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ΦΥΣΗ                             Βιωματικών Δράσεων  

  
 
 
 

Αποτελούν διακριτή μονάδα του Προγράμματος 

Σπουδών και του Ωρολογίου Προγράμματος 
 

 

• Προωθούν  
•• τη βιωματική,  
••τη συνεργατική και  
••τη διερευνητική μάθηση.  
 



ΣΚΟΠΟΣ                  Βιωματικών Δράσεων 

              Να βοηθήσουν τους μαθητές, μέσα από την 
ενεργοποίησή τους 

 

 

Να αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και 
κοινωνικές μετα-γνωστικές, αυτο-γνωσιακές, 
κιναισθητικές και μεθοδολογικές ικανότητες που 
απαιτεί η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση («μαθαίνω 
πώς να μαθαίνω») 

Να αξιοποιούν παλιές και νέες εμπειρίες, για να 
κατανοούν σε βάθος τα θέματα που μελετούν  

 



ΣΚΟΠΟΣ                  Βιωματικών Δράσεων 

              Να βοηθήσουν τους μαθητές, μέσα από την 
ενεργοποίησή τους 

 
 

Να αξιοποιούν τις νέες στάσεις, γνώσεις και 
ικανότητες, για να κάνουν στοχευμένες βελτιωτικές 
παρεμβάσεις στο προσωπικό τους πεδίο (αυτο-
εκτίμηση, συμπεριφορά) και στα πεδία του 
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος                   

  Να συνδέουν τη μαθησιακή διαδικασία με 
συναισθήματα δημιουργικότητας, χαράς και 
απόλαυσης 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ   
                                              6 Επιστημονικά Πεδία 

 

 

Στην Α΄ τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου 
«Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)». 

Στην Β΄ τάξη υλοποιούνται θέματα των διδακτικών αντικειμένων  

• «Φύση και Άσκηση»   

• «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης» 

Στην Γ΄ τάξη  υλοποιούνται θέματα των διδακτικών αντικειμένων 

• «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός»  

• «Τοπική Ιστορία»  

• «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» 



Βιωματική προσέγγιση 

 

 

Η βιωματική προσέγγιση στη μάθηση προτείνεται 
σε αντιπαράθεση ή προς συμπλήρωση της 
προσληπτικής προσέγγισης στη μάθηση  

•Συναφείς και συσχετιζόμενες εμπειρίες 

 •Μαθαίνω πώς να μαθαίνω •Learning by doing 

 •Ενεργός μάθηση (Active Learning) 

 •Εμπλαισιωμένη Μάθηση (Situated Learning)  

 



Παιδαγωγικότητα Εμπειριών και 
Νοηματοδότηση της Γνώσης 

 

 

• Οι Dewey, Lewin και Piaget τονίζουν ότι βάση 
της μάθησης είναι οι προσωπικά 
Νοηματοδοτούμενες εμπειρίες όταν: 

 •έχουν συνέχεια, δηλ, συσχετίζονται με προηγούμενες 
εμπειρίες & δημιουργούν υποδοχές σύνδεσης με νέες 
αποτελούν αντικείμενο στοχαστικής ανάλυσης 

 •εξετάζονται σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο που τις 
γέννησε.  

 



ΟΧΙ στις Ευχάριστες αλλά... Ανοργάνωτες 
Δραστηριότητες 

 

•  «Οι ανοργάνωτες Δραστηριότητες μπουκώνουν 
τους μαθητές με βιώματα, όπως το τυπικό σχολείο 
με πληροφορίες, ελπίζοντας ότι όλα αυτά τα 
βιώματα θα οργανωθούν από μόνα τους μέσα 
στους μαθητές. Αυτό δεν συμβαίνει και τα 
ασυνάρτητα βιώματα διασπούν ψυχικά τους 
μαθητές, χωρίς να δίνουν κανένα ζωτικό σκοπό στη 
δράση τους»  

Μυρσίνη Κλεάνθους–Παπαδημητρίου  

 



ΔΡΑΣΕΙΣ ...και ΟΧΙ απλές Δραστηριότητες 

 

 

Οι Μαθητές εμπλέκονται άμεσα στη μελετώμενη 
πραγματικότητα και αναλαμβάνουν ενεργό δράση σε σχέση 
με το αντικείμενο μελέτης.  

Ορισμός ΔΡΑΣΗΣ:  

• Περιληπτική απόδοση των εμπρόθετων πράξεων που 
υλοποιεί κάποιος σε συγκεκριμένο τομέα με δυναμική 
ολοκλήρωσης (Μπαμπινιώτης)  

• Ύπαρξη ενδιαφέροντος & ενεργοποίηση κινήτρων για 
ολοκλήρωση συγκεκριμένης σκόπιμης πράξη (Λεξικό 
Τριανταφυλλίδη σ. 394)  



ΔΡΑΣΕΙΣ ...και ΟΧΙ απλές Δραστηριότητες 

 

 

 

 

Οι Μαθητές εμπλέκονται άμεσα στη μελετώμενη 
πραγματικότητα και αναλαμβάνουν ενεργό δράση 
σε σχέση με το αντικείμενο μελέτης.  

Ορισμός ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Σειρά ενεργειών κάποιου 
σε συγκεκριμένο τομέα, χωρίς αναφορά σε 
τετελεσμένο έργο. ( Μπαμπινιώτης σ.609) 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΔΡΑΣΗ: Δύναμη / Έργο 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
Μεθοδολογική Διαδικασία 

 

 

 Δράσεις οικειοποίησης θέματος  

  Δράσεις κατανόησης παραμέτρων θέματος: έννοιες, 
σχέσεις, διαδικασίες και αξίες  

  Δράσεις κοινωνικής κριτικής θέματος:  
 διασαφήνιση/αιτιολόγηση προσωπικών αξίων και πρακτικών για το 

θέμα, 

  ανάδειξη και ερμηνεία διαφοροποιήσεων κοινωνικών ομάδων σε 
αξίες/πρακτικές θέματος  

  κριτική ρόλου θεσμών για το θέμα.  

 Δράσεις για λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων.  

 



Πρόταση και έγκριση θεμάτων 
Επιλογή θέματος από τους μαθητές 

 Τμήματα Βιωματικών Δράσεων  

 
 

 

Με την έναρξη του σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν 
και καταθέτουν προτάσεις θεμάτων για τις Βιωματικές 
Δράσεις.  

Για το θέμα, το σκοπό, τις δραστηριότητες, τον προγραμματισμό 
κλπ κάθε Βιωματικής Δράσης οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί 
υποβάλλουν για έγκριση συνοπτική πρόταση στον Σύμβουλο 
Παιδαγωγικής Ευθύνης.  

Οι μαθητές, αφού ενημερωθούν για τα προτεινόμενα θέματα, 
δηλώνουν το θέμα της πρώτης και της δεύτερης προτίμησής 
τους.  

 



Ζώνη Βιωματικών Δράσεων 
 

 

 

• Τμήματα Βιωματικών Δράσεων 16-20 
μαθητών, στα οποία οι μαθητές 
παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς, ενώ τα θέματα των Β.Δ. και 
οι εποπτεύοντες καθηγητές αλλάζουν  

 



Ζώνη Βιωματικών Δράσεων 
 

 

 

• Οι μαθητές κάθε τμήματος χωρίζονται σε ομάδες των 
3-4 μελών και συνεργάζονται κατά την υλοποίηση της 
Βιωματικής Δράσης του πρώτου τριμήνου. 

•  Στην έναρξη νέου τριμήνου οι μαθητές ενός τμήματος 
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες 
τετραμελείς ομάδες με διαφορετική σύνθεση μελών.  
( δυσλειτουργία, κοινωνικοποίηση) 

 



Στην Β΄ τάξη  
 

«Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης 

 

 

Συναφή διδασκόμενα στο υποχρεωτικό 
πρόγραμμα μαθήματα:  

• Μουσική, 

•  Καλλιτεχνικά 

Προαιρετικά:   συσχέτιση με ΑΠΣ 



Στην Β΄ τάξη  
   

«Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης 

 

• Οι εποπτεύοντες καθηγητές μετακινούνται 
διαδοχικά ανά τρίμηνο σε επόμενο τμήμα Β.Δ. 
για να έχουν ασχοληθεί στο τέλος της χρονιάς 
όλα τα τμήματα με θέματα διαφορετικών 
επιστημονικών πεδίων 

• Αν δεν είναι εφικτός αυτός ο τρόπος 
οργάνωσης, επιλέγεται με την έγκριση του Σχ. 
Συμβούλου ο προσφορότερος. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΜΗΝΩΝ Β.Δ. 
 

 

 

Α. Μέσος όρος Ατομικής και Ομαδικής Εργασίας 

 Οι Βιωματικές Δράσεις δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενο 
αντικείμενο, αλλά αξιολογείται και βαθμολογείται ανά 
τρίμηνο κάθε μαθητής με βάση τη συμμετοχή και τη συμβολή 
του στην παραγόμενη από την ομάδα του συλλογική εργασία. 

Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται και αξιολογείται η 
συλλογικότητα στην κοινή εργασία, που είναι εκπαιδευτικό 
ζητούμενο και εξαρτάται από τη στάση και δράση όλων των 
μελών της ομάδας, ενώ ταυτόχρονα δεν αδικείται και η 
αυξημένη συμβολή συγκεκριμένων μελών στην εργασία.  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΜΗΝΩΝ Β.Δ. 
 

 

 

Α. Μέσος όρος Ατομικής και Ομαδικής Εργασίας 

Αναλυτικότερα, η βαθμολογία κάθε μαθητή προκύπτει  

• (α) από την αξιολόγηση της ατομικής συμβολής του 
στο ομαδικό έργο, όπως προκύπτει από την 
παρατήρηση του καθηγητή και τον ατομικό φάκελο 
που διατηρεί ο μαθητής και 

•  (β) από την αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας που 
υποβάλλει κάθε ομάδα. Βαθμός Τριμήνου του 
μαθητή = (Ατομικός + Ομαδικός) / 2 

  



Κριτήρια Ατομικής Αξιολόγησης 
                                                                                                ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΜΗΝΩΝ Β.Δ. 

 

 

• Σχετίζονται άμεσα με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα της Βιωματικής Δράσης και 
διακρίνονται 

(α) σε κριτήρια κατάκτησης γνώσεων και 
ανάπτυξης στάσεων, ικανοτήτων και αξιών  

(β) σε κριτήρια συμβολής στο κλίμα 
συλλογικότητας και στο προϊόν της 
συλλογικής εργασίας.  

 



Κριτήρια Ατομικής Αξιολόγησης 
 

 

 

Στα κριτήρια της ατομικής συμβολής στο κλίμα 
συλλογικότητας και στο προϊόν της συλλογικής 
εργασίας συμπεριλαμβάνονται:  

•το ενδιαφέρον και η ενεργός και δημιουργική 
συμμετοχή στο ομαδικό έργο,  

•η προσφορά βοήθειας και θετικής ενθάρρυνσης στα 
μέλη της ομάδας,  

•η συμβολή στην επίλυση συγκρούσεων και 
δυσλειτουργιών και στη δημιουργία θετικού κλίματος 
εντός της ομάδας,  



Κριτήρια Ατομικής Αξιολόγησης 
 
 
 
 

 

 

 

Στα κριτήρια της ατομικής συμβολής στο κλίμα 
συλλογικότητας και στο προϊόν της συλλογικής 
εργασίας συμπεριλαμβάνονται:  

•η συνέπεια και η έγκαιρη ολοκλήρωση των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει,  

•ο βαθμός κατοχής και ενεργοποίησης ποικίλων 
ικανοτήτων και κατάλληλης αξιοποίησης μεθόδων, 
τεχνικών και διαδικασιών που απαιτεί το συλλογικό 
έργο.  

 



Κριτήρια Ατομικής Αξιολόγησης 
Στα Κριτήρια Γνώσεων, (μετα-)γνωστικών, αυτο-γνωσιακών, 
κοινωνικών ικανοτήτων και στάσεων συμπεριλαμβάνονται  

 
  

 

• ο βαθμός κατανόησης των κεντρικών εννοιών και 
γενικεύσεων 

• η ικανότητα διατύπωσης με συγκροτημένο λόγο ή με 
εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης και 
κοινοποίησης της νέας γνώσης (π.χ. σχήματα, 
προσομοιώσεις, δρώμενα, κατασκευές κλπ), 

• η ικανότητα διατύπωσης τεκμηριωμένων κρίσεων και 
συμπερασμάτων,  

Φυσικά βάση των δυνατοτήτων της συγκεκριμένης ηλικίας 



Κριτήρια Ατομικής Αξιολόγησης 
Στα Κριτήρια Γνώσεων, (μετα-)γνωστικών, αυτο-γνωσιακών, 
κοινωνικών ικανοτήτων και στάσεων συμπεριλαμβάνονται 

 
 

 

 

 

• η δυνατότητα παράθεσης παραδειγμάτων και 
αναλογιών 

• η ικανότητα χρήσης της νέας γνώσης για λύση 
προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.  

• η συνειδητοποίηση και η ικανότητα διατύπωσης και 
αιτιολόγησης αξιών και στάσεων     

                    

                Φυσικά βάση των δυνατοτήτων της συγκεκριμένης ηλικίας 



ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ  

 

•υλικό που συνέλεξε και δραστηριότητες που 
ολοκλήρωσε ως μέλος της (υπο-) ομάδας, 

•προσωπικές σημειώσεις με σκέψεις, 

•προτάσεις και συναισθήματα σχετικά με το 
θέμα και  

•τις εμπειρίες από την ατομική προσπάθεια και 
την ομαδική λειτουργία.  

 



ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

 

 

• ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ : Α+ Β + Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

 

Α + Β + Γ / 3 



Αξιολόγηση του Συλλογικού Έργου της 
Ομάδας  

ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ  

 

• Η αξιολόγηση του συλλογικού έργου της 
ομάδας γίνεται με βάση την ομαδική εργασία, 
που καταθέτει μέσα σε ένα απλό φάκελο κάθε 
ομάδα των 3-4 μελών, και η οποία 
περιλαμβάνει: Το συνολικό υλικό ταξινομημένο 
στις ενότητες, που αντιστοιχούν στις διακριτές 
φάσεις τις οποίες ακολούθησε  η όλη δράση 
της ομάδας.   

 



Αξιολόγηση του Συλλογικού Έργου της Ομάδας  

Οι ενότητες θα περιέχουν κυρίως:  

 

 

i. Τις Πληροφορίες που συνέλεξε κάθε ομάδα, 

ii. Τα Εργαλεία που χρησιμοποίησε,  

iii. Τα Φύλλα Δραστηριοτήτων,  

iv. Τις Επεξεργασίες των δεδομένων 

v. Τα Συμπεράσματά τους,  

vi. Τις Παρεμβάσεις που προγραμμάτισαν και 
υλοποίησαν και  

vii. Το Συνοδευτικό έντυπο και Οπτικο-Ακουστικό υλικό.  

 



ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; 

 

 

• Στην αρχική σελίδα του ομαδικού φακέλου, αντί προλόγου, 
τα μέλη της ομάδας να παρουσιάσουν αυτοβιογραφικά τον 
εαυτό τους (Ποιοι Είμαστε) και τις σκέψεις τους και 
προσδοκίες τους από το θέμα και την ομαδική εργασία. 

•  Μπορούν ακόμη να ονοματίσουν την ομάδα τους και να 
σχολιάσουν την επιλογή τους, να παραθέσουν μικρού 
μεγέθους φωτογραφίες τους και να αξιοποιήσουν τη 
φαντασία τους και το χιούμορ τους στην αυτοπαρουσίασή 
τους.  

• Η όλη εργασία πρέπει να γίνει μέσα σε ένα κλίμα 
δημιουργικότητας, πρωτοβουλιών, δράσης και ευχαρίστησης.  

 



ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                       Πηγές - Μέσα  
 

Πηγές άντλησης νέων εμπειριών αποτελούν το κοινωνικό, φυσικό, 
τεχνολογικό και πολιτιστικό περιβάλλον, ο εαυτός μας ως ψυχο-
σωματική οντότητα και η συμπεριφορά του. 

Μέσα άντλησης των πληροφοριών από τις παραπάνω πηγές γίνεται κυρίως: 

• μέσα στην τάξη ή κατά την επίσκεψη σε ειδικούς χώρους 

 • μέσω συζητήσεων,  

• μελέτης σύντομων και κατανοητών κειμένων 

•  παρατήρησης, 

•  ακρόασης,  

• συμμετοχής σε δράσεις,  

• πειραμάτων, μετρήσεων,  

• ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.  

 



1η Ενότητα  
Προβληματιζόμαστε και Προγραμματιζόμαστε 

ως Τμήμα  

 

• Ποιο είναι το θέμα μας και γιατί το επιλέξαμε.  

• Σε ποιους σκοπούς και σε ποια ερωτήματα 
καταλήξαμε. 

  

• Πώς προγραμματίσαμε και αξιοποιήσαμε τον 
διαθέσιμο χρόνο μας.  

 



2η Ενότητα  
Είμαστε Ομάδα με Ρόλους, Δράσεις, 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 
 

• Δραστηριότητες που κάναμε για να γνωριστούμε καλύτερα 
ως ομάδα  

• Οι κανόνες της ομάδας μας και οι ρόλοι που αναλάβαμε τα 
μέλη της (Συμβόλαιο).  

• Ποια ερωτήματα επιλέξαμε να εξετάσουμε και ποιες 
δραστηριότητες προγραμματίσαμε για να συλλέξουμε 
δεδομένα σχετικά με τα ερωτήματά μας. 

• Πώς κατανείμαμε τις δραστηριότητές μας σε υποομάδες των 
δύο μελών.  

• Πού απευθυνθήκαμε και ποια εργαλεία χρησιμοποιήσαμε 

για τις αναγκαίες πληροφορίες.  



3η Ενότητα   
Συλλέξαμε, Ταξινομήσαμε, Μελετήσαμε και 

Παρουσιάζουμε τα Δεδομένα μας. 

• Εντοπίσαμε, μελετήσαμε σχετικές πληροφορίες, κατανοήσαμε 
το περιεχόμενό τους και υπογραμμίσαμε ό,τι αφορά στα 
ερωτήματά μας (μελέτη βιβλιογραφίας). 

• Συλλέξαμε, αναλύσαμε και ερμηνεύσαμε εικόνες, 
φωτογραφίες, σχήματα, σύμβολα, κατασκευές και ξεχωρίσαμε 
ό,τι αφορά στα ερωτήματά μας (μελέτη σταθερού οπτικού 
υλικού).  

• Ρωτήσαμε και μάθαμε πληροφορίες, απόψεις, στάσεις, 
επιλογές, λύσεις σχετικές με τα ερωτήματά μας 
(ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις).  

 



3η Ενότητα   
Συλλέξαμε, Ταξινομήσαμε, Μελετήσαμε και 

Παρουσιάζουμε τα Δεδομένα μας. 

 

• Ακούσαμε ή/και είδαμε, προσέξαμε και εντοπίσαμε 
αξιοσημείωτα στοιχεία σχετικά με τα ερωτήματά μας (μελέτη 
οπτικο-ακουστικού υλικού).  

• Παρατηρήσαμε, καταγράψαμε φαινόμενα, δρώμενα ή/και 
συμπεριφορές, αντιληφθήκαμε και επισημάναμε σχέσεις 
αιτίου-αποτελέσματος, χρονικές, λογικές, ταξινομικές, 
ιεραρχικές κλπ στα δεδομένα που αφορούν στα ερωτήματά 
μας (φυσική παρατήρηση ή/και πείραμα). 

• Συμμετείχαμε σε δράσεις ή/και σε επισκέψεις, βιώσαμε, 
αισθανθήκαμε και συνειδητοποιήσαμε (συμμετοχική 
παρατήρηση).  

 



4η Ενότητα 
Αξιοποιήσαμε Συνδυαστικά τα Δεδομένα και τις 

Απαντήσαμε στα Ερωτήματα  

 

• Απαντήσαμε στα Ερωτήματα (1,2,3) με βάση τη 
συνδυαστική αξιοποίηση των επεξεργασμένων 
δεδομένων. 

• Συζητήσαμε και … τα συμφωνήσαμε και ετοιμάσαμε 
έναν εννοιολογικό χάρτη με τις γνώσεις μας για το 
θέμα που μελετήσαμε. 

• Ξέρουμε και από τέχνες και ιδού η απόδειξη! 

  

 



5η Ενότητα 
 Κριτική Αξιολόγηση Ατομικών, Ομαδικών Θεσμικών 

Επιλογών και Πρακτικών  

 

• Ποιες είναι οι προσωπικές μας στάσεις και επιλογές 
στο θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει να 
βελτιώσουμε. 

•  Ποιες είναι οι στάσεις και επιλογές των ομάδων στο 
θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει να 
βελτιώσουν.  

• Ποιες είναι οι στάσεις και επιλογές των θεσμών στο 
θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει να 
βελτιώσουν.  

 



6η Ενότητα 
Από τη Θεωρία στην Πράξη  

 

 

• Παρεμβάσεις βελτίωσης που οργανώσαμε και 
πώς τις εφαρμόσαμε σε προσωπικό, σχολικό, 
οικογενειακό, κοινοτικό πλαίσιο. 

• Αποτελέσματα από την παρέμβασή μας.  

• Ευχάριστες και δύσκολες στιγμές από την 
εφαρμογή της παρέμβασης.  

 



7η Ενότητα 
Λειτουργικότητα και Αποτελεσματικότητα Ομάδας  

 

• Τι νομίζαμε πριν για τα ερωτήματα και τι διαπιστώσαμε μετά 
(Ερευνητικές Υποθέσεις).  

• Τι δεν ξέραμε και τι τελικά μάθαμε για τα ερωτήματα. 

•  Ποιες δυσκολίες συνεργασίας συναντήσαμε και ποιες 
ξεπεράσαμε και πώς.  

• Τι θα προσέξουμε ιδιαίτερα στην επόμενη ομαδική δράση. 

•  Πώς, τελικά, αξιολογούμε το κλίμα και τη συνεργατικότητα 
της ομάδας μας.  

• Πώς, τελικά, αξιολογούμε αυτά που μάθαμε για το θέμα μας 
συνεργαζόμενοι.  

• Τι άλλο θα θέλαμε να μάθουμε. 

 



ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

 

• Εκδηλώσεις ανοίγματος του σχολείου στην τοπική 
κοινότητα και τρόποι παρουσίασης των ομαδικών 
εργασιών.  

• Παράλληλα, για την ευρύτερη διάχυση των 
μαθητικών εργασιών γίνεται ανάρτησή τους στο 
διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του σχολείου), με βάση 
πάντα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων.  

 



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

•  Προσωπικό από κάθε μαθητή  

•  Ομάδας από την ομάδα των μαθητών  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ: 

•   Ατομικός από κάθε μαθητή  

•  Ομαδικός από την ομάδα των μαθητών  

 



Τι περιλαμβάνουν τα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ;  
 

 

  

• Εργασίες που έγιναν (Ατομικά και Ομαδικά)  

•  Αυτό-αξιολόγηση Ομαδικής εργασίας 
(Ατομικά ή/και Ομαδικά)  

 

• Οργάνωση Έκθεσης και Φακέλου (Ομαδικά 
και Ατομικά)  

 

 



Τι περιλαμβάνει ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ:  

 

 

• Ατομικό Ημερολόγιο  

•  Υλικό που ο ίδιος συνεισέφερε στη 
συλλογική εργασία  

•  Ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγησης 
(προαιρετικά) 



Τι περιλαμβάνει ο ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

 

 

• Ερευνητική Έκθεση (Υποχρεωτικά)  

•  Τέχνημα (κατασκευή, Αφίσα, Πόστερ, Video κ.ο.κ) 

•  Δράσεις (π.χ. παρεμβάσεις, σχολική εκδρομή, 
θεατρική παράσταση) 

•  Υλικό για την Παρουσίαση*  

• Άλλο συμπληρωματικό υλικό (Ερωτηματολόγια 
αυτό-αξιολόγησης- προαιρετικά)  

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

 

 

• Ερωτηματολόγιο,  

•  Συνέντευξη (Ερωτήματα Συνέντευξης - Ημιδομημένη),  

•  Συζήτηση (Άξονες συζήτησης,)  

•  Παρατήρηση (Συμμετοχική και Μη συμμετοχική, 
Σχάρες Παρατήρησης, Ημερολόγια),  

•  Παιχνίδι ρόλων, Προσομοίωση, Σενάρια,  

• Ανάλυση περιεχομένου (Πηγές Πληροφοριών: 
Διαδίκτυο, βιβλία, περιοδικά, πολυμέσα, κοκ)  

 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

• H ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

• Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

• Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΗΧΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

• ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΒΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ 4D 

• Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 

• ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΤΖΙΓΚΛΑΚΙΑ 

• ΤΙ ΑΚΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

• ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCΟ 

• ΓΚΕΡΝΙΚΑ, ΈΝΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ 

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

• ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ: Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ 

• Ο ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

• ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΖΗΚΟ. ΑΜ’ ΠΩΣ 

• ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΥΡΑΝΟ 
(ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΞΑΡΧΑΚΟΣ, ΛΟΙΖΟΣ) 

• ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

• Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 

• Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 

• Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

• ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΠΌ ΧΩΜΑ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ 

• Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ 
ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

• Ο ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

• Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

• ΤΟ ΚΟΜΙΚ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 



 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 



I. ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
                 Αφιέρωμα στην Επανάσταση του 1821 

Π.χ 

i. Θούριος του Ρήγα (Στίχοι Ρήγας Φεραίος, Μουσική Χρ. Λεοντής, 
Τραγούδι Ν. Ξυλούρης) 

ii. Μάνα μου τα κλεφτόπουλα (Κλέφτες και αρματολοί) 

iii. Σαράντα παλληκάρια - η μάχη της Τριπολιτσάς + video με Β. 
Παπαθανασίου, Ειρήνη Πάππά, Στ. Καζαντζίδ, Β. Λέκκα, Ψαραντώνη 

iv. Δέκα παλληκάρια (Μακρυγιάννη) (Στίχοι Λευτέρης Παπαδόπουλος, 
Μουσική Μάνος Λοίζος, Τραγούδι Γ. Νταλάρας) 

v. Να΄τανε το 21 (Κολοκοτρώνης) Στίχοι Σώτια Τσώτου, Μουσική Σταύρος 
Κουγιουμτζής). 

 



II 
 «Η εντύπωση μέσα από τις καλλιτεχνικές αποδόσεις του 

υγρού στοιχείου». 
 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ          ΜΟΥΣΙΚΗ              ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

• πίνακας «Το Κύμα» το γνωστότερο έργο του μεγάλου 
ιάπωνα ζωγράφου Χοκουσάι, του ανανεωτή της 
γιαπωνέζικης τέχνης, τον 19ο αιώνα, που αποτέλεσε τη 
βασική πηγή έμπνευσης, σημαντικό αισθητικό ερέθισμα για 
την περίφημη «Θάλασσα», τρία συμφωνικά σχέδια για 
μεγάλη ορχήστρα, του Κλωντ Ντεμπυσύ. Η λιθογραφική 
αποτύπωση του εν λόγω πίνακα κοσμούσε το εξώφυλλο της 
πρώτης έκδοσης αυτού του έξοχου συμφωνικού έργου. 





Impression, soleil levant (Εντύπωση: ο ήλιος που ανατέλει)  
Oscar Claude Monet 1840 – 1826    λάδι σε καμβά  Musee Marmottan, Paris 

http://claude-oscar-monet.blogspot.gr/2011/11/oscar-claude-monet.html


Rock Arch West of Etretat (The Manneport)  
Oscar Claude Monet 1840 – 1826 Λάδι σε καμβά  Metropolitan Museum of Art, New York  

 

http://claude-oscar-monet.blogspot.gr/2011/11/oscar-claude-monet.html


ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

 

• το έργο του  Κλωντ Ντεμπυσύ «Η θάλασσα» 
(La Mer), που αποτελείται από τρία 
συμφωνικά σχέδια 



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
                   Κ. Χατζόπουλου, από την ποιητική συλλογή 

                            Βραδινοί Θρύλοι (απόσπασμα) 

 
Συντρίμια το καράβι των ονείρων 
και σκόρπια τάρμενα…… 
και συ μακρυάθε πέρα, 
πέρα απ’ τη θάλασσα, 
καλείς με ακόμα, ακόμα με προσμένεις. 
Ω του καημού βασίλισσα 
και μάγισσα του ονείρου! 
Κ’ αφρίζει, αφρίζει η θάλασσα, 
βογγάει ο βοριάς τριγύρου 
και συ στο βράχο ορθή,  
στου έρμου γιαλού το βράχο πέρα,  
καλείς με ακόμα, ακόμα με προσμένεις. 
καλείς με ακόμα, ακόμα με προσμένεις. 
Ω του καημού βασίλισσα ………….. 



III. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ  

• Η φιλολογική έρευνα έχει από νωρίς επισημάνει τις στενές 
σχέσεις του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού με την αρχαία 
ελληνική ποίηση.  

• Όλοι οι μελετητές δέχονται ότι ο δεκαπεντασύλλαβος έχει 
καταγωγή από την αρχαία Ελλάδα. 

• Άλλοι ισχυρίζονται ότι προέρχεται από τον τροχαϊκό και 
άλλοι από τον ιαμβικό τετραμερή στίχο 

• Είναι γεγονός, πάντως, ότι και τα δύο είδη στίχων 
χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαία κωμωδία και τραγωδία  

    (τραγωδία > τραγούδι)……………… 



IV. ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

 

 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 

• ΣΤΙΧΟΣ 

• ΜΟΥΣΙΚΗ 



V. Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  
ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 

 

 

• 1920-,  

• ΕΡΕΥΝΑ,  

• 1980-,  

• ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ,  

• ΟΡΓΑΝΑ, ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ, «ΓΥΦΤΟΙ», 

•  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΜΑΘΗΤΗΣ,  

• Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ  ΧΟΡΟΣ,  

• ΦΟΡΕΣΙΑ 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 

 

• http://www.3gymamarousiou.gr/index.php/drastirio
tites/viomatikes-draseis/42-sxoliko-etos-2014-15  

• http://gym-sappon.rod.sch.gr/?p=5998 

• https://www.youtube.com/watch?v=mM9LltorF5I 

• http://www.6gymnasio.gr/index.php/2012-04-19-
18-02-06/2014-2015/2014-11-18-10-02-36/96-2015-
06-04-08-30-49 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


