πόσες 
µοίρες περιστρέφεται µια 
χελώνα για να ολοκληρώσει 
τη διαδροµή της γύρω από 
ένα κλειστό σχήµα. 
Ετοιµάζουν ερωτήσεις 
αντιστοιχίας, όπου οι 
συµµαθητές τους καλούνται 
να αντιστοιχίσουν ένα 
σύνολο εντολών µε το 



αντίστοιχο παραγόµενο 
σχήµα και αντίστροφα. 
Συζητούν. 
  
  
Παρατήρηση: Οι 
δραστηριότητες 
προσαρµόζονται στις 
δυνατότητες που προσφέρει 
το προγραµµατιστικό 
περιβάλλον που 
χρησιµοποιεί ο 
εκπαιδευτικός. 

  



 

  

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες 
Ενδεικτικές 
∆ραστηριότητες 

Οι µαθητές 
επιδιώκεται:  
Να αντιλαµβάνονται 
τις επιπτώσεις των 
ΤΠΕ στην 
καθηµερινή τους 
ζωή και να 
προβληµατίζονται 
για το µέλλον. 

Γνωρίζω τον 
υπολογιστή 
  
Οι ΤΠΕ και οι 
επιπτώσεις τους στην 
κοινωνία. 

Αναπτύσσεται διάλογος και 
προβληµατισµός µέσα στην τάξη 
για τις θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις, που τα παιδιά 
αντιλαµβάνονται, των ΤΠΕ στην 
απασχόληση, την οικονοµία, την 
επικοινωνία µεταξύ ανθρώπων 
και λαών, την αλληλεπίδραση 
των πολιτισµών, την αποµόνωση 
του ατόµου αλλά και την 
δυνατότητα να επικοινωνεί µε 
άλλα άτοµα που βρίσκονται πολύ 
µακριά, τους κινδύνους του 
∆ιαδικτύου κ.ά. 
Καταγράφουν τις απόψεις τους σε 
εννοιολογικό χάρτη. 
Επισκέπτονται διαδικτυακούς 
τόπους µελετούν θέσεις και 
απόψεις ειδικών. Αναστοχάζονται, 
συµπληρώνουν ή διαφοροποιούν 
τον εννοιολογικό τους χάρτη. 
Εκτυπώνουν και αναρτούν τον 
χάρτη στην τάξη τους. 

Να εξοικειωθούν µε 
πρόγραµµα 
επεξεργασίας video. 
  
Να δηµιουργούν, να 
αξιολογούν και να 
δηµοσιοποιούν µια 
συνθετική εργασία. 

Παίζω και µαθαίνω µε 
τον υπολογιστή 
  
  
∆ηµιουργική 
αξιοποίηση των 
εφαρµογών των ΤΠΕ. 
  

Οι µαθητές στο πλαίσιο µιας 
δραστηριότητας αναλαµβάνουν 
την εκπόνηση µιας συνθετικής 
εργασίας (project) αξιοποιώντας 
τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. 
Εύρεση θέµατος, διαµόρφωση 
αξόνων διερεύνησης µέσα από 
συζήτηση και την καθοδήγηση 
του εκπαιδευτικού. 
  
Ενδεικτική διάρθρωση σχεδίου 
εργασίας µε θέµα: «Το δάσος» 
ακολουθεί στο τέλος του 
παρόντος. 
Για την επεξεργασία της 
συνθετικής εργασίας θα 
αφιερώνονται τουλάχιστον δύο 
διδακτικές ώρες το µήνα καθ΄ 
όλη τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους. 



Να αξιοποιούν το 
περιβάλλον της 
εφαρµογής 
επεξεργασίας µε 
λογιστικά φύλλα και 
να δηµιουργούν 
καταλόγους 
(ονοµάτων, 
γεγονότων κλπ.) να 
τους ταξινοµούν, να 
αναζητούν στοιχεία 
και να τους 
εκτυπώνουν. 
Να αξιοποιούν το 
περιβάλλον για 
συλλογή δεδοµένων 
και τη στατιστική 
επεξεργασία τους. 

Οργανώνω, ταξινοµώ 
και επεξεργάζοµαι 
πληροφορίες µε 
λογιστικά φύλλα.  

Οι µαθητές δηµιουργούν για 
παράδειγµα έναν πίνακα σε 
λογιστικό φύλλο µε τα επώνυµα, 
τα ονόµατα και το φύλλο των 
συµµαθητών τους. Τα ταξινοµούν 
µε διάφορους τρόπους. 
∆ηµιουργούν φίλτρα. 
Αντιλαµβάνονται την έννοια του 
πεδίου και της εγγραφής. 

Αντλούν θέµατα από τα 
Μαθηµατικά και από την 
καθηµερινή ζωή τα 
επεξεργάζονται στατιστικά και τα 
αναπαριστούν µε το κατάλληλο 
γράφηµα. 

Να δηµιουργούν 
ιστολόγιο (blog). Να 
κατανοήσουν την 
έννοια και το σκοπό 
δηµιουργίας ενός 
ιστολογίου και να 
αναπτύξουν καλές 
πρακτικές 
αξιοποίησης του 
µέσου. 

Επικοινωνώ 
ηλεκτρονικά 

  

Να συντάσσουν 
απλές διαδικασίες σε 
ένα Logo like 
προγραµµατιστικό 
περιβάλλον. 
Να κατανοήσουν 
την έννοια της 
µεταβλητής. Να 
χρησιµοποιούν 
διαδικασίες µε 
συνθήκη, 
παραµετρικές και 
αναδροµικές 
διαδικασίες. 

Προγραµµατίζω και 
ελέγχω 

Οι µαθητές συντάσσουν 
διαδικασίες για τη σχεδίαση 
γεωµετρικών σχηµάτων στο 
προγραµµατιστικό περιβάλλον της 
Logo. Συνδυάζουν τις διαδικασίες 
για το σχεδιασµό  σύνθετων 
σχεδίων π.χ. κάστρο, χωριό, 
βάρκα, πλοίο κλπ. Εµπλουτίζουν 
τα σχέδια τους µε χρώµατα και µε 
άλλα σχέδια από τα έτοιµα 
γραφικά.  
Μέσα από τα παραδείγµατα, τα 
παιδιά κατανοούν ότι ο 
υπολογιστής εκτελεί τις οδηγίες 
που του δίνει ο άνθρωπος. 
  
Παρατήρηση: Οι δραστηριότητες 
προσαρµόζονται στις δυνατότητες 
που προσφέρει το 
προγραµµατιστικό περιβάλλον 
που χρησιµοποιεί ο 
εκπαιδευτικός. 

  

  
Συνθετική εργασία (project) : Το δάσος 

  
Σχεδιασµός υλοποίησης 

Σκοπός – στόχοι 



∆ιαµόρφωση του πλαισίου δράσης 
Προγραµµατισµός 

∆ιεξαγωγή – Πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων 
Παρουσίαση – Αξιολόγηση 
Αξιοποίηση του προϊόντος της έρευνας. 
  
Η συνθετική εργασία θα πραγµατοποιηθεί µε αξιοποίηση εφαρµογών των ΤΠΕ, 
όπως: 
  
Επεξεργαστή παρουσιάσεων 
(παρουσιάσεις των αξόνων) 
  
∆ιερεύνηση προσοµοιώσεων 
(οικοσύστηµα, τροφική αλυσίδα) 
  
Εννοιολογική χαρτογράφηση 
(∆ασικό οικοσύστηµα, άξονες διερεύνησης κλπ) 
  
Λογιστικά φύλλα 
( είδη δασών στην Ελλάδα – έκταση ανά είδος, συνολική έκταση – εισαγωγή 
γραφήµατος, επεξεργασία δεδοµένων µελέτης πεδίου σε κοντινή δασική περιοχή, 
εύρεση του ύψους ενός δέντρου, αναζήτηση πληροφοριών από το ∆ιαδίκτυο και 
προϋπάρχουσα βάση διαδοµένων για τα ζώα κλπ.) 
  
Πρόγραµµα ζωγραφικής:  
(κατασκευή αφίσας) 
  
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
(επικοινωνία µε µαθητές σχολείων περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές) 
  
Επεξεργαστή κειµένου:  
(Τα παραµύθια του δάσους ‘συγγραφή συνεργατικών παραµυθιών’) 
∆ιαδίκτυο:  
(αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων) 
  
Προγραµµατισµό: 
(∆ηµιουργία πολυµεσικής σκηνής ‘σκηνικό, εισαγωγή εικόνων ζώων του δάσους, 
κίνηση, οι φωνές των ζώων µε κλικ πάνω στη αντίστοιχη εικόνα’. 
Προγραµµατισµός διαδροµής κάποιου ζώου του δάσους ώστε να αποφύγει εµπόδια 
και απειλές και να φτάσει σε µια λίµνη να πιει νερό ‘Κατασκευή του σκηνικού από 
κάθε οµάδα, ανταλλαγή παιχνιδιών’) 
  
Google earth /  Google maps / Wikimapia:   
Αναζήτηση  προστατευόµενων περιοχών ,και τοποθέτηση εικόνων και σχολίων   
  
Ηλεκτρονική αξιολόγηση 
Κατασκευή σταυρόλεξων (ζώα του δάσους, προστατευόµενες περιοχές , απειλές, 
ωφέλειες κλπ.). 
  
Κατασκευή χάρτη της Ελλάδας σε χαρτόνι µε τις προστατευόµενες δασικές 
περιοχές, εικόνες και σχόλια που θα δηµιουργηθούν µε τη βοήθεια των ΤΠΕ. 

  



 

  
  

Γ) ΤΠΕ – ∆ιδακτική Μεθοδολογία 
  
Η πληθώρα των γνώσεων, µε τις οποίες κατακλύζεται ο σύγχρονος άνθρωπος και 
η γρήγορη απαξίωσή τους, επιβάλλει η διδασκαλία να µην έχει, αποκλειστικά, 
γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα. Η διδακτική πορεία πρέπει να βασίζεται στην έµφυτη 
περιέργεια του µαθητή και στην αυτενέργειά του. Ο µαθητής παρακινείται από τον 
εκπαιδευτικό στο να προσδιορίζει και να αξιοποιεί διάφορες πηγές και µέσα 
πληροφόρησης. Να συνδυάζει τη θεωρία µε την πράξη και να στοχεύει κυρίως 
στην απόκτηση κριτικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα. 
Κατά το σχεδιασµό των διδακτικών ενεργειών θα λαµβάνεται υπόψη ότι η 
κατανόηση των εννοιών και η απόκτηση ουσιαστικής γνώσης επιτυγχάνεται αν 
στηρίζεται σε προηγούµενες γνώσεις, εµπειρίες ενδιαφέροντα και βιώµατα των 
µαθητών.  

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δίνει ευκαιρίες συµµετοχής και να προσφέρει υψηλής 
ποιότητας µορφωτικό αγαθό σε όλους τους µαθητές: αγόρια και κορίτσια, άτοµα 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή δυσκολίες, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή 
την εθνική τους προέλευση και το πολιτισµικό τους υπόβαθρο. Με βάση το 
γεγονός ότι όλα τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες δεν χρήζουν απαραίτητα 
ειδικής εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να µεριµνά και να σχεδιάζει τη 
διδασκαλία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συµµετοχή τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

  

Μέσα από µια ενιαία και συνεχή δηµιουργική διαδικασία, η διδασκαλία θα βοηθά 
τους µαθητές να ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση, προτρέποντας και εθίζοντάς 
τους να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες. Γενικότερα, η διδασκαλία θα πρέπει να 
σκοπεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών και να τους βοηθά, 
προσαρµόζοντας και αξιοποιώντας τα σηµερινά δεδοµένα, να οραµατίζονται το 
δικό τους κόσµο και ένα καλύτερο αύριο.  

Η διδασκαλία επίσης θα πρέπει να στηρίζεται στη συµµετοχική µέθοδο. Η ουσία του 
συµµετοχικού τρόπου βρίσκεται στην ανάπτυξη της συλλογικότητας και της 
πρωτοβουλίας των εκπαιδευοµένων οι οποίο αντιµετωπίζονται ως αυτόνοµες 
προσωπικότητες. Συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία και βρίσκονται σε 
συνεχή (διαρκή) σχέση αλληλεπίδρασης µε τον εκπαιδευτικό. Επιδιώκεται µε τον 
τρόπο αυτό η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, της πρωτοτυπίας και της 
καινοτοµίας, της συνεργατικότητας, της ικανότητας επικοινωνίας και της 
διαχείρισης καταστάσεων. 

Τα παραπάνω προϋποθέτουν τη χρήση µεθόδων που να προωθούν, να ενισχύουν 
και να ενθαρρύνουν:  

•     Την ενεργοποίηση του µαθητή και την εµπλοκή του σε διαδικασίες µέσα από 
τις οποίες θα κατακτά ο ίδιος τη γνώση,  

•     τη δηµιουργική δράση και τον πειραµατισµό ως κινητήριες δυνάµεις για 
καινοτοµία, 

•     τη συνεργατική και ανακαλυπτική µάθηση,  
•     την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα, 
•     τη συζήτηση, τον προβληµατισµό και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, 
•     την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρασης, 
•     τη µάθηση πάνω στο πώς µαθαίνουµε. 

Η χρήση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών σε όλους 
σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας προσδίδει µια ιδιαιτερότητα 



στο µάθηµα και παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσής του µε όλα σχεδόν τα γνωστικά 
αντικείµενα. Προσφέρεται, συνεπώς, η δυνατότητα στους µαθητές και τις 
µαθήτριες, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία όλων των άλλων 
γνωστικών αντικειµένων, να εφαρµόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και να 
αναπτύσσουν τις ικανότητες τους στη χρήση των ΤΠΕ. Επιπροσθέτως, να 
αξιοποιούν τις γνώσεις τους αυτές στο πλαίσιο διαθεµατικών και διεπιστηµονικών 
δραστηριοτήτων µέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση της 
γνώσης και αξιοποιείται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο σχολικός χρόνος. Πρέπει 
να έχουν σαφή εργαστηριακό προσανατολισµό γιατί στο σχολικό εργαστήριο και 
στο πλαίσιο ποικίλων δραστηριοτήτων, δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές και τις 
µαθήτριες, χρησιµοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές, να 
δραστηριοποιούνται, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, να πειραµατίζονται, να 
δηµιουργούν και να ανακαλύπτουν τη γνώση. Ο χαρακτήρας των δραστηριοτήτων 
θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε µέσα από ποικίλες διδακτικές στρατηγικές και µε 
τη χρήση πολλαπλών µέσων να δίνεται µια συνολική εικόνα των ΤΠΕ, να 
αποκαλύπτονται οι σχέσεις µεταξύ των επιµέρους εφαρµογών, εργαλείων κ.λπ.  

Παράλληλα, µε τις δραστηριότητες θα πρέπει να διευκολύνεται και να ενισχύεται: 

•     Η ανάπτυξη της ικανότητας του µαθητή να δηµιουργεί, να αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες, να πρωτοτυπεί.  

•     Ο συµµετοχικός - συνεργατικός χαρακτήρας της µάθησης. 
•     Η δυνατότητα αναλυτικής και συνθετικής σκέψης 
•     Η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείο 

µάθησης και σκέψης. 
•     Η ανάπτυξη δεξιοτήτων µοντελοποίησης και τεχνικών επίλυσης 

προβληµάτων.  
•     Η ικανότητα στη χρήση συµβολικών µέσων έκφρασης και διερεύνησης. 
•     Η καλλιέργεια διαχρονικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων µεθοδολογικού 

χαρακτήρα.  
•     Η καλλιέργεια κλίµατος αµοιβαίου σεβασµού. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει, ασκήσεις, προβλήµατα, εργασίες, 
δραστηριότητες κλπ. να επιλέγονται, κατά το δυνατό και κυρίως, από τον χώρο 
των ενδιαφερόντων των µαθητών και να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάλυση 
και το σχεδιασµό της λύσης. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι δοµηµένες κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να µπορούν να ολοκληρώνονται τµηµατικά, να απαιτούν την 
ταυτόχρονη ενασχόληση των µαθητών της οµάδας και για την ολοκλήρωσή τους 
να απαιτούν πολύπλευρη προσέγγιση της γνώσης. Η ανάλυση και ο σχεδιασµός θα 
είναι η βάση της δουλειάς εκτός εργαστηρίου, στο σπίτι ή στην αίθουσα. Στην 
αίθουσα θα γίνεται επίσης, η εισαγωγή και η ανάπτυξη των διαφόρων εννοιών, 
παράλληλα µε την πρακτική άσκηση στο εργαστήριο. Η ανάπτυξη της ύλης, 
αποφεύγοντας τον γνωστικό φόρτο, θα πρέπει να γίνεται µε σπειροειδή τρόπο και 
να κατευθύνεται: από το ειδικό στο γενικό, από το απλό στο σύνθετο, από το 
εύκολο στο δύσκολο. 

Επίσης, ο τρόπος δόµησης και παρουσίασης των εννοιών θα πρέπει να στηρίζεται 
στη σύγχρονη µεθοδολογία διδασκαλίας κατά την οποία οι µαθητές θεωρούνται και 
είναι άτοµα που αναπτύσσουν τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας, αναλαµβάνουν 
πρωτοβουλίες, κρίνουν και αµφισβητούν και δεν αντιµετωπίζονται ως παθητικοί 
δέκτες γνώσης. Κατά τη διδασκαλία θα πρέπει να εφαρµόζονται διάφορες µέθοδοι 
και τεχνικές, οι οποίες έχουν ως σκοπό να δηµιουργούν κίνητρα για µάθηση, να 
διεγείρουν το ενδιαφέρον των µαθητών, να δηµιουργούν κλίµα συνεργασίας, να 
προωθούν τη συµµετοχή. Ενδεικτικότερες µέθοδοι διδασκαλίας αλλά και διδακτικές 
ενέργειες που σε σηµαντικό βαθµό ικανοποιούν τους παραπάνω στόχους είναι: 
Κατευθυνόµενη ανακάλυψη, καταιγισµός ιδεών, παιγνίδι ρόλων, µελέτες 
περιπτώσεων, εργασία σε οµάδες, προσχεδιασµένες εργασίες, επιστηµονική 
µέθοδος. Στην όλη διαδικασία της µάθησης επιλέγεται κατά περίπτωση η 
προσφορότερη ή συνδυασµός των προσφορότερων.  



Σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι ότι η διδασκαλία γίνεται 
αποτελεσµατικότερη αν πριν από την εισαγωγή των εννοιών και της σχετικής 
ορολογίας εξασφαλίζεται η εµπειρική γνώση και αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της 
εισαγωγής τους. Θα πρέπει συνεπώς µε κατάλληλα παραδείγµατα ή προβλήµατα 
να αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της εισαγωγής των εννοιών και κατόπιν να 
εισάγονται οι έννοιες η δε επεξεργασία τους να στηρίζεται στις προηγούµενες 
γνώσεις και εµπειρίες, ώστε ο µαθητής να εντάσσει σταδιακά τη νέα γνώση στις 
ήδη υπάρχουσες. Οι γενικεύσεις επίσης θα πρέπει να υποστηρίζονται από 
παραδείγµατα τα οποία θα αντλούν ιδέες από το περιβάλλον και τις προσωπικές 
εµπειρίες των µαθητών. 

Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας δεν 
εξαρτάται µόνον από τις παιδαγωγικές θεωρήσεις του εκπαιδευτικού και την 
ικανότητά του να τις προσαρµόζει και να τις εφαρµόζει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, αλλά πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη του το µαθητικό κοινό στο 
οποίο απευθύνεται: ηλικία, φύλο, κοινωνική προέλευση, προηγούµενη εµπειρία, 
ανάγκες και επιθυµίες του, αντιλήψεις για το αντικείµενο διδασκαλίας κλπ. 

∆) ΤΠΕ – Αξιολόγηση 
  
Η αξιολόγηση (∆ιαγνωστική, ∆ιαµορφωτική, Τελική ή Αθροιστική) είναι µια 
σηµαντική διαδικασία µε την οποία ο εκπαιδευτικός θα διαπιστώσει κατά πόσον 
δίδαξε σωστά και πέτυχε τους στόχους του. Εξίσου σηµαντική πρέπει να θεωρείται 
η χρησιµότητά της για τον µαθητή και τον γονιό.  
  
Με την αξιολόγηση επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων της 
διδασκαλίας µιας διδακτικής ενότητας ή / και της διδασκαλίας ενός διδακτικού 
αντικειµένου στη διάρκεια ολόκληρου του διδακτικού έτους. ∆εν αφορά µόνο την 
πρόοδο των µαθητών αλλά και τις διδακτικές µεθόδους, τα Αναλυτικά 
Προγράµµατα Σπουδών κτλ., και έχει ως στόχο την ανατροφοδότηση 
εκπαιδευτικού - µαθητών. Με την αξιολόγηση επιδιώκεται να διαπιστωθεί όχι µόνο 
η έκταση αλλά και το βάθος των γνώσεων που αποκτά ο µαθητής. ∆ηλαδή όχι 
µόνο τι γνωρίζει αλλά και κατά πόσο µπορεί να χρησιµοποιεί τις γνώσεις που 
απέκτησε για την ερµηνεία γεγονότων ή φαινοµένων, την αξιολόγηση, την 
εξαγωγή συµπερασµάτων, την επίλυση προβληµάτων κτλ., ενώ επεκτείνεται και 
στο χώρο των δεξιοτήτων αλλά και του ενδιαφέροντος για διερεύνηση και 
στοχασµό. 
Σε ό,τι αφορά τη µέθοδο ή τις µεθόδους αξιολόγησης, τις οποίες ο εκπαιδευτικός 
επιλέγει ή και προσαρµόζει λαµβάνοντας υπόψη του το ηλικιακό επίπεδο µαθητών 
και µαθητριών, σκόπιµο είναι να γίνεται µε διάφορους τρόπους, µε ερωτήσεις από 
το διδάσκοντα, µε φύλλα αξιολόγησης, µε συνεντεύξεις, µε εργασίες, µε 
δραστηριότητες κ.λπ., ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο διδάσκοντα να 
σχηµατίσει µια όσο το δυνατό πιο ολοκληρωµένη εικόνα των αποτελεσµάτων της 
διδασκαλίας του. Οι ερωτήσεις µπορεί να απαντώνται προφορικά ή γραπτά, κατά 
τη διάρκεια του µαθήµατος, ώστε να διαπιστώνεται ο βαθµός κατανόησής εννοιών 
ή να δίδονται στο τέλος του µαθήµατος για να απαντηθούν αργότερα. Μπορούν 
επίσης να ανατίθενται στους µαθητές δραστηριότητες ή εργασίες που, εκτός του 
ό,τι βοηθούν στην ενεργητική µάθηση, βοηθούν και στη διαπίστωση της 
ικανότητάς τους να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για την επίλυση προβληµάτων 
(υποκειµενικές µέθοδοι). Η αξιολόγηση της κατάκτησης των διδακτικών στόχων 
ευρύτερων ενοτήτων από τον µαθητή και τη µαθήτρια µπορεί να γίνεται µε τη 
µορφή γραπτών δοκιµασιών, µε στόχο όχι µόνον τη βαθµολόγηση του µαθητή, 
αλλά και τον έλεγχο της απόδοσης της ίδιας της διδασκαλίας, για ανατροφοδότηση 
και βελτίωσή της. Τα ερωτήµατα που διατυπώνονται, οι δραστηριότητες, οι 
εργασίες κ.λπ. θα πρέπει να εξυπηρετούν όχι µόνο την αξιολόγηση της απόκτησης 
γνώσεων αλλά κυρίως την ανάπτυξη κριτικής σκέψης του µαθητή, την απόκτηση 
από αυτόν ικανότητας αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, δηµιουργικής 



φαντασίας, εκδήλωσης πρωτοβουλίας, δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο της 
οµάδας κτλ.  

  
Ο εκπαιδευτικός πρέπει: 
1.                            Να ενηµερώνει τους µαθητές για το τι, το πώς και το πότε θα 

αξιολογήσει. Για την κατανοµή της βαθµολογίας στα θέµατα και το χρόνο που 
θα διατεθεί, καθώς και για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. 

2.                            Να διατυπώνει γραπτές ή προφορικές ερωτήσεις µε σαφήνεια, 
απλότητα, πληρότητα και ακρίβεια. Με όρους και µε γλώσσα κατανοητή από 
τους µαθητές. Οι ερωτήσεις πρέπει να βρίσκονται µέσα στο πλαίσιο των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων των µαθητών, να αντιστοιχίζουν στους στόχους 
του µαθήµατος, να είναι διαφορετικού βαθµού δυσκολίας, να προκαλούν και 
να κινούν το ενδιαφέρον των µαθητών. Να είναι διαφορετικών µορφών ώστε 
να αξιολογούν περισσότερα χαρακτηριστικά των µαθητών (την ικανότητα 
ανάκλησης γνώσεων, την ικανότητά του να εφαρµόζει αυτά που γνωρίζει, να 
κρίνει, να αιτιολογεί, να αναλύει και να συνθέτει, να επιχειρηµατολογεί και να 
τεκµηριώνει την επιχειρηµατολογία του κλπ.). ∆ιάφορες µορφές ερωτήσεων 
που µπορεί να χρησιµοποιεί και οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
αντικειµενικότητα και ικανότητα διάκρισης είναι και οι: 
-Ερωτήσεις ελεύθερης απάντησης – ανάπτυξης 
-Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
-Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου (κλειστές) 
-Ερωτήσεις αντιστοιχίας 
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή διαζευκτικής απάντησης (σωστό – λάθος) 
-Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 

3.                            Να ελέγχει τις απαντήσεις οι οποίες πρέπει να είναι πλήρεις, 
επιστηµονικά σωστές και επαρκώς τεκµηριωµένες. Επίσης πρέπει να ελέγχεται 
κατά πόσον αυτές είναι νοηµατικά δοµηµένες, σαφείς, γραµµατικά, συντακτικά 
και ορθογραφικά ορθές. 
  

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποφεύγει: 
1.                            Τις ερωτήσεις που είναι ασαφείς και παραπλανητικές. 
2.                            Ερωτήσεις που η απάντησή τους είναι µονολεκτική. 
3.                            Να δίνει την εντύπωση (µε διακοπές, σχόλια ή µορφασµούς) ότι δεν 

σέβεται το µαθητή. 
4.                            Να παραµένει προσκολληµένος στη δική του απάντηση (σε αυτό που 

εκείνος περιµένει) και να µην αξιολογεί µε ευρύ πνεύµα τις απαντήσεις. 
  

Οι ασκήσεις και τα προβλήµατα θα πρέπει να είναι ανάλογα µε τις νοητικές 
ικανότητες των µαθητών, να είναι διαβαθµισµένα ως προς το βαθµό δυσκολίας, να 
καλύπτουν όλο το φάσµα των δυνατοτήτων του µαθητή και να διακρίνονται από 
σαφήνεια και επιστηµονική ακρίβεια. Να εστιάζουν στον έλεγχο απόκτησης 
διαχρονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη δυνατότητα συλλογής στοιχείων για 
ανάλυση, για σύνθεση, για κριτική αξιολόγηση, για παρουσίαση αποτελεσµάτων 
κ.ά.  

Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες, ο χαρακτήρας τους θα πρέπει να είναι τέτοιος 
ώστε µέσα από ποικίλες στρατηγικές και µε τη χρήση πολλαπλών µέσων να δίνεται 
µια συνολική εικόνα της Πληροφορικής και των σχετικών Τεχνολογιών. Να 
αποκαλύπτονται οι σχέσεις µεταξύ των επιµέρους εφαρµογών, εργαλείων κ.λπ. και 
να ελέγχεται η δυνατότητα ανάλυσης και σχεδιασµού, η ποικιλία των πηγών 
πληροφόρησης, η συµµετοχή στην οµάδα, η εκφραστική δυνατότητα, η 
πολύπλευρη προσέγγιση κ.λπ.  

Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή δυσκολίες πρέπει να 
αξιολογούνται µε τα ίδια κριτήρια και µε τις ίδιες αρχές που προβλέπονται για 
όλους τους µαθητές. Ανάµεσα στους σκοπούς της αξιολόγησης, σε αυτές τις 
περιπτώσεις, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις δεξιότητες που αποκτά και 



αξιοποιεί ο µαθητής σε σχέση µε την καθηµερινή του ζωή. Ανάµεσα στις βασικές 
αρχές της αξιολόγησης ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται: 

-          στην αρχή της ολόπλευρης εκτίµησης των χαρακτηριστικών (προφίλ) του 
µαθητή ώστε να µην εστιάζεται το αξιολογικό αποτέλεσµα µόνο στις 
αδυναµίες του και 

-          στην παιδαγωγική αρχή της παρώθησης (ενθάρρυνση της προσπάθειας).  

Η µεθοδολογία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι ευέλικτη. Η αξιολόγηση της 
επίδοσης των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να συνεκτιµά 
την επιτυχή παρακολούθηση της τάξης από το µαθητή, δηλαδή το βαθµό επιτυχίας 
της ενσωµάτωσής του. Άρα σκοπός της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι και η 
συγκέντρωση πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση µε τις ειδικές 
εκπαιδευτικές παροχές που πιθανόν χρειάζεται ο µαθητής (π.χ. φροντιστηριακά 
µαθήµατα, µαθήµατα επικοινωνίας ή γλώσσας). 

Ανάλογη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για αλλοεθνείς µαθητές και µαθητές - 
παιδιά µεταναστών. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του διάφορους 
παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση αυτών των µαθητών, όπως: το πιθανόν 
χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο, τη δυσκολία χρήσης της γλώσσας, τη 
δυσκολία κατανόησης, τις πιθανόν χαµηλού επιπέδου προσδοκίες της οικογένειας 
κλπ. 

Ε) ΤΠΕ – ∆ιδακτικό Υλικό 
  
Η υποστήριξη της διδασκαλίας θα γίνεται µε πολλαπλό διδακτικό υλικό εποπτικό, 
έντυπο ή ηλεκτρονικό, υψηλών προδιαγραφών το οποίο θα απευθύνεται στο 
µαθητή και στον εκπαιδευτικό.  

Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί, µεταξύ άλλων: 

-          Εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από την ιστοσελίδα του Π.Ι. 
(http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/).  

-          Ειδικό λογισµικό για άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή µαθησιακές 
δυσκολίες από την ιστοσελίδα του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του Π.Ι. (http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm).  

-          Εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από τη ∆ικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του 
Υπουργείου Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (http://www.e-
yliko.gr/default.aspx), από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 
(http://www.sch.gr/), από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση 
(http://www.edutv.gr/), από το Ευρωπαϊκό Σχολικό ∆ίκτυο 
(http://www.eun.org/) κ.ά. 

-          Ελεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα (Εφαρµογών γραφείου, 
Games, Blogs, Wikis, Webquests, MLS – Management Learning System, 
CMS – Content Management System, Γλωσσών Προγραµµατισµού Logo 
like κλπ.).  

-          Οδηγίες για την ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου, όπως παρέχονται π.χ. από 
το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς ∆ιαδικτύου 
(http://www.saferinternet.gr/index.php) ή από 
http://www.saferinternet.org/web/guest/home.  

Το διδακτικό υλικό θα πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους του παρόντος και να 
είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
Ειδικά για τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
οποιοδήποτε στοιχείο, εργαλείο ή προϊόν το οποίο είναι δυνατό να αυξήσει ή να 
βελτιώσει τις λειτουργικές δεξιότητες τους και να κάνει προσβάσιµη τη γνώση. 
Τέλος, για όλο το υλικό που αναφέρεται στα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί 
µέριµνα, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητά του από άτοµα µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 



  

                                                          Άρθρο 3. 

                                                         αισθητικη αγωγη 

  
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΑΕΠ  ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ /ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  
α) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

  
i) Υποχρεωτικό πρόγραµµα: 

  
Οδηγίες διδασκαλίας για τις Α΄ & Β΄ τάξεις δίνονται διεξοδικά στο βιβλίο 

του εκπαιδευτικού των Α΄ και Β΄ τάξεων.  
Οδηγίες διδασκαλίας για τις Γ΄ και ∆΄ τάξεις δίνονται στο βιβλίο του 

εκπαιδευτικού καθότι το πρόγραµµα σπουδών είναι ανοιχτό, καθορίζει άξονες 
περιεχοµένου, η ύλη των οποίων διαπλέκεται σύµφωνα µε το προσωπικό 
πρόγραµµα του διδάσκοντος, το βιβλίο του µαθητή, τις δεξιότητες και τα 
ενδιαφέροντα των µαθητών, και προσαρµόζεται στον διαθέσιµο κάθε φορά χρόνο. 
  Με κατάλληλη επιλογή από τις δραστηριότητες που προτείνονται στο βιβλίο του 
µαθητή µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος σπουδών.  

Οδηγίες διδασκαλίας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις δίνονται διεξοδικά στο βιβλίο 
του εκπαιδευτικού.  

Για όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού µία ή δύο ώρες επιπλέον απασχόληση του 
µαθητή εβδοµαδιαίως, µε ανάθεση εργασίας στο σπίτι, ως συνέχεια και 
ολοκλήρωση της εικαστικής δραστηριότητας που άρχισε στην τάξη είναι 
επιθυµητή, καθότι αυτή αυξάνει την ποιότητα του αποτελέσµατος, και εισάγει τη 
δηµιουργική ενασχόληση µε τις καλές τέχνες στον ελεύθερο χρόνο των µαθητών.    

  
ii)  Ζώνη του Ολοήµερου Προγράµµατος 

  
Οι µαθητές µπορούν να χωριστούν ηλικιακά, αλλά το µάθηµα επίσης µπορεί 

να γίνει και σε σχέση µε τις ικανότητες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των µαθητών 
στα Εικαστικά. Ο εκπαιδευτικός της  ζώνης του ολοήµερου προγράµµατος, σε 
συνεννόηση µε τον εκπαιδευτικό του υποχρεωτικού ωραρίου, συνεχίζει, επεκτείνει 
και εµβαθύνει τις εικαστικές δραστηριότητες της πρωινής ζώνης. Μπορεί όµως να 
προτείνει νέες δραστηριότητες, τεχνικές, υλικά, θεµατολογία βασισµένος τόσο 
στους άξονες δραστηριοτήτων των προγραµµάτων σπουδών των τάξεων της 
πρωινής ζώνης, όσο και του Προγράµµατος Σπουδών της ζώνης. Ο χαρακτήρας 
του µαθήµατος στην ζώνη είναι κυρίως εργαστηριακός και δηµιουργικός. Στις 
δραστηριότητες είναι χρήσιµο το βιβλίο του µαθητή, το cd-rom των Εικαστικών 
του ∆ηµοτικού, το DVD των Εικαστικών, το λογισµικό Natural Art και κάθε 
αναρτηµένο εικαστικό υλικό στο e-yliko, εφόσον υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης 
σε υπολογιστές και Internet.  

Αναλυτικές οδηγίες διδασκαλίας περιλαµβάνουν τα βιβλία των Εικαστικών 
του εκπαιδευτικού για όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου.  

Ισχύει το ΦΕΚ 1471/τ.Β΄/2002 µε τις παρακάτω τροποποιήσεις:  
Κεφ.Στ΄, παρ.3. (Πρόγραµµα Σπουδών Εικαστικών για τις τάξεις Α΄,Β΄,Γ΄), 

ενότητα 4 (Θέµατα –∆ραστηριότητες) : 
•                     Ο τίτλος του θέµατος «Η κουζίνα των χρωµάτων» αντικαθίσταται 

από τον τίτλο «Χρωµατικές ασκήσεις». 
•                     Το περιεχόµενο της ενότητας «Απλές κατασκευές µε έτοιµα υλικά» 

τροποποιείται ως εξής: «Κατασκευή ήλιου µε υλικά όπως: δίσκους χάρτινους, 
κουταλάκια πλαστικά, µανταλάκια, τζίβα, βαµβάκι, χόρτο.»  

Κεφ.Στ΄, παρ.3. (Πρόγραµµα Σπουδών Εικαστικών για τις τάξεις 
∆΄,Ε΄,Στ΄), ενότητα 4 (Θέµατα –∆ραστηριότητες) :  



•                     Από την πρόταση «µε διάφορα υλικά …….χώµα, τζίβα» διαγράφεται 
η λέξη «σκουπίδια»  

  
β) ΜΟΥΣΙΚΗ 

  
i) Υποχρεωτικό πρόγραµµα: 

  
Α΄- Β΄ τάξεις:   Την σχολική χρονιά 2010-11 θα χρησιµοποιηθεί για πρώτη 

φορά το νέο διδακτικό πακέτο της Μουσικής (συγγραφείς: Μ. Αργυρίου κ.α) που 
αποτελείται από βιβλίο µαθητή, βιβλίο εκπαιδευτικού και τετράδιο εργασιών. Το 
διδακτικό πακέτο υλοποιώντας το πρόγραµµα σπουδών έχει λάβει υπόψη του ότι 
το µάθηµα της Μουσικής διδάσκεται µία (1) ώρα εβδοµαδιαίως. Όµως επειδή το 
πρόγραµµα σπουδών της Μουσικής είναι ανοικτό, µπορεί να εφαρµοστεί και στο 
δίωρο των  ολοήµερων δηµοτικών σχολείων ΕΑΕΠ. Ο εκπαιδευτικός που θα διδάξει 
τη Μουσική στα σχολεία αυτά καλείται να χρησιµοποιήσει το νέο διδακτικό πακέτο 
της Μουσικής χρησιµοποιώντας τον επιπλέον χρόνο στην επέκταση των 
προτεινόµενων µουσικών δραστηριοτήτων και εξαντλώντας τις επιπλέον 
δραστηριότητες που παρατίθενται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού και στο τετράδιο 
του µαθητή. Οδηγίες για τη διεξαγωγή  του µαθήµατος δίνονται εκτενώς στο 
βιβλίο του εκπαιδευτικού.  

Γ΄- Στ΄ τάξεις :   Ο εκπαιδευτικός ακολουθεί το ισχύον Αναλυτικό 
Πρόγραµµα Σπουδών της Μουσικής το οποίο είναι κοινό για τα ολοήµερα ΕΑΕΠ και 
για τα υπόλοιπα δηµοτικά σχολεία. Χρησιµοποιεί για τις  Γ΄-∆΄ τάξη το διδακτικό 
πακέτο των ∆. Μπογδάνη - Σουγιούλ ,  για την Ε΄ τάξη το διδακτικό πακέτο Κ. 
Αποστολίδου κ.α και για την Στ΄ τάξη το διδακτικό πακέτο των Μ. 
Θεοδωρακόπουλου κ.α. 

 Οδηγίες για τη διεξαγωγή του µαθήµατος δίνονται εκτενώς στα βιβλία του 
εκπαιδευτικού.   

  
ii)  Ζώνη του Ολοήµερου Προγράµµατος 

  
Ισχύει το πρόγραµµα σπουδών (ΦΕΚ 1471/Τ.Β΄/2002) µε τις εξής 

τροποποιήσεις: 
α) κεφ. Ε΄, Παρ. 1, Σκοπός : ∆ιαγράφεται η παράγραφος που προσδιορίζει 

το σκοπό, και αντικαθίσταται από τα εξής: 
 παρ.1., Σκοπός: Σκοπός της µουσικής αγωγής είναι η ανάπτυξη και 

καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση 
και δηµιουργία µουσικής ως µιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και 
δηµιουργικότητας του ανθρώπου. Η µουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη 
καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και της προσωπικότητας των µαθητών, µέσα 
από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας και της 
εκτέλεσης. 

β) κεφ. Ε΄, Παρ. 2: ∆ιαγράφεται ο τίτλος «Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής 
για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄», και αντικαθίσταται µε τα εξής: «Προτεινόµενες µουσικές 
δραστηριότητες για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄».  

γ) κεφ. Ε΄, Παρ. 2: ∆ιαγράφεται όλη η παράγραφος και αντικαθίσταται από 
τα εξής:  

•                     Γνωριµία µε τους ήχους και τις δυνατότητες της φωνής των 
µαθητών, 

•                     Εκτέλεση απλών ρυθµικών και µελωδικών σχηµάτων µετά από 
ακρόαση ή και µε τη χρήση µουσικών συµβόλων, 

•                     Οµαδικό τραγούδι, 
•                     Αναγνώριση της ηχητικής πηγής, είτε αυτή παράγεται από την 

καθηµερινή πραγµατικότητα και το περιβάλλον, όπως µηχανήµατα µε 
χαρακτηριστικό ήχο, ήχους ζώων, πουλιών κ.ά., είτε προέρχονται από µουσικά 
όργανα ή ηλεκτρονικά µέσα.  



•                     Εκµάθηση απλών µουσικών οργάνων όπως διάφορα κρουστά, 
τρίγωνα, µεταλλόφωνα, ξυλόφωνα κ.ά.,  

•                     Εκµάθηση τραγουδιών και παρουσίασή τους στο κοινό (τάξη, 
γιορτές και εκδηλώσεις του σχολείου κ.ά.) 

δ) κεφ. Ε΄, Παρ. 3: ∆ιαγράφεται ο τίτλος «Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής 
για τις τάξεις ∆΄, Ε΄, Στ΄», και αντικαθίσταται µε τα εξής: «Προτεινόµενες 
µουσικές δραστηριότητες για τις τάξεις ∆΄, Ε΄, Στ΄», 

ε) κεφ. Ε΄, Παρ. 3: ∆ιαγράφεται όλη η παράγραφος που περιγράφει το 
στόχο και όλα τα υπόλοιπα µέχρι το τέλος, και αντικαθίσταται από τα εξής:  

•                     Εκµάθηση και κατανόηση των µουσικών συµβόλων ώστε οι 
µαθητές να διαβάζουν µια πλήρη παρτιτούρα, 

•                     Οµαδικό και ατοµικό τραγούδι,  
•                     Μουσική εκτέλεση από διάφορες εποχές και πολιτισµούς, 
•                     Σύνθεση απλών µουσικών µοτίβων από τους µαθητές, και 

επεξεργασία τους µε απλές αρµονικές ακολουθίες στο όργανο, 
•                     Αποµνηµόνευση φωνητικών µουσικών κοµµατιών µέτριας 

δυσκολίας και ερµηνεία µπροστά σε κοινό, µε συνοδεία οργάνων από τους µαθητές 
όπου είναι εφικτό, 

•                     Συνεργασία σε µικρά µουσικά σύνολα (χορωδία, ορχήστρα). 
∆ιευρυµένες συνεργασίες µέσω της δηµιουργίας µεικτών µουσικών συνόλων. 
Μουσική συνεργασία σε θεατρικές και χορευτικές δράσεις.  

•                     Κατανόηση των διαφορετικών τρόπων παραγωγής της µουσικής µε 
διαφορετικά µέσα, παραδοσιακά ή σύγχρονα, συµπεριλαµβανόµενης  της χρήσης 
της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. 

  
Ο∆ΗΓΙΕΣ 

  
Στη Ζώνη του ολοήµερου προγράµµατος ο εκπαιδευτικός της Μουσικής 

αξιοποιεί τις δυνατότητες που του παρέχει ο επιπλέον χρόνος, για να επιτύχει την 
εµπέδωση των µουσικών γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι µαθητές στο 
πρωινό πρόγραµµα της µουσικής αγωγής και τον εµπλουτισµό του πρωινού 
προγράµµατος µε συµπληρωµατικά µουσικά διδακτικά θέµατα. 

Το ∆ΕΠΠΣ & το ΑΠΣ Μουσικής της πρωινής ζώνης περιγράφει αναλυτικά 
στόχους και τα περιεχόµενα του µαθήµατος ανά επίπεδο και αποτελεί βασική πηγή 
και για τους εκπαιδευτικούς της µεσηµβρινής ζώνης. Ο εκπαιδευτικός της 
µεσηµβρινής ζώνης καλείται να συνεργάζεται µε τον εκπαιδευτικό της Μουσικής 
της πρωινής ζώνης (αν δεν είναι ο ίδιος), αλλά και τους δασκάλους και τους 
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, στις διαθεµατικές δραστηριότητες. 

Στις δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται στην ζώνη, λόγω των οµάδων 
οι οποίες θα αποτελούνται από µαθητές διαφόρων τάξεων να επιλέγονται 
δραστηριότητες και παιχνίδια της µικρότερης ή µεσαίας ηλικίας, έτσι ώστε όλα τα 
παιδιά να µπορούν µε τις κατάλληλες οδηγίες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
των διαφόρων δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. 

Ο εκπαιδευτικός που θα οργανώσει τη σχολική χορωδία να χρησιµοποιεί 
τραγούδια ανάλογης φωνητικής έκτασης µε την ηλικία των παιδιών. Για 
παράδειγµα, η φωνητική έκταση των τραγουδιών για παιδιά των Α΄ & Β΄ 
δηµοτικού δεν πρέπει να υπερβαίνει την έκταση µιας έκτης (ντο – λα), ενώ για τα 
παιδιά των Γ΄ & ∆΄ τάξεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την έκταση µιας οκτάβας. 
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να αντλεί υλικό επίσης από το Ανθολόγιο Μουσικών 
Κειµένων δηµοτικού. Τα τραγούδια που θα τραγουδούν τα παιδιά  µπορούν να 
είναι για τις Α΄-Β΄ δηµοτικού  µονόφωνα, για τις Γ΄- ∆ ΄ δηµοτικού  µονόφωνα   
που συνοδεύονται από ισοκράτη  (πεντάλ),ή και εύκολους δίφωνους κανόνες, για 
τις Ε΄- Στ΄ δηµοτικού  µελωδίες δίφωνες ή µελωδίες επεξεργασµένες  µε εύκολη 
αρµονία. Να δίδεται προσοχή στη χρήση των φωνών των παιδιών των Ε΄ &  ΣΤ΄ 
τάξεων λόγω της επερχόµενης µεταφώνησης.  Τα τραγούδια που θα χρησιµοποιεί 
ο εκπαιδευτικός για τα παιδιά των τάξεων αυτών επιλέγονται κατά την κρίση του 
εκπαιδευτικού ανάλογα µε τις εκάστοτε δυνατότητες των παιδιών. 



Στη δηµιουργία Σχολικής Ορχήστρας ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά 
στη χρήση απλών και εύκολων οργάνων, όπως φλογέρα, κρουστά (ρυθµικά & 
µελωδικά). 

Επιπλέον υλικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι: ηχητικά cd, cd-rom και 
dvd σχετικά µε τη Μουσική και τη διδασκαλία της. Χρησιµοποιείται επίσης το 
Internet εάν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης.  

         
∆ιαθεµατικές δραστηριότητες 
  

•           ∆ηµιουργία εικαστικών έργων, µε αφορµή µια µουσική ακρόαση – 
Συζήτηση για τα συναισθήµατα που γεννά η συγκεκριµένη µουσική. (Σύνδεση µε 
τα Εικαστικά).  

•           ∆ιδασκαλία του χορού που συνοδεύει ένα παραδοσιακό τραγούδι 
που διδάχθηκαν οι µαθητές. ( Σύνδεση µε την Φυσική Αγωγή ). Ιδιαίτερη έµφαση 
να δοθεί στο τοπικό ρεπερτόριο. 

•           Αξιοποίηση Λογισµικών όπως: «Εµµέλεια», «Μουσικός Κόσµος» 
κ.ά.. (Σύνδεση µε την Πληροφορική). 

•           Μουσική επένδυση θεατρικού δρώµενου. ∆υνατότητα για 
αυτοσχεδιασµό και σύνθεση µουσικής συνοδείας από τους µαθητές π.χ. µε απλά 
κρουστά όργανα. 

•           ∆ιδασκαλία τραγουδιού που βρίσκεται στα βιβλία Γλώσσα, Μελέτη 
περιβάλλοντος κ.τ.λ. και έχουν διδαχθεί τα παιδιά .  

            Πληροφορίες για διαθεµατικές δραστηριότητες µπορεί να 
αντληθούν και από το βιβλίο εκπαιδευτικού «Σχολικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
Α΄-Στ΄ ∆ηµοτικού» των Π. Μουγιακάκου κ.ά..  

  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
  

   Η διδασκαλία της Μουσικής έχει ανάγκη ειδικά διαµορφωµένου χώρου, 
όπου θα φυλάσσεται ο απαιτούµενος εξοπλισµός θα επιτρέπει την 
οµαδοσυνεργατική διαδικασία, αλλά και την κίνηση των µαθητών σε 
µουσικοκινητικά παιχνίδια. 

  
Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει: 
• CD player µε καλή ποιότητα ήχου  
• Μουσικά CDs και DVDs 
• Τηλεόραση και DVD player 
• Υπολογιστής για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισµικών  
• Μουσικά όργανα 
  
Τα µουσικά όργανα πρέπει να είναι ποικίλα και ανάλογα µε τον αριθµό των 

µαθητών, όπως: Tαµπουρίνα, ξυλάκια (κλάβες), σείστρα, µαράκες, κουδουνάκια, 
ξύστρες, τρίγωνα, µεταλλόφωνα ( γκλόκενσπιλ ), ξυλόφωνα κ.τ.λ.  

Μια ενδεικτική κατανοµή για τάξη 20-23 µαθητών είναι η εξής : 
Tαµπουρίνα 2-3  
Ξυλάκια 4-5 
Κουδουνάκια 2 
Σείστρα 2 
Μαράκες 2 
Τρίγωνα 2  
Γκλόκενσπιλ 3-4 
Ξυλόφωνο 1  
Ξύστρες 2 κ.ά. 

  
γ) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

  
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 



ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΑΕΠ-ΖΩΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  
i) Υποχρεωτικό πρόγραµµα: 

  
Α΄- Β΄ Τάξη ∆ηµοτικού 

  
1.     Φυσικές ασκήσεις και παιχνίδια 

α. Ασκήσεις ενεργοποίησης του σώµατος και των αισθήσεων 
•                     Κύκλος, µπαλάκι: σε κύκλο πετάµε το µπαλάκι στον απέναντι µας 

φωνάζοντας το όνοµά του. 

•                     Παραδοσιακό παιχνίδι «Γάτες και ποντίκι» , ή άλλα γνωστά 

παραδοσιακά οµαδικά παιχνίδια. 

•                     Βάδισµα: πρώτα ελεύθερο κανονικό/ στη συνέχεια διαφορετικοί 

τύποι βαδίσµατος: µικρά βήµατα, µύτες, ανώµαλο έδαφος κ. ά. 

•                     Χαλάρωση: ξαπλωµένοι στο πάτωµα πρώτα τεντωνόµαστε καλά, 

µετά  φανταζόµαστε ότι είµαστε σε ένα λιβάδι και ο καθένας αποτελεί µέρος του 

τοπίου (πεταλούδα, λουλούδι, πουλί, χορτάρι).  

•                     Αναπνοή: ξαπλωµένοι αναπνέουµε ήρεµα και παρατηρούµε την 

κοιλιά µας µε την εισπνοή να µεγαλώνει, ενώ µε την εκπνοή µικραίνει. 

•                     Αισθήσεις: όραση: κοιτάµε ένα αντικείµενο κι αυτό κοιτάει εµάς, 

κοιτάµε µε όλο µας το σώµα το παράθυρο ή τον διπλανό µας ή αλλού, ακοή: 

ακούµε πραγµατικούς και φανταστικούς ήχους, τη φωνή του ποταµού, ενός 

λουλουδιού, το κλάµα της γης, αφή: χαϊδεύουµε διάφορα αντικείµενα, νιώθουµε 

το υλικό, το βάρος, το σχήµα, γεύση : φανταζόµαστε ότι τρώµε φαγητά ή γλυκά, 

νιώθουµε γεύσεις, ευχάριστες ή όχι, όσφρηση : µυρίζουµε τις µυρωδιές της µέρας, 

σαπούνι,  οδοντόπαστα, καυσαέριο, λουλούδια, ζεστό ψωµί. 

β. Ασκήσεις παρατήρησης και αυτοσυγκέντρωσης  
•                     Παρατηρούµε τον χώρο γύρω µας, κλείνουµε τα µάτια και κάνουµε 

την περιγραφή του. Παραλλαγή: σε κύκλο κάνουµε το ίδιο µε τον απέναντί µας 

(παρατήρηση, περιγραφή). 

•                     Συγκεντρωνόµαστε σε µια εικόνα που βλέπουµε µπροστά µας ή 

που φανταζόµαστε. 

•                     Ανάβουµε ένα κερί και συγκεντρωνόµαστε στη φλόγα του. 

γ. Ασκήσεις επικοινωνίας – εµπιστοσύνης 
•                     Ισορροπία: ακουµπάµε τον παρτενέρ µας σε ένα σηµείο του 

σώµατός του, π.χ. στο κεφάλι, στον ώµο, και προσπαθούµε να ισορροπήσουµε 

µαζί παίρνοντας κάθε φορά διαφορετικές θέσεις. 

•                     Καθρέφτης: δύο παιδιά στέκονται το ένα απέναντι στο άλλο ενώ 

κοιτάζονται συνεχώς στα µάτια, το ένα κάνει µια απλή αργή κίνηση που το άλλο 

πρέπει να αντιγράψει στον ίδιο χρόνο.  

•                     Ο τυφλός: σε ζευγάρια ο ένας είναι ο τυφλός µε καλυµµένα µάτια, 

ενώ ο άλλος τον οδηγεί µέσα στο χώρο. 

•                     Στη µέση ενός κλειστού κύκλου ταλαντεύεται ένα παιδί απ’ τον ένα 

στον άλλο. 

δ. Ασκήσεις ρυθµού και φωνητικά παιχνίδια 
•                     Μιµούµαστε γνωστές κινήσεις ζώων µε τα πόδια, τα χέρια, το 

κεφάλι και όλο το σώµα (περπάτηµα πάπιας, λαγού, αλόγου, πέταγµα πουλιών), 

και συνειδητοποιούµε τους διαφορετικούς ρυθµούς. 



•                     Βρίσκουµε ρυθµούς από την καθηµερινή ζωή µας, όπως το ρυθµό 

λέξεων, ή της αναπνοής µας, και τους χτυπάµε µε τα χέρια µας. 

•                     Τραγουδάµε τα ονόµατά µας, µια εικόνα, δηµιουργούµε αυτοσχέδια 

τραγούδια, ή πάνω σε ένα µύθο ή ιστορία, µοιράζουµε ρόλους και παίζουµε µια 

αυτοσχέδια όπερα τραγουδώντας.   

2.     Αυτοσχεδιασµοί 
•                     Προετοιµάζουµε τα παιδιά µε παιχνίδια µίµησης: µιµούµαστε ζώα 

στη φωλιά τους ή που ψάχνουν τροφή, αστείες πράξεις (πιάνουµε ένα σκεύος 
στην κουζίνα και πέφτουν όλα τα σκεύη, κουβαλάµε σακούλες µε ψώνια και µας 
πέφτουν στο δρόµο κλπ). 

  
•                     Ακόµη µε παιχνίδια µεταµορφώσεων: ένα παιδί µε τη βοήθεια ενός 

µαντηλιού ή µιας φλογέρας µεταµορφώνει τα άλλα παιδιά σ’ οτιδήποτε σκεφτεί.  
  
•                     Μεταµορφώνουµε ένα πραγµατικό αντικείµενο (π. χ. ένα µολύβι) 

σε κάτι άλλο και το χρησιµοποιούµε ανάλογα (θερµόµετρο, φλογέρα).  

Αυτοσχεδιασµοί: 

•                     Χάνω κάτι πολύτιµο και ψάχνω να το βρω (ατοµικός αυτ/σµός). 
  
•                     ∆ηµιουργώ ένα χώρο µε τη συµπεριφορά µου, δείχνοντας µε τα 

εκφραστικά µου µέσα και τη δράση µου τι χώρος είναι (γήπεδο, εκκλησία, σπίτι). 
  
•                     Με τη φαντασία µας διαµορφώνουµε το χώρο ενός λουνα-πάρκ και 

πλάθουµε µια ιστορία µε τη δράση µας. 
  
•                     Ένας ένας παρουσιάζουµε µε παντοµίµα ένα φανταστικό πρόσωπο 

(πώς συµπεριφέρεται). Του δίνουµε επάγγελµα, κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά 
κ. ά. 

•                     Αυτοσχεδιάζουµε µε ερέθισµα µια εικόνα (βλ. αγγείο µε πάλη 
Θησέα µε Μινώταυρο) ή µια φωτογραφία ή ακόµη µια διαφήµιση. Η εικόνα µας 
προτείνει µια ορισµένη δράση σε ένα χώρο, δηλαδή µια ιστορία.  

  
•                     Με αφορµή ένα ηχητικό ερέθισµα (σειρήνα ενός περιπολικού, 

σφύριγµα τρένου) πλάθουµε µε τη φαντασία µας τις συνθήκες µιας ιστορίας 
(χώρος, χρόνος, πρόσωπα, δράση). 

3.     Κουκλοθέατρο 
Μπορούµε να στήσουµε µε τα παιδιά τη µικρή σκηνή για το κουκλοθέατρό 

µας και στη συνέχεια να προετοιµάσουµε δύο παιδιά (κάθε φορά δύο) που θα 
ερµηνεύσουν τους ήρωες της ιστορίας και τα οποία θα κινούν ανάλογα την κούκλα 
(µαριονέττα ή γαντόκουκλα). Πρέπει να γίνει κατάλληλη άσκηση µε τα χέρια και 
µε την άρθρωση των παιδιών.  

Ως προς την επιλογή έργων για Κουκλοθέατρο, βασικό µας υλικό θα 
αποτελέσουν τα παραµύθια, οι µύθοι, αλλά και µικρές ιστορίες που θα συνθέσουµε 
µε τα παιδιά. 

4.     Μικρές δραµατοποιήσεις 

•                     Αφού ακούσουµε το παρακάτω παραµύθι, αυτοσχεδιάζουµε τη 

συνοµιλία µας µε ένα ζώο. Προσπαθούµε να το καταλάβουµε και να µας 

καταλάβει. 

Πήρε τότε ο γέρος την όρνιθα κι άµα πήγε απ’ το µισό το δρόµο κείθε, της 
είπε: «Γέννησε, όρνιθα, µια φέτα φλουριά» κι η όρνιθα γέννησε.(Ελληνικά 
Παραµύθια, Γ. Α. Μέγα, σ. 80) 



•                     Συζητάµε για τους δώδεκα µήνες µέσα στην τάξη. Μετά µοιράζουµε 

καρτελάκια, ο καθένας µας θα είναι ο αντίστοιχος µήνας και θα παρουσιάσει µε 

αυτοσχεδιασµό τα χαρακτηριστικά του µήνα του, π. χ. ο Φεβρουάριος είναι ο πιο 

χειµωνιάτικος µήνας (κρύο, βροχές, χιόνι) αλλά και ο µήνας της αποκριάς. 

Α. Μπορούµε να επιλέξουµε και µικρά κείµενα από το Ανθολόγιο. Β. Μετά 
από κάθε δράση καλό είναι να γίνεται αξιολόγηση. 
  

5.     Θεατρική παράσταση 
  

Στις µικρές τάξεις προτείνουµε τη δραµατοποίηση ενός µικρού 
λογοτεχνικού κειµένου ή αφήγησης (παραµύθι, µύθος, λαϊκό δρώµενο), που στην 
εξέλιξή της θα µας δώσει το υλικό που θέλουµε για µια παράσταση. Προτείνουµε 
το λαϊκό παραµύθι του Ανθολογίου "Το γιασεµί, η ροδιά και η χαρουπιά" (σ. 80) ή 
ακόµη τον θρύλο "Ο Χριστός και τα πουλιά" (σ. 119). 

Επίσης, µπορεί να γίνει παρουσίαση µιας σκηνής ή µέρους θεατρικού έργου 
(ολόκληρο απαιτεί µια άλλη δυσκολότερη πορεία). Ανάλογα παραδείγµατα δίνονται 
στο Βιβλίο "Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις" Α΄- ΣΤ΄ δηµοτικού (Ο.Ε.∆.Β. 
2007). Στο ίδιο Βιβλίο υπάρχει παράδειγµα δραµατοποίησης παραµυθιού ("Οι 
∆ώδεκα Μήνες", σ.σ.82-86). 

  
Γ΄- ∆΄ Τάξη ∆ηµοτικού 

  
1.     Φυσικές ασκήσεις και παιχνίδια 

α. Ασκήσεις ενεργοποίησης του σώµατος  
-                      Σκορπιζόµαστε στο χώρο. Πηδάµε επιτόπου όλο και πιο ψηλά και 

προσγειωνόµαστε ελαστικά σαν σε ελατήριο, µε λυγισµένα γόνατα. 

-                      Τρέξιµο κανονικά στη φορά του κύκλου. Με το σύνθηµα του εµψυχωτή 

πηδάµε ένα φανταστικό εµπόδιο. 

-                      Πλανήτες σε κίνηση: κάθε παιδί είναι ένας πλανήτης που µετακινείται 

µέσα στο χώρο. Με λεκτικές ή σωµατικές ενδείξεις πλησιάζει ο ένας τον 

άλλο χωρίς να χάνει την αυτονοµία του. Η κίνηση γίνεται όλο και πιο 

γρήγορα, ενώ περιορίζεται και ο χώρος άσκησης. 

-                      Όλοι µαζί στήνουµε µε τα σώµατά µας µια οικοδοµή (σπίτι, σχολείο). Με 

τη φωνή µας δίνουµε τους ήχους της. 

β. Ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης και προσοχής 
-                      Σε συσκότιση, περπατάµε αργά και αισθανόµαστε την παρουσία των 

άλλων. Επιταχύνουµε το βήµα προσέχοντας να µην πέσουµε πάνω τους. 

Σταµατάµε, επαναφέρουµε τον φωτισµό και κοιταζόµαστε.  

-                      Φοράµε την ουδέτερη µάσκα και εκτελούµε µε ακρίβεια απλές ενέργειες: 

περπατάµε σε πέτρες, βάλτο, µπαίνουµε στη θάλασσα, σε δάσος. 

Με τη χρήση της ουδέτερης µάσκας (απλή λευκή) διερευνούµε τα εκφραστικά µας 
µέσα, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται µεγάλη αυτοσυγκέντρωση και προσοχή 
για την ακρίβεια και σαφήνεια των κινήσεων, ώστε να γίνεται κατανοητό τι 
κάνουµε. 

  
γ. Ασκήσεις επικοινωνίας και συνεργασίας 
-                      Πηδήµατα και µετατόπιση µε το σήµα του παρτενέρ 

-                      Σε ζευγάρια κρατάµε ένα κοντάρι από τις άκρες (όσο της σκούπας) και 

κινούµαστε µαζί στο χώρο προσέχοντας να µην µας πέσει. 

-                      Οµαδικός καθρέφτης: σε δύο οµάδες η µια απέναντι στην άλλη εκτελούµε 

ταυτόχρονα τις ίδιες κινήσεις (αρχικά µε υποδείξεις του εµψυχωτή, µετά η 

µια οµάδα οδηγεί). 



-                      Με τη χρήση της ουδέτερης µάσκας σε ζευγάρια επαληθεύουµε σχέσεις 

δυνάµεων: αφέντης-σκλάβος, πατέρας-παιδί. 

δ. Παιχνίδια ρυθµού, φωνητικές ασκήσεις, ασκήσεις αφήγησης  
-                      Παίρνουµε ένα κοµµάτι κειµένου και διαβάζουµε µε διάφορους τρόπους: 

κάθε παιδί λέει µια γραµµή. Κάθε παιδί µε µια φράση κάνει ένα µουσικό 

όργανο που την τραγουδάει. Μοιράζονται σε µικρά µέρη τη φράση και τη 

λένε σαν ένας άνθρωπος. 

-                      Σε ένα κύκλο όλοι λέµε φράσεις (από ποίηµα ή πεζό) µε τις οποίες 

δουλεύουµε, γνωστές σε όλους ως εξής: πετώντας µε τη φράση ένα 

µπαλάκι στον απέναντι σταµατάµε στη µέση της, ο άλλος πιάνει το µπαλάκι 

και συνεχίζει τη φράση. 

-                      Όλοι µαζί στον κύκλο παίζουµε την κολοκυθιά.  

-                      Όλοι µαζί σαν ένα σώµα κινούµαστε αριστερά και δεξιά ή µπρος και πίσω 

όπως ένα καράβι σε θάλασσα ήρεµη ή φουρτουνιασµένη. Στη συνέχεια, 

προσθέτουµε ήχους που να µιµούνται τους ανθρώπους του καραβιού ή τα 

φυσικά στοιχεία (καπετάνιος, αέρας, θάλασσα). 

-                      Σε κύκλο χτίζουµε αυθόρµητα µε τη φαντασία µας ένας ένας µια ιστορία 

δίνοντας χρόνο, τόπο, πρόσωπα, ήρωες και τη δράση τους. 

  

2.              Αυτοσχεδιασµοί 

-                      (Ατοµικός) Αλλάζουµε ρούχα και γινόµαστε «άλλοι». Φοράµε το 

ρούχο ενός συµµαθητή µας και προσπαθούµε να τον µιµηθούµε. 

-                      Αυτοσχεδιάζουµε µε ορισµένο θέµα και δοσµένες συνθήκες, π. χ. 

«Φωτιά στην κατασκήνωση», «Ακούω τη σειρήνα ασθενοφόρου», «Ένα συµβάν 

στο λεωφορείο». 

Βασικός στόχος να δηµιουργηθεί εσωτερική κατάσταση απέναντι σε ένα 
ερέθισµα (φωτιά, σειρήνα, µια κλοπή κλπ), ώστε τα παιδιά να βρουν τρόπους να 
αντιδράσουν. 

-                      Επιλέγουµε και παρουσιάζουµε µε κίνηση, έκφραση, χειρονοµίες 

κάποιες παροιµίες ή παροιµιόµυθους 

 «Κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε», «Μόνο τ’ αηδόνι µπορεί να 
καταλάβει το τριαντάφυλλο», «Ο γνωστικός ποτέ δε βάζει µες στον κήπο του 
κατσίκα για κηπουρό» 

/ «Άλλαξεν ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχ’ αλλιώς», «Η αλεπού, 
περιµένοντας να πέσουν απ’ την κούρνια οι κότες, ψόφησε απ’ την 
πείνα»(Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειµένων Γ΄- ∆΄ ∆ηµοτικού, σ. 58) 

-                      Περιγράφουµε στην τάξη το τυπικό µιας τελετής ή ενός λαϊκού 

δρώµενου (γάµος και ποδαρικό). ∆ίνουµε έµφαση σε ένα στοιχείο (ράντισµα µε 

ρύζι/ σπάσιµο ροδιού) και αυτοσχεδιάζουµε πάνω στην τελετή συνδυάζοντας αν 

θέλουµε και ρυθµό (µελωδία, τραγούδι, κίνηση). 

Ο αυτοσχεδιασµός µπορεί να συνδυαστεί µε κάποιο γνωστικό αντικείµενο 
(Ιστορία, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος) ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
(∆ιαπολιτισµική Αγωγή, Λαϊκός Πολιτισµός). 

3.     Καραγκιόζης 
∆ιαβάζουµε ένα έργο (απόσπασµα) του Θεάτρου Σκιών, µιλάµε για τα 

χαρακτηριστικά των ηρώων του και στη συνέχεια δοκιµάζουµε να παίξουµε (σαν 
ζωντανές φιγούρες) µια σκηνή χρησιµοποιώντας τον µπερντέ και τον ανάλογο 
φωτισµό.   

4.     ∆ραµατοποίηση αφηγηµατικών κειµένων 



Μπορούµε να επιλέξουµε κείµενα από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειµένων 
και να συνδυάσουµε την ώρα της Λογοτεχνίας µε τη ∆ραµατοποίηση (ώρα 
Θεάτρου). Ή να δραµατοποιήσουµε δικές µας ιστορίες, δηµοτικά τραγούδια, µικρές 
αφηγήσεις, ιστορικά συµβάντα, ακόµη και ειδήσεις (ένα τραγικό δυστύχηµα, ένα 
ναυάγιο).  

•                     «Ο Πρασινοσκούφης», Π. Τσιµικάλη, Ανθολόγιο Λογ. κειµένων Γ΄- 

∆΄ δηµοτικού, σ.σ. 63-65 

∆ιαβάζουµε το κείµενο, εντοπίζουµε τα στοιχεία δράσης και παρουσιάζουµε 
µε αυτοσχεδιασµό την ιστορία του Πρασινοσκούφη, χρησιµοποιώντας τους 
διαλόγους του κειµένου (ή αυτοσχέδιους δικούς µας). 

•                     «Ο ποντικός κι η θυγατέρα του», λαϊκό παραµύθι Μέγα, Ανθολόγιο 

Λογ. κειµένων Γ΄- ∆΄ δηµοτικού σ. σ. 50-52 

Μετά την αφήγηση του παραµυθιού, µοιράζουµε ρόλους και 
αυτοσχεδιάζουµε τις ενότητες δράσης χρησιµοποιώντας τους διαλόγους του 
παραµυθιού. 

  
5. Θεατρική παράσταση 

  
Και εδώ προτείνουµε τη δραµατοποίηση ενός παραµυθιού, µύθου, 

αποσπάσµατος λογοτεχνικού κειµένου. Έτσι το λαϊκό παραµύθι "Ο ποντικός και η 
θυγατέρα του" είναι κατάλληλο για µια θεατρική παράσταση, αφού διερευνηθούν 
δραµατικά οι ήρωες και αποδοθούν σκηνικά οι διαφορετικοί χώροι (µε τη βοήθεια 
των Εικαστικών) και οι αντίστοιχες δράσεις.  

Επίσης, µπορεί να γίνει παρουσίαση µέρους θεατρικού έργου (Βιβλίο 
"Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις" Α΄- ΣΤ΄ δηµοτικού, σ.σ. 138-141, 152-
154). 

Τέλος, για τα µεγαλύτερα παιδιά µπορεί να γίνει επιλογή ενός κατάλληλου 
θεατρικού έργου, όπως "Τα γουρουνάκια κουµπαράδες" του Ευγένιου Τριβιζά 
(οδηγίες για παράσταση στο Βιβλίο Σχολικών και Πολιτιστικών….σ.σ. 163-168). 

  
Ε΄ και Στ΄ τάξη ∆ηµοτικού 

  
Στα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία  του Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρµόσουν το ισχύον πρόγραµµα σπουδών, να 
χρησιµοποιήσουν το βιβλίο του µαθητή και να πραγµατοποιήσουν τις 
δραστηριότητες που προτείνονται σ΄ αυτό, ακολουθώντας τις οδηγίες όπως 
περιγράφονται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού.  

ii) Ζώνη του Ολοήµερου Προγράµµατος 
  

Ισχύουν οι οδηγίες που δίδονται στο ΦΕΚ 1471/τ.Β΄/2002 
επικαιροποιηµένες ως εξής: 

  
Α΄- Β΄ - Γ΄ τάξεις: 
•                     παρ.3.β.: Το Εργαστήρι Γραφής διαγράφεται από το πρόγραµµα 

σπουδών για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και προστίθεται ως παράγραφος 4.α. στις τάξεις 
∆΄,Ε΄,Στ΄.  

  
•                     Η παράγραφος 3.γ. (∆ραµατοποίηση) γίνεται 3.β., η παράγραφος 

3.δ. (Σκετς) γίνεται 3.γ, και η παράγραφος 3.ε. (Παρακολούθηση και ανάλυση 
θεατρικών παραστάσεων) γίνεται 3.δ. και τροποποιείται  ως εξής: 
«Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης». Για την παρακολούθηση της θεατρικής 
παράστασης είναι καλό να γνωρίσουν από πριν οι µαθητές ορισµένα στοιχεία του 
έργου όπως: πλοκή της ιστορίας, χαρακτήρες, κεντρική ιδέα, συγγραφέα, εποχή 
κ.ά., και µετά την παρακολούθηση να γίνει σχολιασµός των εντυπώσεων.   

  



•                     Προστίθεται παράγραφος 3.ε.: «Γνωριµία µε θεατρικούς χώρους 
και ανθρώπους του θεάτρου». Επισκέψεις σε θέατρα, όπερα, θέατρο σκιών, και 
συνοµιλίες µε ηθοποιούς, σκηνοθέτες, µουσικούς κ.ά. Επισκέψεις ανθρώπων του 
θεάτρου στο σχολείο. 

  
∆΄- Ε΄ - Στ΄ τάξεις:  
  

•                     Με την προσθήκη της παραγράφου 4.α. «Εργαστήρι γραφής», 
αλλάζει ανάλογα η αρίθµηση των υπολοίπων παραγράφων, (η 4.α. γίνεται 4.β., η 
4.β. γίνεται 4.γ. και η 4.γ. γίνεται 4.δ.  

  
                   δ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

  
Ζώνη του Ολοήµερου Προγράµµατος  στα σχολεία του ΕΑΕΠ 

  
∆ράσεις δηµιουργίας και πολιτισµού από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται για όλα 

τα τµήµατα του ολοήµερου προγράµµατος. Θα µπορούσαν να υπάρξουν και µικτά 
τµήµατα από µαθητές διαφορετικών τάξεων υπό τη µορφή κύκλων γνωστικών 
αντικειµένων ή αλλιώς οµίλων δράσεων δηµιουργίας και πολιτισµού.  Στο πλαίσιο 
της συγκεκριµένης  δραστηριότητας  οι µαθητές όλων των τάξεων µπορεί να 
προετοιµάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες 
δηµιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς και την 
ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισµού όπως: λογοτεχνία, τέχνες, 
φωτογραφία,  µουσικά σύνολα, κ.α.). Η συγκεκριµένη δραστηριότητα   µπορεί να 
οργανωθεί  από δασκάλους, εκπαιδευτικούς  θεατρικής αγωγής και 
εκπαιδευτικούς  µουσικής. 

Στο βιβλίο του δασκάλου «Σχολικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις Α’ –Στ’  
δηµοτικού» των Α. Μώρου και Π. Μουγιακάκου δίνονται οδηγίες, βιβλιογραφικές 
πληροφορίες και πηγές, προτείνονται υλικά όπως cd, DVD κ.τ.λ., περιγράφονται 
δραστηριότητες για θέατρο, µουσική, χορό, φωτογραφία, video, κινηµατογράφο, 
για το σχεδιασµό σχολικών εορτών, για πολιτιστικά προγράµµατα και εκδηλώσεις 
µουσείων κ.ά.   

Στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Οµίλων δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός της 
Μουσικής µπορεί να οργανώσει Μουσικά Σύνολα (χορωδία - ορχήστρα) ως 
οµαδοσυνεργατική µουσική δραστηριότητα.   

Στη σχολική χορωδία πρέπει να χρησιµοποιούνται τραγούδια ανάλογα µε 
την ηλικία και τη φωνητική έκταση των παιδιών. Για παράδειγµα, η φωνητική 
έκταση των τραγουδιών για παιδιά των Α΄ & Β΄ δηµοτικού δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την έκταση µιας έκτης (ντο – λα), ενώ για τα παιδιά των Γ΄ & ∆΄ 
τάξεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την έκταση µιας οκτάβας. Ο εκπαιδευτικός 
µπορεί να χρησιµοποιεί δικό του υλικό και υλικό από το Ανθολόγιο Μουσικών 
Κειµένων δηµοτικού. Τα τραγούδια που θα τραγουδούν τα παιδιά  µπορούν να 
είναι Α΄-Β΄ ∆ηµοτικού  µονόφωνα  για   Γ΄- ∆΄ δηµοτικού µονόφωνα που 
συνοδεύονται από ισοκράτη  (πεντάλ), ή και εύκολους δίφωνους κανόνες για την 
Ε΄- Στ΄ δηµοτικού, µελωδίες δίφωνες ή µελωδίες επεξεργασµένες µε εύκολη 
αρµονία. Χρειάζεται προσοχή στη χρήση των φωνών των παιδιών της  Ε΄ &  ΣΤ΄ 
τάξεων λόγω της επερχόµενης µεταφώνησης. Τα τραγούδια που θα χρησιµοποιεί ο 
εκπαιδευτικός για τα παιδιά των τάξεων αυτών είναι ανάλογα µε τις δυνατότητες 
των παιδιών. 

Για τη δηµιουργία Σχολικής Ορχήστρας ο δάσκαλος ενθαρρύνει τα παιδιά 
στη χρήση απλών και εύκολων στην εκµάθησή τους οργάνων, όπως φλογέρα, 
κρουστά (ρυθµικά και µελωδικά). 

Όλα τα διδακτικά και εποπτικά υλικά που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα 
της Μουσικής, όπως βιβλίο δασκάλου, cd-rom, audio cd κ.ά. είναι χρήσιµα και για 
τον εκπαιδευτικό που ασχολείται µε το αντικείµενο της Μουσικής και στους 
Πολιτιστικούς Οµίλους αυτόνοµα ή διαθεµατικά.  

  



                                                           Άρθρο 4. 

          ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     

  
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΤΟΥ ΕΑΕΠ 
  
∆ιατηρείται το βασικό πλαίσιο του µαθήµατος όπως καθορίζεται στο 

∆.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής (Υ.Α. 21072β/Γ2, ΦΕΚ 304 τ. Β/13-3-
2003, σελ. 4281-4306) στο γενικό σκοπό και τους στόχους ψυχοκινητικού, 
συναισθηµατικού και γνωστικού τοµέα. Τα βιβλία Φυσικής Αγωγής για το δηµοτικό 
σχολείο αποτελούν το βασικό οδηγό διδασκαλίας του µαθήµατος της Φυσικής 
Αγωγής. 

  
Α)   Υποχρεωτικό πρόγραµµα (8.10 – 14.00) 
            Στο αναµορφωµένο ενιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα η κατανοµή των 

ωρών της Φυσικής Αγωγής έχει ως εξής: 
  

ΤΑΞΕΙΣ Α΄  Β΄ Γ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ 

ΩΡΕΣ 4 4 4 4 2 2 

  
Η κατανοµή των ωρών στο ωρολόγιο πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής ανά 

θεµατική ενότητα στην Ε΄ και Στ΄ τάξη δεν αλλάζει. 
Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ η µια (1) διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής 

στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, θα διατίθεται στους Χορούς (Φ.Ε.Κ. 804/9-9-2010). 
Ο χορός, ιδιαίτερα στις µικρές ηλικίες, βοηθά στην ανάπτυξη του ρυθµικού 
αισθητηρίου και της ρυθµικής ικανότητας, µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται ο 
κινητικός συντονισµός και η γενικότερη κινητική ανάπτυξη των µαθητών.   

Οι υπάρχουσες θεµατικές ενότητες των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 
και της Μουσικοκινητικής Αγωγής µεταφέρονται από το ισχύον ΑΠΣ στην ώρα που 
διατίθεται στους Χορούς κι έτσι διευρύνεται η ενότητα και ως προς το χρόνο αλλά 
και ως προ το περιεχόµενο.  

  
1. ΝΕΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΡΟΙ  
  
Σκοπός-Γενικές κατευθύνσεις 
  
Σκοπός του χορού στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη του 

ψυχοκινητικού τοµέα του παιδιού, της αισθητικής του εκτίµησης, της 
προσωπικότητας και της κοινωνικής του συµπεριφοράς. 

Με βάση την ταξινόµηση του ψυχοκινητικού τοµέα, η ψυχοκινητική 
ανάπτυξη ολοκληρώνεται µε την κατάκτηση της µη λεκτικής επικοινωνίας, που 
επιτυγχάνεται µέσα από την ανάπτυξη της εκφραστικής και ερµηνευτικής κίνησης. 
Η ερµηνευτική κίνηση περιλαµβάνει την αισθητική και δηµιουργική κίνηση και 
συνδέεται άµεσα µε το χορό (Φυσική Αγωγή Α΄ & Β΄ δηµοτικού, Βιβλίο 
Εκπαιδευτικού, σ. 34 - 39). 

Ο χορός εντάσσεται συχνά σε προγράµµατα Φυσικής Αγωγής, 
απαλλαγµένος από την απαίτηση για τεχνική αρτιότητα, µε στόχο να αναπτύξει τις 
εκφραστικές, ερµηνευτικές και δηµιουργικές ικανότητες των µαθητών. Επίσης, ο 
χορός αναπτύσσει και διευρύνει την αισθητική των µαθητών και τους φέρνει σε 
επαφή µε ποικίλα πολιτιστικά ιδιώµατα του ελληνικού χώρου, αλλά και άλλων 
χωρών. Κοινό σηµείο των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών και της 
Μουσικοκινητικής Αγωγής είναι ότι και τα δύο αντικείµενα βασίζονται στην ενότητα 
µουσικής, λόγου και κίνησης.  



Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός αποτελεί ένα ενιαίο τρίπτυχο µουσικής, 
λόγου και κίνησης. 

Η µουσικοκινητική αγωγή στοχεύει: 
1.                  Στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή, 
2.    Στην αισθητική καλλιέργειά του και  
3.    Στην ανάπτυξη των δηµιουργικών κι εκφραστικών ικανοτήτων. 
Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µε την εµπλοκή του µαθητή/τριας σε 

δραστηριότητες οι οποίες εµπλέκουν τη µουσική, το λόγο και την κίνηση, δίνοντας 
έµφαση στο ρυθµό. 

            Η οργάνωση και το περιεχόµενο των µαθηµάτων της Φυσικής 
Αγωγής για τις Α΄- Β΄ & Γ΄- ∆΄ τάξεις, όπως φαίνεται στο Φ.Ε.Κ. και στο βιβλίο 
για τον εκπαιδευτικό, έχει έναν αισθητικό προσανατολισµό, γεγονός που είναι 
εµφανέστερο στο περιεχόµενο και στον τρόπο οργάνωσης των διδασκαλιών στις 
θεµατικές ενότητες της µουσικοκινητικής αγωγής, του ελληνικού παραδοσιακού 
χορού και της ψυχοκινητικής αγωγής. Εµφανής είναι, επίσης, η σύνδεση του 
µαθήµατος µε τη χορογραφική δηµιουργία, όπως φαίνεται από την ύπαρξη της 
«παρουσίασης», ως τελευταίας φάσης κάθε ηµερήσιας διδασκαλίας των παραπάνω 
ενοτήτων. 

  
1. Περιεχόµενο 

  
Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν, οι χοροί µπορούν να γίνουν αντιληπτοί ως 

µια επέκταση του ήδη υπάρχοντος Α.Π.Σ. µε στόχο να ενισχυθεί ο αισθητικός και 
δηµιουργικός χαρακτήρας του µαθήµατος. Επιµέρους στόχος είναι η εσωτερική 
επικοινωνία των δύο θεµατικών ενοτήτων, της Μουσικοκινητικής Αγωγής και των 
Ελληνικών Παραδοσιακών χορών. Με αυτό τον τρόπο η διδασκαλία του 
Παραδοσιακού Χορού θα προετοιµάζεται µέσα από µουσικοκινητικές 
δραστηριότητες και η Μουσικοκινητική Αγωγή θα χρησιµοποιεί υλικό από την 
ελληνική παράδοση. Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής µπορεί να προγραµµατίσει 
το περιεχόµενο των διδασκαλιών του, αφού συνεκτιµήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες 
του σχολικού περιβάλλοντος, τις ιδιαιτερότητες και τις προτιµήσεις των µαθητών 
του, τις προτιµήσεις και τις ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις του. 

  
Βασικοί άξονες περιεχοµένου 
  

α. ∆ιδασκαλία και επέκταση των θεµατικών ενοτήτων «ελληνικοί 
παραδοσιακοί χοροί» και «µουσικοκινητική αγωγή» µε: παραδοσιακά 
παιχνιδοτράγουδα, παραδοσιακά µουσικοκινητικά δρώµενα, τοπικούς 
παραδοσιακούς χορούς και δηµιουργική αξιοποίηση της ελληνικής µουσικής 
παράδοσης. (βλ. βιβλία του εκπαιδευτικού Α΄- Β΄& Γ΄- ∆΄ δηµοτικού). Οι 
διδασκαλίες οι οποίες περιγράφονται στα βιβλία είναι ενδεικτικές. Οι ιδέες τους 
µπορούν να αναπτυχθούν καθώς και να εµπλουτιστούν ως προς το περιεχόµενο. 
Επισηµαίνεται ότι στις περισσότερες διδασκαλίες παραδοσιακού χορού 
χρησιµοποιείται ήδη η µουσικοκινητική προσέγγιση και σε διδασκαλίες 
µουσικοκινητικής αγωγής χρησιµοποιείται παραδοσιακό υλικό. Προτείνεται να γίνει 
ιδιαίτερη επέκταση στα µαθήµατα τα οποία συνδέουν το λόγο µε την κίνηση ή 
ασχολούνται µε τη µουσικοκινητική επεξεργασία του λόγου και επίσης να δοθεί 
ιδιαίτερη σηµασία και να γίνουν επαναλήψεις στα µαθήµατα τα οποία ασχολούνται 
µε την κατάκτηση των βασικών µουσικοκινητικών εννοιών (βλ. βιβλία Α΄& Β΄ και 
Γ΄& ∆΄ δηµοτικού, εκπαιδευτικού και βιβλία µαθητή). 

Παραδοσιακό µουσικοκινητικό υλικό το οποίο προέρχεται από παιδικά 
τραγούδια, παιχνιδοτράγουδα, λαχνίσµατα κ.λπ., µπορεί να αποτελέσει 
ταυτόχρονα υλικό για µουσικοκινητική διδασκαλία και µύηση – προετοιµασία για 
τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού. Παραδείγµατα τέτοιων διδασκαλιών 
υπάρχουν ήδη στα βιβλία του εκπαιδευτικού ενώ συµπληρωµατικές ιδέες 



υπάρχουν στα βιβλία του µαθητή. Πιο συγκεκριµένα βλ: α) Φυσική Αγωγή βιβλίο 
εκπαιδευτικού Α΄& Β΄ δηµοτικού, ενότητα «µουσικοκινητική αγωγή» 8ο µάθηµα, 
ενότητα «ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί» 2ο, 3ο, 6ο, µάθηµα, ενότητα «παιχνίδια 
παραδοσιακά, ελεύθερα και οργανωµένα» 17ο, 22ο, 23ο, β) Φυσική Αγωγή βιβλίο 
εκπαιδευτικού Α΄& Β΄ δηµοτικού σελ. 93, 100 – 103, γ) Φυσική Αγωγή βιβλίο 
εκπαιδευτικού Α΄& Β΄ δηµοτικού, ενότητα «µουσικοκινητική αγωγή» 2ο και 7ο 
µάθηµα. 

β. Λαϊκοί χοροί και παιχνίδια από άλλες χώρες. Το περιβάλλον του 
σηµερινού σχολείου αρχίζει να διαµορφώνεται σε πολυπολιτισµικό. Η αξιοποίηση 
των εµπειριών των παιδιών από διαφορετικά περιβάλλοντα ή γενικότερα η 
χρησιµοποίηση παιχνιδιών και χορών από άλλες χώρες, αποτελεί επέκταση του 
περιεχοµένου του µαθήµατος, η οποία µπορεί να αξιοποιήσει παιδαγωγικά τις 
εµπειρίες των µαθητών καθώς και τις ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες και 
προτιµήσεις των εκπαιδευτικών. Στην κατηγορία αυτή θα µπορούσαν να 
ενταχθούν και απλοποιηµένες µορφές από άλλα είδη χορού, ανάλογα µε τις 
ιδιαίτερες γνώσεις του εκπαιδευτικού (π.χ. κοινωνικοί χοροί,  latin, dancesport 
dances κ.λπ.).  

γ. Σύγχρονες µορφές χορευτικής έκφρασης. Η κατηγορία αυτή 
απευθύνεται περισσότερο στις τάξεις Γ΄ & ∆΄.  Αναφέρεται σε µορφές χορού οι 
οποίες χαρακτηρίζουν την εποχή κι αποτελούν δηµοφιλή µορφή έκφρασης των 
νέων (π.χ. hip – hop, RnB, Break Dance, funky jazz κ.λπ.). Επιπρόσθετα, 
αναφέρεται στο δηµιουργικό χορό, στοιχεία του οποίου εµπεριέχονται και στην 
ψυχοκινητική αγωγή. Στόχος της κατηγορίας αυτής είναι να αξιοποιηθούν 
δηµιουργικά οι υπάρχουσες εµπειρίες των µαθητών και να επιτευχθεί η σύνδεση 
σχολείου και κοινωνίας. Προτείνεται η διδασκαλία να οργανώνεται µε 
αλληλοδιδακτικούς και οµαδοσυνεργατικούς τρόπους. Στις Α΄ & Β΄ τάξεις η 
κατηγορία αυτή αναφέρεται περισσότερο στο δηµιουργικό χορό, στον κινητικό 
αυτοσχεδιασµό και στη δηµιουργία µουσικοκινητικών συνθέσεων.  

δ. Προετοιµασία εκδηλώσεων - παραστάσεων. Η δηµιουργία 
εκδηλώσεων και παραστάσεων αποτελεί µέρος της σχολικής ζωής. Εντάσσεται στις 
σχολικές γιορτές ή αποτελεί το επιστέγασµα ενός σχεδίου εργασίας. Ο 
εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής µπορεί να αξιοποιήσει ορισµένες ώρες της 
θεµατικής ενότητας για την προετοιµασία εκδηλώσεων ή παραστάσεων. 
Προτείνεται να ακολουθηθούν συνεργατικές διαδικασίες καθώς και διαδικασίες 
καθοδηγούµενου αυτοσχεδιασµού, προκειµένου τα παιδιά να εκφραστούν και να 
δηµιουργήσουν. Τέτοιες διαδικασίες χαρακτηρίζουν την οργάνωση όλων των 
προτεινόµενων µαθηµάτων στα βιβλία του εκπαιδευτικού. Τονίζεται ότι το 
σηµαντικότερο είναι η εξασφάλιση δυνατότητας συµµετοχής όλων των µαθητών.   

Το µάθηµα του χορού, εµπεριέχει στοιχεία διαθεµατικής και διεπιστηµονικής 
προσέγγισης και ειδικά στις τάξεις Γ΄ και ∆΄ µπορεί να συνδεθεί µε µουσική – 
θέατρο, λογοτεχνία, λαογραφία, τοπική ιστορία, εικαστικά κ.ά., έτσι ώστε να 
αναδειχθούν οι πολλαπλές και ποικίλες εκφραστικές δυνατότητες των µαθητών. 

Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν γι’ αυτές τις δραστηριότητες 
µουσικό υλικό από τα 5 Audio cd της Φυσικής Αγωγής καθώς και της Μουσικής 
που υπάρχουν σε όλα τα σχολεία, ή και να χρησιµοποιήσουν µουσικές της 
αρεσκείας τους.  

  

3.      Οργάνωση µαθήµατος 
  



Προτείνεται η δοµή των ενδεικτικών διδασκαλιών οι οποίες βρίσκονται στο 
βιβλίο του εκπαιδευτικού. Σύµφωνα µε αυτή κάθε διδασκαλία χωρίζεται σε τρεις 
φάσεις: προετοιµασία, κυρίως θέµα και παρουσίαση. Η παρουσίαση µπορεί να 
αξιοποιηθεί έτσι ώστε οι µαθητές να έρθουν σε βιωµατική επαφή µε την τέχνη του 
χορού και να λειτουργήσουν ως «µικροί δηµιουργοί». 

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής αγωγής προκειµένου να αποφασίσουν τις 
µεθόδους τις οποίες θα ακολουθήσουν µπορούν να συµβουλευτούν τα βιβλία για 
τον εκπαιδευτικό των Α΄- Β΄ και Γ΄- ∆΄ τάξεων και ειδικότερα τις σελίδες 43-62 
και 13-34 αντίστοιχα. Προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στις µεθόδους 
παραγωγής, οι οποίες περιγράφονται στο βιβλίο εκπαιδευτικού των Γ΄ - ∆΄ τάξεων 
στις σελίδες 27-28 καθώς και σε οµαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις. 

  

Ενδεικτική κατανοµή ωρών ανά θεµατική ενότητα.. 
  
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ                         Α΄ & Β΄ τάξη    Γ΄& ∆΄ τάξη 
Μουσικοκινητική Αγωγή                              10 ώρες            7 ώρες 
Παραδοσιακοί Χοροί                                     10 ώρες          10 ώρες 
Λαϊκοί χοροί και παιχνίδια άλλων χωρών     4-6 ώρες            5-7 ώρες  
Σύγχρονες µορφές χορευτικής έκφρασης      4 ώρες             4-6 ώρες 
Προετοιµασία εκδήλωσης – παράστασης           µέχρι 4 ώρες    µέχρι 5 

ώρες     
        Συνολικές ώρες Χορού  32 
  
2. Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
  
 Οι τρεις (3) ώρες Φυσικής Αγωγής του εβδοµαδιαίου προγράµµατος, στις 

τάξεις Α΄ - Β΄ & Γ΄ - ∆΄, καλύπτονται από τις παρακάτω θεµατικές ενότητες:    
  
Α΄ και Β΄ τάξη (Ενδεικτική κατανοµή ωρών ανά θεµατική ενότητα). 
Ψυχοκινητική Αγωγή                                                               28-30 

ώρες  
Κινητικά Παιχνίδια                                                                    25-30 

ώρες 
Γυµναστικές κινήσεις και προασκήσεις ενόργανης γυµναστικής  10-

12 ώρες 
Γνωριµία µε φυσικές δραστηριότητες & Σπορ υγείας και αναψυχής 

10-15 ώρες   
Κολύµβηση (βλ. παράρτηµα)                                            µέχρι 10 

ώρες       
Καταγραφή δεικτών κινητικής και σωµατικής ανάπτυξης               6 

ώρες         
Προετοιµασία εκδηλώσεων                                              µέχρι 4 

ώρες     
ΣΥΝΟΛΟ: 93 ώρες     
                                                                                                             
Γ΄ και ∆΄ τάξη (Ενδεικτική κατανοµή ωρών ανά θεµατική ενότητα). 
Ψυχοκινητική 

αγωγή                                                                                    
        1.  Εξάσκηση σε σύνθετες κινητές δεξιότητες (κινητικά 

παιχνίδια)                        16-20 ώρες          
        2.  Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων (κινητικά παιχνίδια) 

                                        8-10 ώρες 



Γυµναστική – Ενόργανη γυµναστική  
                                                                            10-12 ώρες           

Μύηση στις Αθλοπαιδιές και το Στίβο        
                                                                      20 ώρες             

Γνωριµία µε νέα ή µη διαδεδοµένα αθλήµατα και αθλήµατα 
ΑµΕΑ                       

          10-16 ώρες 
Φυσικές δραστηριότητες & Σπορ υγείας και αναψυχής(σχέδιο 

εργασίας)        
          8–12 ώρες 
Κολύµβηση (βλ. 

παράρτηµα)                                                                                
µέχρι 10 ώρες          
Καταγραφή δεικτών κινητικής και σωµατικής ανάπτυξης        

                         6 ώρες         
Εσωτερικές διοργανώσεις παιχνιδιών και προσαρµοσµένων 

αθλοπαιδιών   µέχρι 10 ώρες         
                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ: 96 ώρες 

  
Πρόγραµµα ολοηµέρου (14.50 – 16.15 ή 17.00) 
  
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
  
1. Σκοπός και στόχοι 
Σκοπός του διδακτικού αντικειµένου του αθλητισµού είναι µέσα από 

ποικίλες κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες να βοηθήσει στη σωµατική 
ανάπτυξη των µαθητών και να συµβάλει στην ψυχική και πνευµατική τους 
καλλιέργεια καθώς και στην αρµονική τους ένταξη στην κοινωνία. Στο παραπάνω 
πλαίσιο εντάσσονται οι ειδικότεροι στόχοι του αθλητισµού που αποτελούν και 
στόχους του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής.  

  

1.   

1. Γενικές κατευθύνσεις 
  

Η επιλογή γίνεται κυρίως από τις αθλοπαιδιές, χωρίς να αποκλείονται 
ατοµικά αθλήµατα ή λιγότερο διαδεδοµένα αθλήµατα (π.χ. πινγκ-πονγκ, 
µπάντµιντον, κολύµβηση, πάλη, τζούντο κ.ά.), εφ’ όσον υπάρχουν οι 
συνθήκες στο σχολείο ή σε παρακείµενους αθλητικούς χώρους. Προτείνεται τα 
τµήµατα να συγκροτούνται κυρίως από µαθητές και µαθήτριες των τάξεων ∆΄, Ε΄, 
Στ΄. 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς καθορίζονται τα αντικείµενα µε βάση 
τις προτιµήσεις των µαθητών, τις υποδοµές του σχολείου, ή άλλες που µπορούν να 
αξιοποιηθούν από τη σχολική µονάδα, και τις ιδιαίτερες γνώσεις του 
εκπαιδευτικού.  

Έµφαση δίνεται στη εµπέδωση και βελτίωση αθλητικών δεξιοτήτων, κύρια 
µέσα από το παιχνίδι και όχι από τη διδασκαλία επιµέρους στοιχείων, 
ακολουθώντας την οργανωτική δοµή του επιλεγµένου αθλήµατος. 

     Πρέπει να εξασφαλίζεται η συµµετοχή όλων των µαθητών στα τµήµατα 
ανεξαρτήτως του επιπέδου δεξιότητας, να προάγεται η αποδοχή της 
διαφορετικότητας και να επιδιώκεται η δηµιουργία ενός ασφαλούς και ευχάριστου 
περιβάλλοντος ενεργητικής δραστηριότητας των µαθητών. Όταν συµµετέχουν 
µαθητές των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄, τότε το περιεχόµενο διαφοροποιείται γι’ 
αυτούς και περιλαµβάνει κινητικά παιχνίδια και πολύπλευρες κινητικές 
δραστηριότητες για την ανάπτυξη των συντονιστικών και των φυσικών τους 
ικανοτήτων. Αν οι µαθητές συµµετέχουν σε κοινό τµήµα µε µεγαλύτερους 



µαθητές, τότε εφαρµόζονται διαφοροποιηµένες δραστηριότητες για τους µαθητές 
των µικρότερων και των µεγαλύτερων τάξεων. 

  
ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ανά θεµατική 

ενότητα) 
  
Είναι γενικά αποδεκτό ότι το παιχνίδι γεµίζει το µεγαλύτερο µέρος της ζωής 

του παιδιού αυτής της ηλικίας. Είναι το µέσο µε το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, 
µαθαίνει για τους ανθρώπους και τον κόσµο γύρω του, αντιλαµβάνεται τις 
δυνατότητες και τα όρια του και συµβάλλει στην κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά 
µαθαίνουν να κινούνται και µαθαίνουν µέσα από την κίνηση. Με το παιχνίδι 
µαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλαµβάνουν ευθύνες και ρόλους, µαθαίνουν 
να τηρούν και να σέβονται κανόνες. Είναι ανάγκη το παιδί στις µικρές τάξεις του 
δηµοτικού σχολείου να κινείται πολύ και ελεύθερα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να 
προσφέρουµε στα παιδιά ευκαιρίες για κινητικές δραστηριότητες λαµβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες τους. 

  
1.       ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
(Βλ. βιβλία  εκπαιδευτικού Α΄ & Β΄  και Γ΄& ∆΄ δηµοτικού στις αντίστοιχες 
θεµατικές ενότητες) Εξάσκηση σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων και φυσικών 
ικανοτήτων (Γ΄ και ∆΄ τάξη, ενδεικτικές δραστηριότητες). Παιχνίδια κυνηγητού µε 
περιορισµούς στο χώρο, τρέξιµο σε καθορισµένο χρόνο, παιχνίδια σε περιορισµένο 
χρόνο χωρίς απαίτηση µεγάλων εντάσεων. Παιχνίδια µε τις έννοιες: σωµατικά 
σχήµατα, επίπεδα του χώρου, κατευθύνσεις του χώρου, ευθείες – καµπύλες, 
µακριά – κοντά, σύµµετρα – ασύµµετρα, αργά – γρήγορα, ταυτόχρονα – 
διαδοχικά, επιτάχυνση – επιβράδυνση. 
2.       ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 
(Βλ. βιβλίο εκπαιδευτικού Α΄ & Β΄ δηµοτικού σελ. 117-128 και βιβλίο 
εκπαιδευτικού Γ΄& ∆΄ δηµοτικού σελ. 71 – 81) 
  
3.       ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
1.                                                                  Σκοπός και στόχοι 
  
     Σκοπός της γενικής γυµναστικής και ενόργανης γυµναστικής στις τάξεις Α΄, 
Β΄, Γ΄ και ∆΄ είναι η ανάπτυξη πολύπλευρων κινητικών δεξιοτήτων, η γνώση του 
σώµατος και ο κινητικός έλεγχος.  
     Οι στόχοι των γυµναστικών ασκήσεων περιλαµβάνουν την ανάπτυξη σύνθετων 
και περίπλοκων κινητικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη συναισθηµατικών δεξιοτήτων 
και την ικανοποίηση της ανάγκης του παιδιού για πρωτότυπες κινήσεις. Ειδικότερα, 
οι στόχοι επικεντρώνονται: 
•         Στη βελτίωση του νευροµυϊκού συντονισµού και του κινητικού ελέγχου. 
•         Στη προαγωγή συναισθηµατικών δεξιοτήτων (αυτοπεποίθησης, θάρρους, 
τόλµης, εκδήλωσης 
συναισθηµάτων, αυτενέργειας). 
•         Στην ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών του παιδιού που συνδέονται µε 
την πολύπλευρη 
κινητική δραστηριότητα του σώµατος και την κινητική έκφραση.  

  
2.                                     Περιεχόµενο 

  
     Το περιεχόµενο της Γυµναστικής και Ενόργανης γυµναστικής για τις 

τάξεις Α΄ και Β΄ εστιάζεται στις γενικές γυµναστικές κινήσεις και προασκήσεις της 
ενόργανης γυµναστικής, ενώ για τις τάξεις Γ΄ και ∆΄ επεκτείνεται σε ασκήσεις 
γενικής γύµνασης και ασκήσεις ενόργανης γυµναστικής. Ενδεικτικά προτείνονται: 

  
Α΄ και Β΄ τάξη 
  



•         Ελεύθερες κινήσεις των µελών του σώµατος, µεµονωµένες ή σε συνδυασµούς, 
µε ή χωρίς όργανα (οι κινήσεις αυτές συνδέονται µε το περιεχόµενο της 
ψυχοκινητικής αγωγής). 
•         Βασικές κινητικές δραστηριότητες σε στρώµατα γυµναστικής (στροφές του 
κορµού στον επιµήκη άξονα, µετακινήσεις µε χέρια και πόδια µιµούµενοι κινήσεις 
µωρού, πιθήκου, καµήλας, βατράχου, λαγού, σύρσιµο του σώµατος, µετακινήσεις 
κάτω από τα πόδια των συµµαθητών,  µέσα από στεφάνια, πάνω και κάτω από 
εµπόδια, κύλισµα σε κεκλιµένο επίπεδο, κ.ά.). 
•         Εξοικείωση µε όργανα πάγκους, σχοινιά (αναρριχήσεις σε πολύζυγα, σε 
πληνθία, σε κεκλιµένους πάγκους, σε κατασκευές από αυτά, συνδυασµοί 
αναρριχήσεων, αιωρήσεων, µετακινήσεων, υπερπηδήσεων εµποδίων, κ.ά.)  
•         Βασικές κινητικές δραστηριότητες µε µεγάλες µπάλες, µεγάλα στρώµατα και 
τραµπολίνο (µετακινήσεις µε µπάλες καγκουρό, ισορρόπηση-µετατοπίσεις στα 
χέρια-πόδια σε µεγάλες µπάλες, αναπηδήσεις και πτώσεις σε µεγάλα στρώµατα, 
αναπηδήσεις σε τραµπολίνο, κ.ά.) 
•         Βάδισµα, µικρές αναπηδήσεις, αλλαγές κατεύθυνσης, κουτσό, στροφές, 
ισορροπίες στο ένα πόδι, πάνω σε πάγκους, σε δοκό ή σε γραµµή γηπέδου. 
•         Βασικές προασκήσεις ενόργανης γυµναστικής (ρολαρίσµατα µπρος-πίσω-πλάι, 
στηρίξεις, ισορροπίες, προσγειώσεις, ποικιλία αλµάτων κ.ά. ) 

  
Γ΄ και ∆΄ τάξη 
  
•                     Γυµναστικές ασκήσεις χεριών, ποδιών, κορµού (αιωρήσεις, 

περιφορές, εκτάσεις, κάµψεις, διπλώσεις, στροφές, τάσεις, διατάσεις) µε τη µορφή 
που γίνονται στην προθέρµανση. 

•                     ∆ραστηριότητες µε αλλαγές κατευθύνσεων και σχηµατισµών στο 
χώρο µε στοιχεία συγχρονισµού. 

•                     Ασκήσεις σε σταθµούς µε όργανα ή χωρίς, για κυκλική γενική 
γύµναση (βιβλίο Γ΄& ∆΄ δηµοτικού, σελ. 55) 

•                     ∆ιαπεράσεις εµποδίων, σχοινιών, υπερπηδήσεις πάγκων, εµποδίων, 
γραµµών, αναρριχήσεις σε κεκλιµένα επίπεδα, πολύζυγα, σχοινιά, προσγειώσεις σε 
στρώµατα από πληνθία, σχοινιά, πολύζυγα, κ.λπ. 

•                     Κυβιστήσεις και ανακυβιστήσεις στα στρώµατα, σε κεκλιµένο ή 
οριζόντιο επίπεδο (βιβλίο Γ΄ & ∆΄ δηµοτικού, σελ. 53-54) 

•                     Ασκήσεις ευλυγισίας (πλάγιο και µετωπικό σπαγκάτο, γέφυρα). 
•                     Ασκήσεις εδάφους σε στρώµατα (κατακόρυφη στήριξη, τροχός). 
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να συµβουλευτεί και το βιβλίο Ε΄ & Στ΄ δηµοτικού, 

σελ. 96-108.   
  
3.  Οργάνωση µαθήµατος 
  
     Η εφαρµογή του περιεχοµένου της γυµναστικής και ενόργανης 

γυµναστικής, ιδιαίτερα µε χρήση οργάνων και εξοπλισµού, απαιτεί σχεδιασµό του 
µαθήµατος από τον εκπαιδευτικό. Ιδιαίτερη µέριµνα απαιτείται από τον 
εκπαιδευτικό για την ασφάλεια των µαθητών κατά την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων. 

     Μεγάλο µέρος του κινητικού περιεχοµένου της γυµναστικής δεν απαιτεί 
εξοπλισµό και µπορεί να γίνεται στον αύλειο χώρο. 

     Να καταβάλλεται προσπάθεια συνεχούς εναλλαγής της κινητικής 
δραστηριότητας, ελαχιστοποίησης του παθητικού χρόνου (χρόνος αναµονής και 
επεξηγήσεων) και µεθόδευσης των δραστηριοτήτων χωρίς βοήθεια στην εκτέλεση, 
όπου είναι δυνατό. Στις ηλικίες αυτές, προέχει η πολύπλευρη, επαρκής κινητική 
δραστηριότητα και όχι η σωστή εκτέλεση των κινήσεων. 

  
4.                   ΦΥΣΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΣΠΟΡ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
  
1.  Σκοπός και στόχοι 



  
Ο σκοπός αυτής της διάστασης του Αναλυτικού Προγράµµατος της Φ.Α. για 

τις τάξεις Α΄ & Β΄ και Γ΄& ∆΄ είναι η γνωριµία και η απόκτηση θετικής βιωµατικής 
εµπειρίας των µαθητών/τριών σ’ ένα πλήθος φυσικών δραστηριοτήτων (Φ∆) και 
σπορ που σχετίζονται άµεσα µε την υγεία και την αναψυχή. Απώτερη επιδίωξη 
είναι οι µαθητές µέσα από την εµπλοκή τους στα περιεχόµενα του µαθήµατος να 
αποκτήσουν προοδευτικά θετική στάση προς τις φυσικές δραστηριότητες 
αναψυχής, που διεξάγονται στη φύση, και να ευαισθητοποιηθούν στην προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος.    

Ως επιµέρους στόχοι επίτευξης ορίζονται οι παρακάτω: 
  
1.                  Στο γνωστικό τοµέα οι µαθητές/τριες πρέπει: Να αναπτύξουν 

βασικές γνώσεις µέσα από την ενασχόλησή τους και να κατανοήσουν τις βασικές 
αρχές εκτέλεσης και παραµέτρους ασφάλειας φυσικών δραστηριοτήτων και σπορ 
αναψυχής που εκτελούνται στην ύπαιθρο. 

2.                  Στο φυσικό και ψυχοκινητικό τοµέα οι µαθητές/τριες πρέπει: Να 
εξοικειωθούν στην ασφαλή εκτέλεση φυσικών δραστηριοτήτων αναψυχής και 
παιχνιδιών/σπορ υγείας και να βελτιώσουν τη σωµατική τους απόδοση και την 
τεχνική στην εκτέλεσή τους.   

3.                  Στον τοµέα της συµπεριφοράς οι µαθητές/τριες πρέπει: Να δείξουν 
έµπρακτα ότι τους αρέσει η ενασχόλησή τους µε φυσικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται σε εξωτερικούς χώρους, στην ύπαιθρο και στη φύση. Παράλληλα 
πρέπει να δείχνουν έµπρακτα σεβασµό και ευαισθησία στις αρχές προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

4.                  Στο συναισθηµατικό τοµέα οι µαθητές/τριες πρέπει: Να 
αποκτήσουν α) θετική στάση σ΄ένα δραστήριο τρόπο ζωής και στην προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και β) αυτοπεποίθηση στην ικανότητά τους να 
ανταποκριθούν µε επάρκεια σε φυσικές δραστηριότητες και σπορ αναψυχής και 
στις προκλήσεις που προσφέρουν οι υπαίθριες δραστηριότητες.   

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων πρέπει να επιδιώκεται µέσα από 
διδακτικές πρακτικές, περιεχόµενα και δράσεις που: α) ταιριάζουν στα ιδιαίτερα 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και προτιµήσεις των µαθητών κατά περίπτωση των 
τάξεων Α΄ έως ∆΄, και β) στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις υποδοµές και τις 
δυνατότητες που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής όπου βρίσκεται το 
κάθε σχολείο. 

  
2.             Περιεχόµενο 

  
Τα περιεχόµενα διδασκαλίας αυτής της διάστασης του Α.Π. δεν µπορούν να 

οριστούν µε ακρίβεια λόγω της µεγάλης διαφοράς µεταξύ των σχολείων της 
επικράτειας, διαφορετικές ευκαιρίες και δυνατότητες πρόσβασης για δράσεις σε 
εξωτερικούς χώρους και στην ύπαιθρο. Για αυτό το λόγο θα παρουσιαστεί µόνο 
ένα περίγραµµα των πιθανών επιλογών και γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Κάθε 
διδάσκων, κατά περίπτωση, θα αποφασίσει για τις επιλογές και τον 
προγραµµατισµό των δράσεων.   

  
Βασικοί άξονες Περιεχοµένου            
  
Α΄ και Β΄ τάξη (οργάνωση σχεδίου εργασίας) 
Για τις τάξεις Α΄ και Β΄ τα περιεχόµενα του µαθήµατος θα εκτελούνται κατά 

κανόνα (εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, όπως ύπαρξη παιδικής 
χαράς, πάρκου, κέντρου αναψυχής κ.ά. πλησίον του σχολείου) εντός του σχολείου 
στο χώρο της αυλής, χωρίς την ύπαρξη σχεδίου εργασίας και των προϋποθέσεων 
που αυτό συνεπάγεται.  

Τα περιεχόµενα του µαθήµατος µπορεί είναι:  
  



�         Προσαρµοσµένα κατασκηνωτικά παιχνίδια µίµησης, γνωριµίας, ρόλων, 
θάρρους, κοινωνικότητας, συνεργασίας κ.ά.  

�         ∆ράσεις ευαισθητοποίησης για το φυσικό περιβάλλον (προστασία 
χλωρίδας και πανίδας, µόλυνση, σκουπίδια, πυρκαγιές, επιπτώσεων της 
ανθρώπινης αλόγιστης δράσης κ.ά.) µε οµιλίες, προβολές, καλλιτεχνικές 
δηµιουργίες κ.ά.  

�                     ∆ηµιουργία και φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος στο σχολείο 
(πότισµα και περιποίηση φυτών, ανάπτυξη προσωπικού φυτού/δένδρου στη 
διάρκεια της χρονιάς που θα φυτευτεί στο σχολείο ή σε πάρκο σε ειδική 
εκδήλωση). 

�                     Προεργασία/προετοιµασία για διεξαγωγή περιπάτου (ετοιµασία 
περιεχοµένων σακιδίου, αρχές ασφάλειας, ένδυση-υπόδηση, νερό, προστασία από 
τον ήλιο, κ.ά.). 

�                     Προεργασία/προετοιµασία για διεξαγωγή διαδροµής µε ποδήλατο 
(ετοιµασία περιεχοµένων σακιδίου, βασικές αρχές οδικής ασφάλειας, κράνος, 
ένδυση-υπόδηση, κ.ά.). 

�                     ∆ιεξαγωγή απλών κατασκευών µε σχοινιά, ξύλα, κούτες κ.ά. 
�                     Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων κατασκήνωσης (στήσιµο απλής 

σκηνής, διαδικασία ανάµατος/σβησίµατος φωτιάς κ.ά.)  
�                     Εκµάθηση βασικών κανόνων ασφάλειας σε υπαίθριες 

δραστηριότητες (για έντοµα, ερπετά, ατυχήµατα κ.ά.). 
  
Γ΄ και ∆΄ τάξη (οργάνωση σχεδίου εργασίας) 
Για τις τάξεις Γ΄ -  ∆΄ τα περιεχόµενα του µαθήµατος µπορούν να 

εκτελεστούν τόσο εντός του σχολείου (χωρίς σχέδιο µαθήµατος, ειδικά για τα 
σχολεία στα οποία λόγου θέσης αντιµετωπίζουν προβλήµατα µετακίνησης), όσο και 
εκτός του σχολείου µε την ύπαρξη σχεδίου εργασίας που θα υλοποιείται κατά 
κανόνα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών εκδροµών. Ωστόσο, για τις τάξεις Γ΄ και 
∆΄, προτείνεται η εφαρµογή σχεδίου εργασίας µε δράσεις εκτός σχολείου.  

Ενδεικτικά, τα περιεχόµενα του µαθήµατος µπορεί να είναι: 
�                     Όλα τα παραπάνω προσαρµοσµένα στο επίπεδο ανάπτυξης, τις 

γνώσεις και τις εµπειρίες που ήδη απόκτησαν οι µαθητές στις προηγούµενες τάξεις. 
�                     Σχέδιο εργασίας για φυσικές δραστηριότητες αναψυχής σε βουνό 

(πεζοπορία, χιονοδροµία, ποδηλασία, κατασκηνωτικές δράσεις, κυνήγι θησαυρού, 
orienteering/προσανατολισµός, κ.ά.) 

�                     Σχέδιο εργασίας για φυσικές δραστηριότητες αναψυχής στη 
θάλασσα (επίσκεψη σε ιστιοπλοϊκό όµιλο, σε κωπηλατικό όµιλο κ.ά.). 

�                     Σχέδιο εργασίας για φυσικές δραστηριότητες αναψυχής σε 
οργανωµένη κατασκήνωση (σπορ περιπέτειας, τοξοβολία, αναρρίχηση, 
σχοινοκατασκευές, κατασκευές, δεξιότητες επιβίωσης κ.ά.). 

�                     Σχέδιο εργασίας για φυσικές δραστηριότητες αναψυχής στην πόλη 
µε παιχνίδι του θησαυρού και orienteering (προσανατολισµός) µε χρήση πυξίδας, 
χαρτών κ.ά. για την εκµάθηση σηµαντικών σηµείων/µνηµείων κ.ά. της ευρύτερης 
περιοχής του σχολείου. 

�                     Σχέδιο εργασίας για επίσκεψη σε ιππικό όµιλο (γνωριµία µε τα 
σπορ όπου πρωταγωνιστεί το άλογο, αρχές περιποίησης των αλόγων κ.ά.). 

  
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι:  
  
1.                  Σ’ όλες τις παραπάνω προτεινόµενες δράσεις πρέπει να 

εφαρµόζεται µια ολιστική διδακτική προσέγγιση όπου ο µαθητής θα συµµετέχει 
ενεργά, θα αποκτά πρακτική εµπειρία της δραστηριότητας, θα µαθαίνει τα βασικά 
χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις ασφάλειας, θα αποκτά θετικά 
βιώµατα επιτυχίας και χαράς από τη συµµετοχή του και θα παρακινείται για 
υψηλότερη ατοµική απόδοση.  



2.                  Ο ΚΦΑ είναι σηµαντικό να επιδιώκει µια διαθεµατική και 
διεπιστηµονική προσέγγιση των παραπάνω θεµάτων µε τη συνεργασία και άλλων 
διδασκόντων. 

3.                  Οι µαθητές πρέπει να εµπλέκονται ενεργά σε αποφάσεις που 
αφορούν στις προσφερόµενες επιλογές, ανταποκρινόµενοι, υπό την καθοδήγηση 
του διδάσκοντα, στα καθήκοντα που απορρέουν από τις δραστηριότητες που οι 
ίδιοι αποφάσισαν και επέλεξαν. ∆εν είναι αρκετό να επισκεφθούν απλά χώρους 
διαφόρων Φ∆ και σπορ, αλλά να εµπλακούν ενεργά και να βιώσουν τη χαρά της 
φύσης, σ’ όλες τις εκφράσεις της (µε ήλιο, βροχή, χιόνι, αέρα, λάσπη, κύµα στη 
θάλασσα κ.ά.). 

Το σχολείο πρέπει να είναι «ανοιχτό» στην τοπική κοινωνία και να επιδιώκει 
τη συνεργασία των γονέων. Οι γονείς πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι στις σχολικές 
δραστηριότητες και να ζητείται η συνδροµή τους σε περιπτώσεις όπου µπορούν να 
βοηθήσουν µε την παρουσία, τις γνώσεις ή την τέχνη τους. 

  
3.Οργάνωση µαθήµατος 
  

Είναι φανερό λοιπόν ότι για την επίτευξη του σκοπού και των επιµέρους 
στόχων που περιγράφονται παραπάνω, απαιτείται η χρήση όλου του φάσµατος των 
µοντέλων και των στρατηγικών διδασκαλίας. Ωστόσο, ο αποτελεσµατικός 
σχεδιασµός και προγραµµατισµός του µαθήµατος, που µπορεί να εφαρµοστεί µε 
επιτυχία σ’ όλους τους µαθητές και αξιολογείται µε επάρκεια για την 
αποτελεσµατικότητά του, αποτελεί το βασικό άξονα για την επιτυχία και σ’ αυτή 
του τη διάσταση, του µαθήµατος της ΦΑ. Αντίθετα, η διδασκαλία που στερείται 
φαντασίας, είναι πληµµελώς σχεδιασµένη, αποσπασµατική και σποραδική στην 
εφαρµογή της, θα απογοητεύσει γρήγορα τους µαθητές και θα δηµιουργήσει 
προβλήµατα στην επίτευξη των επιθυµητών στόχων. 

  
Επιθυµητές πρακτικές διδασκαλίας των Φ∆ και σπορ υγείας και αναψυχής. 

∆ιδασκαλία Επιθυµητή 
πρακτική 

Ανεπιθύµητη 
πρακτική 

Κατάσταση Σαφής, 
αναπτυξιακά κατάλληλη,  

ευχάριστη, καλά 
σχεδιασµένη, µε  

διαδικασία 
αξιολόγησης 

Ασαφής, χαµηλής 
εκτίµησης, συµπτωµατική, 
χωρίς καταγραφή και 
αξιολόγηση 

Σχετικότητα Κατανοητή, µε 
συγκεκριµένο στόχο  

και επιδιώξεις σε 
κάθε µάθηµα 

Περιορισµένης 
ευρύτητας, ρηχή  

σε στόχους 

Συνάφεια 
Συναφής και 

άµεσα συντονισµένη µε  
το αντικείµενο 

διδασκαλίας – 
αναπτυξιακά κατάλληλη 

Τυχαία και άσχετη µε 
το αντικείµενο – αναπτυξιακά 
ακατάλληλη µε τα  

ενδιαφέροντα και την 
ψυχοσωµατική ανάπτυξη των 
µαθητών 

Σύνδεσµος 
Ισχυροί σύνδεσµοι 

µε την  
αγωγή υγείας και 

άλλα µαθήµατα – Πρέπει 
ν’ αποτελεί µέρος ενιαίου 
συνόλου των δράσεων 
της τάξης 

Ελάχιστη σύνδεση µε 
τα διδακτικά  

αντικείµενα της 
αγωγής υγείας και άλλων 
µαθηµάτων – αποµονωµένη 
από τις  

υπόλοιπες 
δραστηριότητες. 



Επικέντρωση Επίτευξη – θετική 
εµπειρία – χαρά  

από τη συµµετοχή 
– αλληλεπίδραση – 
ανάπτυξη αυτοεκτίµησης 
και θετικών στάσεων 
προς την άσκηση – 
ευαισθητοποίηση προς το 
περιβάλλον 

Αποσπασµατική - 
έµφαση σε άλλους  

στόχους (fitness, 
επίδοση, εκµάθηση  

τεχνικών κ.ά.) 

Επιδίωξη Η ενεργητική 
εµπλοκή όλων των  

µαθητών – η 
θετική εµπειρία και η  

χαρά από τη 
συµµετοχή - είναι το 
ζητούµενο  

Αποκλειστική – να 
αποµονώνει παιδιά µε 
µειωµένες ικανότητες ή αυτά 
µε ειδικές  

ανάγκες. 

∆ράση Με καθοδήγηση – 
υποστήριξη από  

ειδικούς ή 
κατάλληλα βιβλία – 
αξιολόγηση 

Χωρίς καθοδήγηση – 
χωρίς µηχανισµό 
αξιολόγησης 

  
Για την αποτελεσµατική υλοποίηση του µαθήµατος ο ΚΦΑ πρέπει να 

φροντίζει για τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών όπου όλοι οι µαθητές 
συµµετέχουν, ανήκουν σε οµάδες εργασίας και δραστηριοποιούνται τόσο στο 
µάθηµα όσο και εκτός σχολείου µε τη συνδροµή των γονέων τους. Κάθε µαθητής 
πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα, να εµπλέκεται µε 
ενθουσιασµό σε δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν και να αισθάνεται ότι µπορεί 
να µάθει και να αποδώσει µε επιτυχία. Οι ίσες ευκαιρίες, το οµαδικό πνεύµα και η 
συνεργασία των µαθητών αποτελούν βασικά συστατικά της επιτυχηµένης 
διεξαγωγής του µαθήµατος.  

Για την επίτευξη των στόχων αυτής της διάστασης του αναλυτικού 
προγράµµατος είναι σηµαντικό κατά τη διδασκαλία οι µαθητές: 

1.                  Να διασκεδάζουν και να ενθουσιάζονται από το µάθηµα. 
2.                  Να µην υπάρχουν καταστάσεις έντονου ανταγωνισµού. 
3.                  Να δίνονται σε όλα τα παιδιά οι κατάλληλες βοήθειες και ο χρόνος 

που χρειάζονται για να επιτύχουν και να διορθώσουν τα λάθη τους. 
4.                  Να χρησιµοποιείται θετική ανατροφοδότηση. 
5.                  Να έχουν τα περιεχόµενα του µαθήµατος χρηστική αξία για την 

καθηµερινή ζωή των παιδιών. 
6.                  Να µην εκτίθενται τα παιδιά µέτριας και χαµηλής ικανότητας. 
7.                  Να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να επιλέξουν το περιεχόµενο 

της δραστηριότητας µε την οποία θα ασχοληθούν (για τις τάξεις Γ-∆’), καθώς και 
τον τρόπο µε τον οποίο θα την υλοποιήσουν ώστε να έχουν το αίσθηµα της 
αυτονοµίας. 

  
  
Αξιολόγηση 
  
Η πρόοδος και η επίτευξη των µαθητών και σ’ αυτή τη διάσταση του 

µαθήµατος πρέπει να αξιολογείται µε βάση τους επιδιωκόµενους στόχους που 
τέθηκαν εξ αρχής (βλ. αρχή), σε σχέση µε: 

�                     Τη µάθηση και κατανόηση (γνωστική/αντιληπτική διάσταση) 
�                     Την απόδοση και την επάρκεια στην τεχνική εκτέλεση 

(ψυχοκινητική διάσταση) 
�                     Τη συµπεριφορά (κοινωνική-συµπεριφορική διάσταση) 
�                     Τις στάσεις και την αυτοπεποίθηση (συναισθηµατική διάσταση) 



Η βελτίωση σ’ αυτούς τους τοµείς µπορεί να καταγραφεί µέσα από ένα 
πλήθος διαφορετικών προσεγγίσεων όπως: 

1.                                                                  Στην ανταπόκριση των µαθητών σε 
επικεντρωµένες προφορικές (Α΄-Β΄ τάξη) και γραπτές ερωτήσεις (για την 
αξιολόγηση της γνωστικής/αντιληπτικής διάστασης). 

2.                                                                  Στην απόδοσή τους σε πρακτικές δεξιότητες που 
διδάχθηκαν (για την αξιολόγηση της ψυχοκινητικής διάστασης). 

3.                                                                  Στην καταγραφή των δραστηριοτήτων τους 
(ηµερολόγια ) που συµµετείχαν ή δηµιουργία βιβλιαρίου παρουσιών στις 
δραστηριότητες του σχολείου (εντός και εκτός προγράµµατος), σε εθελοντικές 
δραστηριότητες του σχολείου ή της κοινότητας (για την αξιολόγηση της 
συµπεριφορικής διάστασης) 

4.                                                                  Από τα συναισθήµατα που εκφράζουν σε 
προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις σχετικά µε τη συµµετοχή τους στις δράσεις του 
µαθήµατος και την προθυµία τους για συµµετοχή σε νέες προκλήσεις (για την 
αξιολόγηση της συναισθηµατικής διάστασης). 

  
5.                   ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  
  
Στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, προβλέπεται η διδασκαλία της 

Κολύµβησης «όπου υπάρχουν οι δυνατότητες» (ΦΕΚ 304/13-3-2003 τ. Β’). Ήδη 
υλοποιούνται µε επιτυχία προγράµµατα κολύµβησης σε τέσσερις ∆ιευθύνσεις 
Εκπαίδευσης µε πρωτοβουλίες των Σχολικών Συµβούλων. 

Προϋποθέσεις υλοποίησης των µαθηµάτων κολύµβησης  
1.                 Να υπάρχει σε κοντινή απόσταση πισίνα που καλύπτει τις 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής. 
2.                 Να είναι πάντα παρών, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, 

πιστοποιηµένος ναυαγοσώστης.  
3.                 Η αναλογία µαθητών εκπαιδευτικών να είναι το ανώτερο 1:10. Για να 

διατηρηθεί αυτή η αναλογία θα πρέπει να διατεθούν (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) 
επιπλέον εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής από την οικεία ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.  

4.                 Να είναι στη διάθεση του ΚΦΑ το ∆ελτίο υγείας µαθητή και 
επιπλέον η διάγνωση από δερµατολόγο ιατρό. 

Εγκρίσεις   
  
     Για τη διεξαγωγή της κολύµβησης ο/η ΚΦΑ του σχολείου πρέπει να 

διασφαλίσει: 
1.   Τη σύµφωνη γνώµη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων της Σχολικής Μονάδας 

(ως προς την τροποποίηση του ωρολογίου προγράµµατος, τη µετακίνηση και τη 
συνοδεία των µαθητών). 

2.   Την έγκριση του Σχολικού Συµβούλου της οικείας Περιφέρειας για την 
τροποποίηση του ωρολογίου προγράµµατος. 

3.   Την έγκριση του Σχολικού Συµβούλου Φυσικής Αγωγής για το 
περιεχόµενο του µαθήµατος.  

  
Οδηγίες προς τους ΚΦΑ και τη διεύθυνση του σχολείου 
  
1.   Το µάθηµα της κολύµβησης προτείνεται να πραγµατοποιείται (για την 

ασφάλεια των µαθητών) αρχικά στη µικρή πισίνα εκµάθησης του κολυµβητηρίου. 
Συνεκτιµάται το επίπεδο κολυµβητικής ικανότητας των µαθητών.  

2.   Το µάθηµα της κολύµβησης να διδάσκεται σε συνεχόµενο δίωρο. 
3.   Η µετακίνηση να γίνεται πάντοτε µε την επίβλεψη και ευθύνη του 

εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής του οικείου σχολείου.  
4.   Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας, ασφάλειας 

και υγιεινής  κατά την εφαρµογή του προγράµµατος. 
Προτείνεται, όπου υπάρχει η δυνατότητα,  και η υλοποίηση σχεδίου 

εργασίας για την κολύµβηση στο ολοήµερο πρόγραµµα καθώς και στην 



προαιρετική ζώνη παρακολούθησης του προγράµµατος του ολοήµερου σχολείου. 
Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτονοµία της σχολικής µονάδας µέσα από την 
υλοποίηση των προτάσεων µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, ανάλογα µε την 
εκάστοτε εκπαιδευτική περίσταση και τον αυτόνοµο προγραµµατισµό δράσης σε 
επίπεδο σχολείου. 

  
6.                   ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
  
1. Σκοπός και στόχοι 
  
Σκοπός της καταγραφής δεικτών της κινητικής και σωµατικής ανάπτυξης 

είναι ο έλεγχος της φυσιολογικής και αρµονικής ανάπτυξης των µαθητών. Ο 
έλεγχος και η αξιολόγηση της αναπτυξιακής πορείας αποτελεί µια δεξιότητα που 
επιδιώκεται να αναπτυχθεί στους µαθητές και ταυτόχρονα µια χρήσιµη πληροφορία 
προς τους γονείς που αφορά την ανάπτυξη των παιδιών τους. Ο απώτερος σκοπός 
της καταγραφής είναι η αφύπνιση του ενδιαφέροντος από γονείς και µαθητές για 
την ισόρροπη κινητική και σωµατική ανάπτυξη των µαθητών, καθώς και η 
φροντίδα για τη διακύµανση των δεικτών σε φυσιολογικά και «ευνοϊκά» όρια για 
την υγεία τους. 

Οι στόχοι της καταγραφής δεικτών της κινητικής και σωµατικής ανάπτυξης 
επικεντρώνονται στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης της κινητικής επάρκειας, 
της φυσικής δραστηριότητας και της σωµατικής σύστασης των µαθητών. Αφορούν 
στο ενδιαφέρον για τη φυσιολογική ανάπτυξη, την προληπτική φροντίδα υγείας 
και δεν συνδέονται µε την αξιολόγηση και τη βαθµολογία των µαθητών στη 
Φυσική Αγωγή. 

1.                  Γενικές κατευθύνσεις 
  
Ήδη το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και η 

Γ.Γ. Αθλητισµού,  στα πλαίσια της ανάπτυξης των προγραµµάτων «Άθληση για 
όλους», αναπτύσσουν έρευνα «Σωµατοµετρικής και ∆ιατροφικής αξιολόγησης», 
στο σύνολο των παιδιών της Γ’ τάξης του ∆ηµοτικού. Σκοπός είναι η  αξιολόγηση 
σηµαντικών δεικτών υγείας τους, η βελτίωση των διατροφικών τους συνηθειών και 
της υγείας τους.  

  
7.ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΝΕΑ Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ & 
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑMΕΑ 
  
1. Σκοπός και στόχοι 
  
Ο σκοπός αυτής της διάστασης του Αναλυτικού Προγράµµατος της Φ.Α. 

είναι α) η γνωριµία των µαθητών µε νέα ή λιγότερο διαδεδοµένα αθλήµατα 
(τουλάχιστον στη χώρα µας), και β) η γνωριµία µε αθλήµατα των ΑµΕΑ. Απώτερη 
επιδίωξη είναι  οι µαθητές να αποκτήσουν εµπειρίες από: α) σπορ που δεν θα είχαν 
εύκολα την ευκαιρία να γνωρίσουν εκτός σχολείου και να ασχοληθούν µ’ αυτά στις 
περιπτώσεις που κρίνουν ότι ταιριάζουν στις ικανότητες και τις ιδιαίτερες κλίσεις 
τους, και β) να γνωρίσουν σπορ των ΑµEA και να ευαισθητοποιηθούν στις 
ιδιαιτερότητες των ατόµων της κατηγορίας αυτής.    

Ως επιµέρους στόχοι επίτευξης ορίζονται οι παρακάτω: 
  
1.                  Στο γνωστικό τοµέα: Να αναπτύξουν οι µαθητές/τριες βασικές 

γνώσεις (για την ιστορία, το σκοπό/κανονισµούς, τις δυνατότητες που 
προσφέρονται στη χώρα µας) µέσα από την ενασχόλησή τους, και να κατανοήσουν 
τις βασικές αρχές εκτέλεσης (κανονισµών και τακτικής) νέων ή λιγότερων 
διαδεδοµένων αθληµάτων καθώς και σπορ των ΑµΕΑ. 

2.                  Στον ψυχοκινητικό τοµέα : Να επιδιώκεται η ευχαρίστηση των 
µαθητών/τριών από την εκτέλεση  των βασικών τεχνικών εκτέλεσης νέων ή 
λιγότερων διαδεδοµένων αθληµάτων καθώς και σπορ των ΑµΕΑ.   



3.                  Στο συναισθηµατικό τοµέα : Να αποκτήσουν α) θετική στάση για 
την ενασχόλησή τους µε νέες µορφές κίνησης και σπορ, β) αυτοπεποίθηση στην 
ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις βασικές απαιτήσεις αυτών των σπορ.   

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων πρέπει να επιδιώκεται µέσα από 
διδακτικές πρακτικές, περιεχόµενα και δράσεις που ταιριάζουν : α) στα ιδιαίτερα 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και προτιµήσεις των µαθητών των τάξεων Γ΄ & ∆΄, 
και β) στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις υποδοµές, την ύπαρξη σχετικών φορέων 
που αναπτύσσουν τέτοια σπορ, και τις γενικότερες δυνατότητες που προσφέρονται 
στην περιοχή όπου βρίσκεται το κάθε σχολείο 

  
2.  Περιεχόµενο 
  
Τα περιεχόµενα διδασκαλίας αυτής της διάστασης του Α.Π. και σ’ αυτή την 

περίπτωση δεν µπορούν να οριστούν µε ακρίβεια λόγω της µεγάλης διαφοράς 
µεταξύ των σχολείων της επικράτειας σε ευκαιρίες για πρόσβαση σε λιγότερο 
διαδεδοµένα σπορ αλλά και της ιδιαίτερης γνώσης των ΚΦΑ στη διδασκαλία τους. 
Για αυτό το λόγο θα παρουσιαστεί µόνο ένα περίγραµµα των πιθανών επιλογών και 
γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Κάθε διδάσκων, κατά περίπτωση, θα αποφασίσει 
για τις επιλογές και τον προγραµµατισµό των δράσεων µε βάση τις δικές του 
γνώσεις και προτιµήσεις, καθώς και τις προσφερόµενες επιλογές από τοπικούς 
κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Σηµειώνεται ότι όλες οι δράσεις του µαθήµατος 
πρέπει να υλοποιούνται εντός του σχολείου, στο πλαίσιο του µαθήµατος και όχι ως 
σχέδιο εργασίας. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει την πρόσκληση ειδικών, προπονητών, 
αθλητών, παραγόντων, στο σχολείο για επίδειξη αυτών των σπορ στους µαθητές. 

  
Νέα ή λιγότερο διαδεδοµένα σπορ 
  
Ενδεικτικά αναφέρονται:  
�                     Ατοµικά και οµαδικά αθλήµατα που δεν καλλιεργούνται 

συστηµατικά στην Ελλάδα (για παράδειγµα το µπέιζ-µπολ, το κρίκετ, το ράγκµπι, 
το σοφτ-µπολ, το σκουός κ.ά.),  

�                     Ατοµικά και οµαδικά αθλήµατα τα οποία είναι λιγότερο διαδεδοµένα 
στην Ελλάδα, αλλά αναπτύσσονται κυρίως µέσω οµοσπονδιών ή άλλων φορέων 
στη χώρα µας (σπορ ρακέτας, σπορ επαφής, πολεµικές τέχνες, σπορ ακρίβειας 
κ.ά.). 

  
Σπορ ΑµΕΑ 
  
�                     Τα σπορ που αντιπροσωπεύονται στο επίσηµο αγωνιστικό 

πρόγραµµα των ΑµΕΑ (παραολυµπιακό πρόγραµµα). 
�                     Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επίδειξης παραολυµπιακών 

αθληµάτων και η συµµετοχή των µαθητών σε αυτά. Επίσης, µπορεί να γίνει 
τροποποίηση επιλεγµένων παραολυµπιακών αθληµάτων ώστε να είναι δυνατή η 
εφαρµογή τους στο περιβάλλον του σχολείου.  

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι:  
α) Στη διδασκαλία αυτών των αθληµάτων πρέπει να εφαρµόζεται µια 

ολιστική διδακτική προσέγγιση όπου ο µαθητής θα συµµετέχει ενεργά, θα αποκτά 
πρακτική εµπειρία της δραστηριότητας παράλληλα µε τις βασικές γνώσεις σε 
κανονισµούς και τακτική.  

β)  Ο ΚΦΑ είναι σηµαντικό να δηµιουργήσει ένα φάκελο µε το απαραίτητο 
υλικό διδασκαλίας (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) για την υλοποίηση του 
µαθήµατος για κάθε περίπτωση αθλήµατος ξεχωριστά. 

γ)  Οι µαθητές πρέπει να εµπλέκονται ενεργά σε αποφάσεις που αφορούν 
στις προσφερόµενες επιλογές σε αθλήµατα, ανταποκρινόµενοι, υπό την 
καθοδήγηση του διδάσκοντα, στα καθήκοντα που απορρέουν από τις 
δραστηριότητες που αποφάσισαν και επέλεξαν. Σκοπός είναι να εµπλακούν ενεργά 
και να βιώσουν τη χαρά της συµµετοχής σ’ ένα νέο ή άγνωστο σπορ. 



�                     Το σχολείο πρέπει να είναι σε επαφή µε τα οργανωµένα σπορ της 
ευρύτερης κοινότητας και των σπορ των ΑµEA, και να επιδιώκει τη συνεργασία µε 
τους συγκεκριµένους αθλητικούς φορείς. Παράγοντες, προπονητές και αθλητές 
αυτής της κατηγορίας των σπορ µπορεί να είναι οι βασικοί συντελεστές για τη 
γνωριµία των µαθητών µε λιγότερο γνωστά σπορ. Για αυτό πρέπει να ζητείται η 
συνδροµή τους σε περιπτώσεις όπου µπορούν να βοηθήσουν µε την παρουσία, τις 
γνώσεις ή την τέχνη τους. 

�                     Όπου είναι δυνατό να µπορούν να γίνονται κοινά 
προγράµµατα/ηµερήσιες γυµνάσεις/αγώνες µε τα ΑµΕΑ. 

- Που θα βρεθεί το σχετικό υλικό διδασκαλίας για την οργάνωση του 
φακέλου και τα µέσα για τη διεξαγωγή της διδακτικής αυτής ενότητας;  

�         Με την άµεση επαφή µε τις αντίστοιχες οµοσπονδίες (για τα αθλήµατα 
που υπάρχουν στη χώρα µας) ή τους αθλητικούς συλλόγους. 

�         Μέσω σχετικών ιστοσελίδων. 
�         Μέσω εντύπων και βιβλίων που ασχολούνται µε αυτά τα αθλήµατα. 
�         Μέσω άλλων φορέων που πιθανά προωθούν τα συγκεκριµένα σπορ 

(ΤΕΦΑΑ, κοινότητες αλλοδαπών που βρίσκονται χρόνια στη χώρα µας και 
καλλιεργούν τα συγκεκριµένα αθλήµατα κ.ά.). 

�         Μέσω της Παραολυµπιακής Επιτροπής. 
Σε σχέση µε τα αναγκαία µέσα και υλικά για τη διεξαγωγή του µαθήµατος 

στα συγκεκριµένα αθλήµατα, ο ΚΦΑ πρέπει από τη αρχή της χρονιάς να µεριµνήσει 
για την εύρεσή τους (δηµιουργία τροποποιηµένων οργάνων, αγορά πρωτότυπων ή 
δανεισµό τους από φορείς ή σχολεία που ήδη ασχολήθηκαν µε τα συγκεκριµένα 
σπορ) .    

Αξιολόγηση 
  
Η πρόοδος και η επίτευξη των µαθητών και σ’ αυτή τη διάσταση του 

µαθήµατος πρέπει να αξιολογείται µε βάση τους επιδιωκόµενους στόχους που 
τέθηκαν εξ αρχής (βλ. αρχή του παραρτήµατος), σε σχέση µε: 

1.                   Τη µάθηση και κατανόηση (γνωστική/αντιληπτική διάσταση) 
2.                   Την απόδοση και την επάρκεια στην τεχνική εκτέλεση 

(ψυχοκινητική διάσταση) 
3.                   Τη συµπεριφορά (κοινωνική-συµπεριφορική διάσταση) 
4.                   Τις στάσεις και την αυτοπεποίθηση (συναισθηµατική διάσταση) 
Συνεπώς η αξιολόγηση της µάθησης των µαθητών θα γίνει µε διαδικασίες 

ανάλογες µ’ αυτές που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο παράρτηµα.  
  

                                                           Άρθρο 5. 

        ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ 

  
Οδηγίες για τη διδασκαλία της γαλλικής και γερµανικής γλώσσας στα 

ολοήµερα δηµοτικά σχολεία µε ΕΑΕΠ 
  

Η διδασκαλία της γαλλικής και της γερµανικής γλώσσας στα ολοήµερα 
δηµοτικά σχολεία µε ΕΑΕΠ αποσκοπεί στον εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας µε δραστηριότητες που ενισχύουν τους µαθητές στην εµπέδωση της 
διδαχθείσας ύλης και στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου στο πλαίσιο 
βιωµατικών καθηµερινών καταστάσεων.  

Ειδικότερα, η διδαχθείσα ύλη ανακυκλώνεται και αξιοποιείται σε νέα 
επικοινωνιακά περιβάλλοντα τα οποία αντλούνται µέσα από τις θεµατικές περιοχές 
του Α.Π.Σ. και αποτελούν ένα πρόσφορο πεδίο πραγµατολογικής, 
κοινωνικοπολιτισµικής και διαθεµατικής προσέγγισης της γλώσσας-στόχου.  

Ο επιπλέον διδακτικός χρόνος και η ευχέρεια σε σχέση µε το περιεχόµενο 
διδασκαλίας αποτελούν σηµαντικές παιδαγωγικές παραµέτρους διότι παρέχουν τη 
δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να «µυήσει» τους µαθητές του σε µια ευρύτερη 
γλωσσική και πολιτισµική κουλτούρα µε κοµβικά στοιχεία: 



•                     τη συσχέτιση των γνώσεων µε εµπειρικές-βιωµατικές καταστάσεις και 
εξοικείωση µε τη χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο απλών καθηµερινών 
περιστάσεων, 

•                     τη συνειδητοποίηση του τι µαθαίνουν, µε ποιο τρόπο και τι είναι ικανοί να 
κάνουν µε αυτό που µαθαίνουν,  

•                     την καλλιέργεια διαπολιτισµικής συνείδησης,  
•                     την αφύπνιση στην πολυγλωσσία και στην πολυπολιτισµικότητα. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο διδάσκων οφείλει να σχεδιάζει και να 
οργανώνει το µάθηµά του µε ευέλικτο τρόπο ανάλογα µε το γνωστικό επίπεδο, το 
ρυθµό µάθησης, την αντιληπτική ικανότητά και τα ενδιαφέροντα του δυναµικού 
της τάξης του, υιοθετώντας στοχευµένες διδακτικές ενέργειες που καλλιεργούν 
κίνητρα µάθησης, αναδεικνύουν προσωπικές στρατηγικές µάθησης, ενθαρρύνουν 
τη δράση και την έκφραση της δηµιουργικότητας.  

Βαρύνουσα σηµασία για την αποτελεσµατικότητα της παιδαγωγικής πράξης 
στο ολοήµερο σχολείο έχει η υιοθέτηση από τον διδάσκοντα ψυχοπαιδαγωγικών 
στρατηγικών που να ευνοούν την ανάπτυξη ενός µαθητοκεντρικού περιβάλλοντος 
µε κύρια χαρακτηριστικά:  
•                     την παρότρυνση των µαθητών, αλλά και φιλική προσέγγιση, ώστε να 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και να συµµετέχουν ισότιµα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς το φόβο της απόρριψης, 

•                     την αξιοποίηση των λαθών τους ως διαδικασία για αυτοβελτίωση και 
µάθηση, 

•                     την ενίσχυση και παρώθηση των µαθητών και ιδιαίτερα όσων έχουν 
«γνωστικές» αδυναµίες. 
Η εναλλαγή ποικίλλων µορφών δραστηριοτήτων όπως τραγούδια, 

παντοµίµα, ζωγραφική χαρτοκοπτική, σταυρόλεξα, κρεµάλα, παιγνίδια ρόλων, 
δραµατοποίηση, προσοµοίωση, σχέδια εργασίας και διαφορετικών παιδαγωγικών 
µέσων, όπως αφίσες, χάρτες, εικόνες, λογισµικό, CD, υποστηρίζει τη διαµόρφωση 
θετικού και οικείου κλίµατος που επιδρά παρωθητικά τόσο στη µαθησιακή όσο και 
στην κοινωνική συµπεριφορά των µαθητών.  

Επιπλέον, η έµφαση σε παιγνιώδεις επικοινωνιακές καταστάσεις συµβάλλει 
ουσιαστικά στην αναπλαισίωση των εµπειριών των µαθητών σε γνώσεις, καθώς και 
της γνώσης σε πράξη: οι µαθητές χρησιµοποιούν γλωσσικές, παραγλωσσικές και 
εξωγλωσσικές επιλογές, προκειµένου να ανταποκριθούν στις εκάστοτε 
επικοινωνιακές περιστάσεις, κάτι στο οποίο δεν ασκούνται συχνά στο πρωϊνό 
σχολικό πρόγραµµα.  

Αναφορικά µε την αξιολόγηση του µαθητή, δεν θα υπάρχει αριθµητική 
αποτίµηση της επίδοσής του µε γραπτά διαγωνίσµατα, τεστ και προφορική 
εξέταση. Θα εφαρµόζεται µόνο η αυτοαξιολόγηση µε στόχο την αποτίµηση των 
προσπαθειών του κάθε µαθητή, τη διαδικασία και το αποτέλεσµα µάθησης, καθώς 
και την απόκτηση µεταγνωστικών δεξιοτήτων.  

 Στο πλαίσιο της ένταξης της αυτοαξιολόγησης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, θα χρησιµοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών, ένα εργαλείο 
ανάπτυξης δεξιοτήτων δια βίου µάθησης των γλωσσών και προώθησης της 
πολυγλωσσίας και πολυπολιτισµικότητας.  

Το Portfolio είναι το προσωπικό «αρχείο» κάθε µαθητή στο οποίο 
καταγράφει, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και µέσα από κατευθυνόµενες 
δραστηριότητες, τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, ανιχνεύει τις µαθησιακές του 
ανάγκες, οργανώνει τις προσωπικές του στρατηγικές εκµάθησης της γλώσσας και 
αποτιµά την επίτευξη των στόχων του.  

Το Portfolio παρέχει, επίσης, στο µαθητή τη δυνατότητα να παρουσιάζει 
πολυγλωσσικές εµπειρίες από την κοινωνική του ζωή, ώστε να διαµορφώνει 
σταδιακά τη διαπολιτισµική του συνείδηση και το κοσµοείδωλό του. 

  
Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 



 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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