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1. Αναλυτικά Προγράμματα και Μ.τ.Π. 

 

Σα μεταπολεμικά χρόνια σημαντικό μέρος των προβληματισμών των 

Παιδαγωγών για αναμόρφωση των εκπαιδευτικών πραγμάτων αφορά στον 

εκσυγχρονισμό των σχολικών προγραμμάτων. Η όλη προσπάθεια αποσκοπεί 

στο να εναρμονισθούν τα αναλυτικά προγράμματα με τις σύγχρονες 

επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές απόψεις και 

ανάγκες. 

Οι αλλαγές αυτές στο περιεχόμενο, τους σκοπούς και τους στόχους 

των αναλυτικών προγραμμάτων, εκπορεύονται από το σκεπτικό ότι το 

σχολείο όχι μόνο αποτελεί προέκταση της κοινωνίας και επομένως θα 

πρέπει να αναθεωρεί ορισμένες από τις αρχές του, υιοθετώντας σχήματα που 

εναρμονίζονται με τις κοινωνικές αλλαγές, αλλά και συμβάλλει στη 

μεταμόρφωση των κοινωνικών δομών.  

Επίσης, μια σειρά άλλων μεταβλητών καθιστά αναγκαίες τις αλλαγές 

των αναλυτικών προγραμμάτων. Σέτοιοι παράγοντες που επηρεάζουν το 

χαρακτήρα των αναλυτικών προγραμμάτων είναι οι επιστημονικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις, τα οικονομικά μέσα και οι απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας. ημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων 

παίζει και η άποψη που κυριαρχεί κάθε φορά για τη φύση και τους σκοπούς 

της σχολικής μάθησης και ιδιαίτερα του είδους της γνώσης που παρέχει το 

σχολείο στο μαθητή και όπως την παρέχει (είτε η άποψη αυτή αποτελεί 

προϊόν επιστημονικών αναζητήσεων είτε απλά πολιτικής βούλησης). 

ύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, έχουν παρθεί και στη χώρα μας 

τα τελευταία χρόνια μέτρα για την εσωτερική μεταρρύθμιση του βασικού 

σχολείου (δημοτικού). Σα μέτρα αυτά, πέρα από τις αλλαγές στη δομή και το 

περιεχόμενο των μαθημάτων, αναφέρονται κυρίως στους σκοπούς του 

σχολείου και στη διδακτική αντίληψη και μεθοδολογία. υνισταμένη και 

έκφραση των αποφάσεων για την υλοποίηση των στόχων του σχολείου 

αποτελούν τα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία περιέχουν τις 

κατευθυντήριες γραμμές και άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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Οι βασικές επιδιώξεις του αναλυτικού προγράμματος του δημοτικού 

σχολείου αναφέρονται σε τρεις τομείς: 

α) στην εξοικείωση των μαθητών με τον κόσμο των αξιών 

β) στην εισαγωγή τους στο χώρο της γνώσης, και 

γ) στη βαθμιαία κοινωνικοποίησή τους.  

Η ανάλυση και εμβάθυνση σε κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς, 

οδηγούν στην αποκάλυψη των στόχων του αναλυτικού προγράμματος, τόσο 

σε ποιοτικό όσο και ποσοτικό επίπεδο. Σο πρώτο στοιχείο (ποιοτικό), 

περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του αναλυτικού προγράμματος και 

υλοποιείται μέσα από τα διδασκόμενα αντικείμενα και το περιεχόμενο των 

ενοτήτων κάθε μαθήματος. Σο δεύτερο (ποσοτικό), δηλώνεται από την 

έκταση κάθε αντικειμένου και από τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας που 

διατίθενται για κάθε μάθημα. 

Ο πρώτο τομέας του αναλυτικού προγράμματος αναφέρεται στη 

βαθμιαία εξοικείωση του μαθητή με τον κόσμο των αξιών και περιλαμβάνει 

αξίες από το χώρο της ηθικής και του θρησκευτικού συναισθήματος, έννοιες 

ενικές, κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές, αισθητικής καλλιέργειας κ.λπ. 

υγχρόνως και στα πλαίσια τόσο της κατανόησης όσο και της αλλαγής 

συμπεριφοράς, επιδιώκεται να καλλιεργηθούν και ορισμένες δεξιότητες και 

ικανότητες που να αφορούν στις σχέσεις και στις αντιλήψεις του μαθητή 

και του κόσμου των αξιών. 

Ειδικότερα μέσα από τα διδασκόμενα μαθήματα επιδιώκεται: 

α) η δεκτικότητα από μέρους των μαθητών και η ευαισθητοποίηση σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις που εκφράζουν οι αξίες αυτές. 

β) η αναγνώριση και αποδοχή των αξιών και η χρήση τους στις 

δραστηριότητές τους ως κριτηρίων και κανόνων μέσα στο οργανωμένο 

κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον που ζουν. 

γ) η ανταπόκριση στις αξίες και η έκφραση αίσθησης ικανοποίησης. 

δ) η αλληλοσυσχέτιση των αξιών και η οργάνωσή τους σε σύστημα 

κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να αποτελέσει κώδικα συμπεριφοράς και 

να λειτουργήσει ως απλή βιοθεωρία. 
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Εκτός από την εξοικείωση των μαθητών με τον κόσμο των αξιών, μέσα 

από τα αναλυτικά προγράμματα επιδιώκεται η βαθμιαία εισαγωγή τους στον 

τομέα της γνώσης. 

Ειδικότερα, μέσα από τη διδακτική πράξη, καταβάλλεται προσπάθεια: 

α) να αποκτήσουν οι μαθητές απλές, βασικές γνώσεις που αφορούν σε 

επιμέρους αντικείμενα και γεγονότα, ως επί το πλείστον εμπειρικά 

επαληθεύσιμα. 

β) να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες που αφορούν σε σχέσεις – κανόνες – 

νόμους και αρχές, και οι οποίες είναι ανάλογες προς το ψυχονοητικό τους 

επίπεδο.  

γ) να προσκτηθούν βασικές έννοιες που αναφέρονται σε σύνολα όμοιων 

αντικειμένων, φαινομένων ή γεγονότων. 

δ) να αποκτήσουν δεξιότητες και να αναδείξουν ικανότητες που να τους 

βοηθήσουν σε διαδικασίες αναλυτικές, συνθετικές και αξιολογικές, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να ασχοληθούν μεθοδικά με τη συγκέντρωση, 

επεξεργασία, οργάνωση και κατάλληλη αξιοποίηση των διαφόρων στοιχείων 

από τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται, τόσο στο παρόν όσο και στο 

μέλλον. 

Βασικό μέλημα του σχολείου αποτελεί όχι απλά η προσπάθεια 

πρόσκτησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας γνώσεων αλλά η 

καλλιέργεια της επιθυμίας των μαθητών για απόκτηση γνώσεων και 

μάλιστα σε επίπεδο αυτενέργεια, η ερευνητική διάθεση και κριτική σκέψη 

και η δημιουργική, πνευματική δραστηριοποίηση, στα πλαίσια βέβαια του 

βαθμού ωριμότητας και νοημοσύνης τους.  

Ο τρίτος τομέας επιδιώξεων του αναλυτικού προγράμματος 

αναφέρεται στη βαθμιαία κοινωνικοποίηση του μαθητή. Σο σχολείο 

καλείται εδώ να παίξει ενεργό ρόλο, συμπληρώνοντας η διορθώνοντας τις 

επιδράσεις δύο άλλων φορέων δηλ. του οικογενειακού περιβάλλοντος και 

του κοινωνικού. 

Ειδικότερα, το σχολείο επιδιώκει μέσα από τι διδασκαλία 

συγκεκριμένων μαθημάτων αλλά και ως χώρος να βοηθήσει το μαθητή:  
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α) στην κατανόηση της θέσης του ως μονάδας στο κοινωνικό σύνολο αλλά 

συγχρόνως και ως μέλους μιας ευρύτερης ομάδας. 

β) στην κατανόηση και εκτίμηση προσώπων που ανήκουν σε διαφορετικές 

ομάδες. Με τον όρο «διαφορετικές ομάδες» ευνοούνται άτομα που 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη διαφορών σε εθνικό, θρησκευτικό, 

κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Απώτερος σκοπός της 

προσπάθειας του σχολείου στον τομέα αυτό είναι η καλλιέργεια πνεύματος 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και αυριανών πολιτών 

σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

γ) στην απόκτηση ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στον εθισμό σε πρακτικές 

που συμβάλλουν στη σωματική και ψυχική υγεία και την ορθή σωματική 

ανάπτυξη. 

δ) στην απόκτηση γνώσεων, στάσεων και συνηθειών που θα συμβάλουν στη 

διαμόρφωση πολιτών με ελεύθερο φρόνημα και συναίσθηση ευθύνης και 

σεβασμού προς τους δημοκρατικούς θεσμούς της Πολιτείας.  

ε) στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου, φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στην απόκτηση γνώσεων, έξεων και 

κανόνων συμπεριφοράς που θα οδηγήσουν στη διατήρηση και βελτίωση τόσο 

του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.  

τ) στην κατανόηση της ενότητας αλλά και πολυπλοκότητας του κόσμου, 

των μεταβολών που αυτός υφίσταται, της ανάγκης λήψης μέτρων για 

επιβίωση και υπαρξιακή καταξίωση και της υποχρέωσης – ανάγκης για 

άμεση ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλογα με τις απαιτήσεις 

κάθε εποχής.  
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2. Βασικοί τομείς μάθησης και Μ.τ.Π. 

 

τα πλαίσια των αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα, που έγιναν 

στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια, αποφασίστηκε η εισαγωγή στο δημοτικό 

σχολείο ενός νέου μαθήματος, της «Μελέτης του Περιβάλλοντος». Η 

καθιέρωση του μαθήματος αυτού έγινε στα πλαίσια της εσωτερικής 

μεταρρύθμισης των σχολικών προγραμμάτων και κάτω από την επίδραση 

της σύγχρονης αντίληψης για το ρόλο του σχολείου και της μάθησης και της 

νέας δομής και διάρθρωσης των αναλυτικών προγραμμάτων. 

Η εισαγωγή του νέου μαθήματος κρίθηκε επίσης αναγκαία για να 

εναρμονισθεί και το πρόγραμμα του ελληνικού δημοτικού σχολείου στο 

πνεύμα των σύγχρονων ρευμάτων της Παιδαγωγικής και Χυχολογίας. 

Σελευταίες έρευνες των κλάδων αυτών έδειξαν ότι η διαδικασία 

διδασκαλίας-μάθησης είναι περισσότερο αποδοτική όταν χαρακτηρίζεται 

από φυσικότητα, όταν συμμετέχει σ’ αυτήν το σύνολο των μαθητών και το 

προσφερόμενο αντικείμενο αποτελεί συνισταμένη ενός ευρύτερου τομέα 

μάθησης. 

ύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω σκεπτικό, οι μαθήσεις (τα 

παραδοσιακά 11-13 μαθήματα) στο δημοτικό σχολείο, ουσιαστικά 

συγκροτήθηκαν σε 4 τομείς ευρύτερων δραστηριοτήτων. Έτσι το πρόγραμμα 

πήρε μια καινούρια παιδευτική διάσταση αφού καταλύεται ο παραδοσιακός 

κατακερματισμός της γνώσης και επιχειρείται η ενοποίησή της σε μεγάλες, 

αυτοτελείς κατηγορίες, δηλ. τους βασικούς τομείς μάθησης, οι οποίοι είναι: 

α) Η γλώσσα, ως σύστημα επικοινωνίας και πληροφόρησης του ανθρώπου 

και ως έκφραση της δημιουργικής του σκέψης. 

β) Σα μαθηματικά, που έχουν ως στόχο ν’ αναπτυχθεί η λογικομαθηματική 

σκέψη των μαθητών και να γίνει κατανοητό το περιβάλλον, κυρίως από την 

άποψη ποσοτικών μεγεθών και σχέσεων, ώστε να μπορούν οι μαθητές να 

αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβληματικές καταστάσεις. 

γ) Η Μελέτη του Περιβάλλοντος, της οποίας αντικείμενο αποτελεί η σπουδή 

και η κατανόηση του ανθρώπου, του κοινωνικού και βιοφυσικού του 

περιβάλλοντος και του πολιτισμού στις μεταξύ τους αλληλοεξαρτήσεις. 
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δ) Η αισθητική και φυσική αγωγή, που περιλαμβάνει την αισθητική, 

καλλιτεχνική, μουσική καλλιέργεια καθώς και την άσκηση του σώματος και 

την ψυχαγωγία. 

Η φιλοσοφία ενοποίησης των μαθημάτων σε τομείς μάθησης, δίνει και 

το στίγμα της Μ.τ.Π. που, με τη νέα της μορφή αποτελεί αποφασιστική 

καμπή στη θεωρητική και πρακτική αντιμετώπιση ενός κύκλου μαθημάτων. 

Έτσι η Μ.τ.Π. δεν πρέπει να θεωρείται ένα μάθημα με την 

παραδοσιακή έννοια του όρου. Είναι, όπως και ο τίτλος του δηλώνει, η 

μελέτη, η έρευνα του κόσμου μέσα στον οποίο ζει το παιδί και ταυτόχρονα 

του δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσει τον κόσμο δημιουργικά και 

αποτελεσματικά. 

Γι’ αυτό και στη Μ.τ.Π., ως ενιαίου τομέα μάθησης, ενσωματώνονται 

μορφωτικά στοιχεία από την κοινωνική, τη θρησκευτική, την οικονομική, 

την πολιτιστική, την ιστορική και την εθνική ζωή, καθώς και από τον 

οργανικό και ανόργανο κόσμο, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις 

επιδιώξεις του ανθρώπου. τον τομέα αυτόν, ενσωματώνονται ακόμα και οι 

δραστηριότητες των μαθητών, που ως διαδικασίες μάθησης, συντελούν στη 

δημιουργική προσέγγιση και αφομοίωση των μορφωτικών στοιχείων και 

στην πολύπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξή τους.  
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3.- Προσδιορισμός του αντικειμένου των σκοπών και των 

επιδιώξεων του μαθήματος Μ.τ.Π. 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, αντικείμενο της «Μελέτης του 

Περιβάλλοντος» είναι η σπουδή και η κατανόηση του ανθρώπου, του 

κοινωνικού και βιοφυσικού του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, στις 

μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις. 

Ο ορισμός αυτός εκφράζει το πνεύμα της σύγχρονης αντίληψης για 

την ενιαιοποίηση της μάθησης και την ενοποίηση των γνώσεων στη φυσική 

τους διάσταση. Έτσι το μάθημα καλύπτει δύο βασικές διαστάσεις της 

διδασκαλίας – μάθησης, το περιεχόμενο της διδασκαλίας και τον τρόπο 

οργάνωσής της δηλ. το Περιβάλλον, με την ευρεία έννοια και τη διδακτική 

μαθησιακή διαδικασία. 

Βασική επιδίωξη του μαθήματος αποτελεί η προβολή και αξιοποίηση 

της δυναμικής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στο υποκείμενο και το 

αντικείμενο της μάθησης, δηλ. ανάμεσα στο μαθητή και το περιβάλλον, 

καθώς και τη δυναμική της ίδιας της φυσικής και κοινωνικής 

πραγματικότητας. 

Σο Περιβάλλον, που είναι το αντικείμενο μάθησης και αποτελεί τον 

πυρήνα των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, αποτελεί 

συνισταμένη πολλών και διαφορετικών εκφράσεων, γι’ αυτό και θεωρείται 

αναγκαία η οριοθέτηση του πλαισίου των τομέων στους οποίους ο όρος 

αναφέρεται. 

Σο περιβάλλον μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από το σύνολο 

των εξωτερικών πηγών και παραγόντων ερεθισμού στις οποίες αντιδρά ή 

είναι ενδεχόμενο να αντιδράσεις ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων. 

Σα στοιχεία τα οποία συναποτελούν το περιβάλλον ταξινομούνται σε 

φυσικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, αν και τα όρια μεταξύ τους ποικίλουν 

ανάλογα με τις θεωρητικές προδιαθέσεις του παρατηρητή. Σο φυσικό 

περιβάλλον περιλαμβάνει τον άβιο και έμβιο κόσμο και αφορίζεται από το 

τεχνητό- ανθρωπογενές, το οποίο περιλαμβάνει τις δημιουργικές εκφράσεις 

της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
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Οι δύο μορφές του περιβάλλοντος υφίστανται, μέσα σε χωροχρονικά 

πλαίσια, συνεχείς αλλαγές που ακολουθούν συγκεκριμένους νόμους. Οι 

μεταβολές αυτές χαρακτηρίζονται στο φυσικό κόσμο ως εξέλιξη και στον 

τεχνητό ως πορεία της ανθρώπινης κοινωνίας, ως ιστορία και ως πολιτιστική 

εξέλιξη. 

Σο περιβάλλον δεν είναι κάτι το στατικό και αναλλοίωτο αλλά μια 

διαρκής εξελισσόμενη και μεταβαλλόμενη πραγματικότητα που οφείλει 

κανείς, εάν θέλει να κατανοήσει το νόημά της, να την παρακολουθεί 

αδιάλειπτα. 

Η ιδιότητα αυτή του περιβάλλοντος, το να μεταβάλλεται δηλ. διαρκώς 

και να εξελίσσεται, αποτελεί και τη μεγάλη του παιδευτική αξία, διότι κάθε 

νέα μορφή και κατάσταση, σε οποιοδήποτε τομέα του, παρέχει καινούργια 

ερεθίσματα και ανανεώνει την πρόκληση για μελέτη. 

Οδηγεί επίσης και σε αλλαγή της διδακτικής – μαθησιακής 

πρακτικής αφού το άμεσο και στη στατική του μορφή περιβάλλον δεν 

προσδιορίζει, ούτε πρέπει να προσδιορίζει αποκλειστικά, όπως συνέβαινε 

παλιότερα, το περιεχόμενο της σπουδής και τις διδακτικές δραστηριότητες. 

Είναι γνωστό ότι, το μορφωτικό περιβάλλον του παιδιού, χάρη στα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, έχει διευρυνθεί τόσο ώστε να περιλαμβάνει 

ολόκληρη τη Γη και ακόμη το γνωστό σύμπαν και πολλές φορές το «μακρο-

περιβάλλον» είναι πιο «άμεσο» από το «εγγύς» περιβάλλον. 

Οι διαπιστώσεις αυτές δεν υποβαθμίζουν τη σημασία των βιωμάτων 

από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού που εξακολουθεί, βέβαια, ν’ αποτελεί 

φυσικό και αναντικατάστατο φορέα διδακτικών ερεθισμάτων και πηγή 

πρωταρχικών – θεμελιακών εμπειριών και γνώσεων. 

ε κάθε διδακτική ενέργεια πρέπει ν’ αποτελεί σημείο αφετηρίας και 

πλαίσιο αναφοράς για να ολοκληρώνεται η διαδικασία της μάθησης. Δεν 

αποτελεί όμως επαρκή πηγή τροφοδότησης του πνεύματος και ολοκλήρωσης 

της προσωπικότητας του ανθρώπου. Γι’ αυτό πρέπει, κατά τη διδασκαλία, να 

παρέχονται δυνατότητες για οριζόντιες και κάθετες προεκτάσεις στο χώρο 

και στο χρόνο. 



 11 

Οι υπερβάσεις αυτές δίνουν την ευκαιρία να κάνουν οι μαθητές τις 

αναγκαίες συγκριτικές προσεγγίσεις θεμάτων και προβλημάτων πέρα από τη 

συγκεκριμένη χωρο-χρονική και κοινωνική μονάδα που ζουν, κατά το 

σχήμα, «εδώ κι αλλού, άλλοτε και τώρα». 

Οι αρχές αυτές, που απορρέουν από τις σύγχρονες αντιλήψεις για 

την έννοια «Περιβάλλον» και σε συνδυασμό με τους γενικού στόχους και 

επιδιώξεις της εκπαίδευσης αποτέλεσαν τους κατευθυντήριους άξονες για 

τη διατύπωση των σκοπών του μαθήματος Μ.τ.Π. 

Μέσα από τους στόχους καθορίζεται το περιεχόμενο των γνώσεων, σε 

ένα ή περισσότερα αντικείμενα, που πρέπει να έχουν αποκτήσει οι μαθητές 

μετά από τη διδασκαλία του μαθήματος καθώς και συγκεκριμένες δεξιότητες 

που συνδέονται με την υφή του αντικειμένου. 

Με τη διδασκαλία της Μ.τ.Π. επιδιώκεται η εκπλήρωση των 

παρακάτω σκοπών: 

α) Η προοδευτική απόκτηση και αποσαφήνιση βασικών εμπειριών, γνώσεων 

και εννοιών, και η ανάπτυξη των απαραίτητων μηχανισμών, που θα τους 

βοηθήσουν να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τα στοιχεία 

του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς στη δυναμική τους μορφή 

καθώς και τις σχέσεις που τα διέπουν. 

β) Η απόκτηση των απαραίτητων διαθέσεων και στάσεων και η 

συνειδητοποίηση, αναγνώριση και οργάνωση αξιών που θα τους επιτρέψει 

να ενταχθούν ομαλά και εποικοδομητικά στο βιοφυσικό, το κοινωνικό και το 

πολιτιστικό περιβάλλον ως υπεύθυνοι πολίτες μιας δημοκρατικής 

κοινωνίας. Να αναπτύξουν ιδιαίτερα μια διακριτική ευαισθησία απέναντι 

στην ανθρώπινη υπόσταση, καθώς και τη διάθεση να συμβάλουν στην 

εξύψωση της ποιότητας της ζωής. 

γ) Η κατανόηση από τους μαθητές της αμοιβαίας σχέσης ανθρώπου και 

περιβάλλοντος και η συνειδητοποίηση των αλληλεξαρτήσεων και 

αλληλεπιδράσεων των δύο αυτών παραμέτρων ώστε να οδηγούνται σε σωστές 

αποφάσεις την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

δ) Η απόκτηση συνείδησης ευθύνης για την προστασία των ανθρώπινων 

δημιουργημάτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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ε) Η ανάπτυξη θετικών διαθέσεων έναντι της εργασίας, της συνεργασίας, της 

αλληλεγγύης, της κοινωνικής προσφοράς και των άλλων κοινωνικών 

αρετών. 

στ) Η εξοικείωση με έναν τρόπο εργασίας που είναι συναφής με τη φύση του 

μαθήματος και η άσκηση αντίστοιχων δεξιοτήτων, απαραίτητων για τη 

σωστή και δημιουργική προσέγγιση και ερμηνεία πραγματικών δεδομένων 

και καταστάσεων, όπως είναι κυρίως η υποκίνηση και διατήρηση 

αδιάπτωτου του ενδιαφέροντος των μαθητών για επαφή και γνωριμία με τον 

κόσμο που ζουν, η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος και σταθερής έφεσης 

για τη διακρίβωση της αλήθειας και την προαγωγή των γνώσεων με μέσα, 

τρόπους, τεχνικές και σύμβολα που προσιδιάζουν στη δομή του μαθήματος, 

καθώς και ο εθισμός στην ομαδική και συλλογική εργασία και δράση για 

επίτευξη κοινών σκοπών.  

ζ) Να δοθούν στους μαθητές οι ευκαιρίες για συστηματική παρατήρηση, 

ορθή σκέψη και διατύπωση, ερευνητική εργασία, ισόρροπη συνδιαλλαγή με 

το περιβάλλον, ώστε να καλλιεργηθούν οι ψυχοσωματικές τους δυνάμεις και 

να καταστούν επινοητικά και δημιουργικά άτομα. 

 

 

Οι σκοποί της διδασκαλίας της Μελέτης του Περιβάλλοντος 

 

Ο γενικός σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση 

γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν 

στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό 

να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η 

ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και το χρόνο, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και της ανάγκης για 

αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη.  

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σφαιρικής 

αντίληψης για τη ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών 

διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων, 
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στις οποίες η έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του μαθητή ως ερευνητή 

(Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδών, Υ.Ε.Κ. τεύχος Β’ αρ. φύλλου 

303/13.03.03, Παράρτημα, Σόμος Α’, σελ. 4039).     
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4. Προϋποθέσεις για την υλοποίηση των σκοπών του μαθήματος 

Μελέτη του Περιβάλλοντος 

 

Η διατύπωση των σκοπών ενός μαθήματος διευκολύνει σημαντικά το 

εκπαιδευτικό έργο αφού, προσδιορίζοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα που 

πρέπει να έχει το μάθημα στη γνωστική, συναισθηματική και 

ψυχοκινητική συμπεριφορά του μαθητή, ύστερα από τη διδασκαλία, οδηγεί 

ευκολότερα, μέσα από την αξιολόγηση, στη διαπίστωση εάν και κατά πόσο 

έχουν επιτευχθεί οι τεθέντες στόχοι. 

Η υλοποίηση όμως των σκοπών ενός μαθήματος εξαρτάται από την 

ύπαρξη ορισμένων προϋποθέσεων, οι οποίες για το μάθημα της Μ.τ.Π. είναι: 

α) Η οργανωμένη επαφή των μαθητών με την άμεση πραγματικότητα, σε 

συνάρτηση με μια μεθοδικά οργανωμένη συνολική προσέγγιση πραγμάτων, 

φαινομένων και καταστάσεων, με τρόπο που να αποκαλύπτεται προοδευτικά 

η εσωτερική συνάφειά τους και η εξελικτική τους υφή. 

β) Η κατανόηση των σχέσεων των εξεταζόμενων στοιχείων του φυσικού, 

κοινωνικού και πολιτιστικού χώρου, με τον άνθρωπο, τη ζωή και τον κόσμο. 

γ) Η αξιοποίηση  των εμπειριών και γνώσεων των μαθητών σε συνάρτηση με 

τα ατομικά τους ενδιαφέροντα, η δημιουργία κλίματος για περαιτέρω 

προβληματισμούς και αναζητήσεις περισσότερων πληροφοριών και η 

εξεύρεση κοινής βάσης για την επίτευξη των κοινών σκοπών της μάθησης. 

δ) Η βαθμιαία αποδέσμευση από το αποκλειστικό άμεσο περιβάλλον των 

μαθητών και η προοδευτική ένταξή τους με υπερβάσεις στον ευρύτερο χώρο 

και στην ιστορική διάσταση ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συγκριτικές 

αξιολογήσεις και να επιτυγχάνεται μεταφορά και εφαρμογή γνώσεων και 

πρακτικών. 

ε) Η εφαρμογή ενεργητικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται κατάσταση απορίας και κοινού προβληματισμού, στα πλαίσια 

οργανωμένων ατομικών, ομαδικών και συλλογικών μορφών εργασίας και 

δράσης ώστε κατ’ αρχήν «να μαθαίνουν οι μαθητές πώς να μαθαίνουν» και 

να μπορούν να μετατρέπουν σε πράξη τις θεωρητικές συλλήψεις τους. 
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στ) Η παροχή ευκαιριών στους μαθητές για χειρισμό των πραγμάτων και 

φαινομένων του περιβάλλοντος από τους ίδιους, έτσι ώστε να έρθουν σε 

άμεση επαφή με τα στοιχεία του περιβάλλοντος και να κατανοήσουν μέσα 

από συμμετοχικές διαδικασίες τις ιδιότητες των πραγμάτων, τις σχέσεις των 

φαινομένων και τις νομοτελειακές εξελίξεις.  

 

 

Διαμόρφωση του χώρου1 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ανάλογων παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων είναι η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου της σχολικής 

τάξης. υγκεκριμένα προτείνουμε: 

 

Α. Οργάνωση της τάξης 

 

Ανάλογα με την ενότητα που μελετάται, τους στόχου που τίθενται 

και τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται, οι μαθητές μπορούν να 

εργαστούν σε ολομέλεια, ατομικά ή ομαδικά. Οι ομάδες πρέπει να είναι 

ολιγομελείς, ώστε να μπορούν οι μαθητές να καλλιεργήσουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό τις δεξιότητες επικοινωνίας και να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Η 

σύνθεση της ομάδας πρέπει να είναι ευέλικτη, ώστε να προωθείται η 

συνεργασία με περισσότερους συμμαθητές. Επίσης, πρέπει να 

εναλλάσσονται οι ρόλοι στην ομάδα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Βασική προϋπόθεση για την εργασία σε ομάδες είναι, μεταξύ άλλων, 

η λειτουργική οργάνωση του χώρου της τάξης, ώστε να διευκολύνεται η 

άνετη συνεργασία των παιδιών κατά ομάδες, αλλά και των ομάδων μεταξύ 

τους. Παράλληλα, η διάταξη των θρανίων πρέπει να βοηθά στην απομόνωση 

των ομάδων, στην άνετη κυκλοφορά μαθητών και δασκάλων στους 

διαδρόμους, στην εύκολη θέαση και πρόσβαση στον πίνακα και στα 

εποπτικά υλικά. 

 

                                                 
1 Βιβλίο Δασκάλου Β’ τάξης 
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Β. Οργάνωση κέντρων ενδιαφέροντος 

 

1. Γωνιά με διάφορα υλικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων, τις κατασκευές, τις ομαδικές εργασίες, τις παρουσιάσεις 

κ.λπ., όπως: μαρκαδόροι, κηρομπογιές, τέμπερες, πινέλα κ.ά., κανσόν σε 

διάφορα χρώματα, κόλλες γκοφρέ και γλασέ, χαρτί του μέτρου, συνδετήρες, 

συρραπτικό, διακορευτής, καρφίτσες, πινέζες, στικ, κολλητικές ταινίες 

διπλής όψης, σελοτέιπ, ψαλιδάκια, υφάσματα, παλιά ρούχα, καπέλα και 

άλλα υλικά χρήσιμα για το θεατρικό παιχνίδι. 

2. Γωνιά με οπτικοακουστικά μέσα: κασετόφωνο, CD, φωτογραφική μηχανή, 

φιλμ, σλάιντς, βίντεο. Ο δάσκαλος συγκεντρώνει επίσης κασέτες, CD, 

βιντεοταινίες κ.λπ. σχετικές με το εκάστοτε θέμα. Καλό είναι να καταγράφει 

το υλικό σε ένα μικρό πίνακα που θα κρεμάσει σε μέρος προσιτό στα παιδιά, 

ώστε να μπορούν εκείνα να τον συμβουλεύονται εύκολα και αυτόνομα από 

το δάσκαλο. 

3. Γωνιά Βιβλιοθήκης: Ο δάσκαλος συγκεντρώνει βιβλία από τη βιβλιοθήκη 

του σχολείου, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και άλλα βιβλία που φέρνουν τα 

παιδιά, σχετικά με το θέμα. Για το σκοπό αυτό, τα παιδιά μπορούν να 

συμβουλευτούν την ενδεικτική Παιδική Βιβλιογραφία που παρατίθεται στο  

Βιβλίο του Μαθητή. Σα βιβλία παρουσιάζονται στα παιδιά. Παράλληλα, οι 

μαθητές – ατομικά αλλά και ομαδικά- μπορούν να χρησιμοποιούν τα βιβλία 

κατά την εργασία τους στην τάξη. Καλό είναι ο δάσκαλος να αφιερώσει 

ειδικό χρόνο, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη διαδικασία έρευνας 

και συλλογής πληροφοριών, όπως και με τη χρήση λεξικού και 

εγκυκλοπαίδειας. Φρήσιμο επίσης είναι να συγκεντρωθούν περιοδικά (π.χ. 

Ερευνητές – Ανακαλύπτω τον κόσμο, Γαιόραμα, ΓΕΨ, ελληνικό Πανόραμα), 

που θα λειτουργήσουν σαν πηγή πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού. 

4. Γωνιά έκθεσης υλικού: Ο δάσκαλος αναρτά στον τοίχο χαρτόνια, ώστε οι 

μαθητές να μπορούν να τοποθετούν φωτογραφίες, κείμενα ή ό,τι άλλο 

έντυπο υλικό φέρνουν σχετικά με το θέμα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει 

κάποιο θρανίο ή χώρο στη βιβλιοθήκη για να τοποθετούν οι μαθητές 

ευρήματα που συγκεντρώνουν στη διάρκεια επισκέψεων (π.χ. φύλλα), υλικά 
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από συλλογές (π.χ. κοχύλια) και κατασκευές τους. Η διαμόρφωση αυτή του 

χώρου αποδεικνύεται απαραίτητη κατά την εκπόνηση των σχεδίων εργασίας 

που προβλέπονται και τις επεκτάσεις στις διάφορες διδακτικές ενότητες.  
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5.- Προέλευση και εξέλιξη του μαθήματος Μ.τ.Π. 

 

Η Μ.τ.Π. είναι, από μια άποψη, συνέχεια – εξέλιξη της 

Πατριδογνωσίας και της Ενιαίας Διδασκαλίας. Μπορεί να λεχθεί πως τα 

συνδέει ο ίδιος θεματικός πυρήνας και η ίδια αφετηρία: το περιβάλλον. Οι 

διαφοροποιήσεις όμως που συνοδεύουν την εισαγωγή του μαθήματος Μ.τ.Π., 

τόσο από άποψη περιεχομένου και σκοπών όσο και σε σχέση με τη νέα 

αντίληψη για τη γνώση και τη μάθηση, είναι πολύ σημαντικές και απαιτούν 

διαφορετική διδακτική προσέγγιση. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η παράθεση ορισμένων θέσεων 

που αναφέρονται στα γνωρίσματα της Πατριδογνωσίας και της Ενιαίας 

Διδασκαλίας  από τη μια μεριά και του νέου μαθήματος από την άλλη, έτσι 

ώστε να γίνουν σαφέστερες οι διαφοροποιήσεις και η νέα διάσταση που 

δίνεται, ειδικά στη σχολική μάθηση. 

Οι θέσεις αυτές είναι:2 

α) Οι σκοποί και το περιεχόμενο ενός μαθήματος καθορίζονται κάθε φορά 

από την κοινωνική, την πολιτική, την οικονομική και την πολιτιστική 

πραγματικότητα, δηλαδή τη σύγχρονη δομή και τις επιδιώξεις της 

κοινωνίας. Η πραγματικότητα αυτή δεν είναι στατική, εξελίσσεται και 

μεταβάλλεται. Επομένως και το μάθημα αλλάζει σκοπούς και περιεχόμενο. 

β) Η διδακτική προσέγγιση ενός μαθήματος εξαρτάται από την αντίληψη 

που έχουμε για το φαινόμενο της διδασκαλίας, για την έννοια της μάθησης 

και τις δυνατότητες του παιδιού. Επομένως, η διδακτική μεθοδολογία 

χρειάζεται να προσαρμόζεται σχετικά στα νέα επιστημονικά δεδομένα. 

γ) Η κριτική που ασκείται σε ένα μάθημα πρέπει να αφορά και τη 

θεωρητική σύλληψη και τα αποτελέσματα στην πράξη, με τον όρο όμως ότι 

τα αποτελέσματα δεν κρίνονται μόνο από την ορθή θεωρητική θεμελίωση, 

αλλά και από το αν το μάθημα εφαρμόζεται σωστά στην πράξη. Η ορθή 

θεωρητική σύλληψη δεν συνεπάγεται πάντοτε και αποτελεσματική πράξη.  

Από παλιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι για το δημοτικό σχολείο και 

κυρίως για τις πρώτες τάξεις χρειάζεται μια ιδιαίτερη Διδακτική, η οποία να 

                                                 
2
 Ι. Φριστιάς: «Μελέτη του Περιβάλλοντος», σελ. 18 
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ανταποκρίνεται στις ψυχολογικές και τις κοινωνικές ανάγκες των παιδιών 

της ηλικίας αυτής και στο σκοπό του σχολείου που είναι η συνολική 

ανάπτυξη και καλλιέργεια του παιδιού.  

τοιχεία αυτής της Διδακτικής είναι τα κριτήρια με τα οποία γίνεται 

η εκλογή και η διάταξη των μορφωτικών αγαθών, της διδακτέας ύλης, και η 

μέθοδος διδασκαλίας δηλ. ο τρόπος με τον οποίο θα προσφέρονται στο παιδί 

οι γνώσεις. 

Σο μάθημα της Πατριδογνωσίας και η Ενιαία Διδασκαλία, ως 

θεωρητική σύλληψη και διδακτική πρακτική, ανταποκρίνονταν, ίσως, στο 

ρόλο του σχολείου, τις απαιτήσεις της κοινωνικής ζωής, τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες των παιδιών μιας περασμένης εποχής. Οι κυριότερες αρχές, 

στις οποίες στηρίζονταν, είναι σήμερα από κοινωνική, ψυχολογική και 

διδακτική άποψη ξεπερασμένες.  

Έτσι, θεωρήθηκε αναγκαία η εισαγωγή ενός μαθήματος, της Μ.τ.Π., 

σε εντελώς νέα μορφή το οποίο στηριζόμενο στα επιτυχημένα στοιχεία της 

Πατριδογνωσίας και της Ενιαίας Διδασκαλίας θα ήταν εναρμονισμένο με τις 

σύγχρονες αντιλήψεις Παιδαγωγικής και Χυχολογίας στον τομέα 

διδασκαλίας – μάθησης και οι οποίες συνοπτικά δίνονται παρακάτω: 

 

1.- Ο ρόλος του σχολείου δεν μπορεί να περιορίζεται, όπως τον ήθελαν η 

Πατριδογνωσία και η Ενιαία Διδασκαλία, στη δημιουργία των 

προϋποθέσεων εκείνων που, ως συνέχεια της οικογενειακής και κοινωνικής 

επίδρασης, θα αφήνουν το παιδί απλώς να ωριμάζει και να αναπτύσσεται, 

σύμφωνα μάλιστα με κάποιες έμφυτες δυνατότητες. ήμερα είμαστε σε θέση 

να γνωρίζουμε ότι η φάση αυτή της παιδικής ηλικίας είναι αποφασιστική 

για την όλη εξέλιξη και προκοπή του ατόμου και ότι την εξέλιξη αυτή 

μπορούμε σε ικανό βαθμό να την επηρεάσουμε θετικά με την οργανωμένη 

και συστηματική σχολική προσπάθεια. Επομένως σκοπός του σύγχρονου 

σχολείου είναι να βοηθήσει συστηματικά τα παιδιά να αναπτύξουν μέσα από 

συγκεκριμένους τρόπους σκέψης και μεθόδους εργασίας πολύπλευρα όλες 

τις δυνατότητές τους. 
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2.- Οι σκοποί των επιμέρους μαθημάτων, όπως είναι λ.χ. το σύγχρονο 

γλωσσικό μάθημα και τα Μαθηματικά που σχετίζονται άμεσα με τον 

παραπάνω ρόλο του σχολείου και υλοποιούνται με μια ορισμένη 

μεθοδολογία, δεν είναι σε καμιά περίπτωση εφικτοί στα πλαίσια της Ενιαίας 

Διδασκαλίας.  

 

3.- Ο προσανατολισμός του μαθήματος της Μ.τ.Π., σύμφωνα με την 

πατριδογνωστική αρχή στο στενό χώρο του άμεσου περιβάλλοντος του 

παιδιού έδινε στη διδασκαλία αποκλειστικά γεωγραφικό περιεχόμενο. Σο 

κοινωνικό περιβάλλον, δηλ. η ίδια η ζωή με τις αλληλεξαρτήσεις και τα 

προβλήματά της, καθώς και οι νόμοι που διέπουν το φυσικό κόσμο μόνο 

περιθωριακά αποτελούσαν, αν αποτελούσαν, αντικείμενο μελέτης.  

Για τα σημερινά δεδομένα είναι αυτονόητη και εξίσου αναγκαία η 

διεύρυνση του περιεχομένου του μαθήματος με όλα τα στοιχεία εκείνα που 

στοιχειοθετούν το σύγχρονο περιβάλλον του παιδιού. Και για να είναι 

αποτελεσματική η προσπέλαση σ’ αυτό και έγκυρες οι πληροφορίες που 

αντλούμε, δεν αρκεί η επιφανειακή και αφελής εξέταση κατά την έννοια της 

Ενιαίας Διδασκαλίας. Φρειάζεται και στο σχολείο να χρησιμοποιούμε, όσο 

είναι δυνατόν, επιστημονικούς τρόπους εργασίας και επιστημονικά 

δεδομένα, ώστε τα παιδιά να αποκτούν αντικειμενική εικόνα του κόσμου 

στον οποίο ζουν. 

 

4.- Η τακτοποίηση της διδακτέας ύλης από τα εγγύς προς τα μακράν και 

καθ’ ομόκεντρους κύκλους είναι σήμερα από την άποψη δυνατοτήτων του 

παιδιού έξω από τα πράγματα. Σο σημερινό παιδί έχει και την ευκαιρία και 

τη δυνατότητα να επεκτείνει τις εμπειρίες και τις γνώσεις του πέρα από το 

άμεσο περιβάλλον του. Επίσης η οργάνωση της ύλης κατά τη σπειροειδή 

διάταξη, που αποδείχτηκε πολύ ευέλικτη και αποτελεσματική για τη 

μάθηση, δεν μπορεί να νοηθεί στα πλαίσια της Ενιαίας Διδασκαλίας. 

 

5.- Η επιλογή πολύπλευρων μορφών της πραγματικότητας στη συνολική 

τους μορφή και η επιφανειακή και αφελής επεξεργασία τους σύμφωνα με 
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την Ενιαία Διδασκαλία δημιουργούσε στα παιδιά μια εσφαλμένη αντίληψη 

σχετικά με τις σχέσεις και τις αλληλεξαρτήσεις που ισχύουν στο φυσικό και 

τον κοινωνικό κόσμο. Σην τάση αυτή ενίσχυε και η υπεραπλούστευση κατά 

την παροχή των γνώσεων, που οδηγούσε τελικά στη μιμητική και παθητική 

μάθηση, γιατί έλειπαν ή ήταν πολύ μικρές οι δυνατότητες για οργανωμένη 

και συστηματική εργασία και για εμβάθυνση στο αντικείμενο της 

διδασκαλίας.  

Εξάλλου σήμερα είναι σχεδόν απ’ όλους αποδεκτό ότι η διδασκαλία 

χρειάζεται να προπαρασκευάζεται και να προγραμματίζεται συστηματικά 

είτε γίνεται αυτό στο πρόγραμμα είτε στο βιβλίο του μαθητή και του 

δασκάλου είτε από τον ίδιο το δάσκαλο. Όμως ένας τέτοιος προγραμματισμός 

στα πλαίσια της Ενιαίας Διδασκαλίας δεν μπορεί να γίνει για 

αντικειμενικούς λόγους ούτε από μεγαλοφυείς δασκάλους. 

Σέλος, κι αν υποθέσουμε, όσον αφορά την ψυχολογική θεμελίωση της 

Ενιαίας Διδασκαλίας, ότι η αντίληψη είναι στο παιδί συνολική – τι είναι 

όλο (σύνολο) στην περίπτωση αυτή μένει αδιευκρίνιστο ακόμη και για την 

πρώτη Ανάγνωση, το καθετί αποτελεί όλο – δεν μπορούμε να 

αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι η κατανόηση για το μικρό παιδί γίνεται με 

την ανάλυση των επιμέρους και κατά τρόπο επαγωγικό. Επομένως, το 

επιχείρημα ότι το σύγχρονο μάθημα της Μ.τ.Π., που ακολουθεί το δεύτερο 

δρόμο, καταργεί την ενιαία θεώρηση του κόσμου, όπως θα δούμε αμέσως και 

πιο κάτω δεν ευσταθεί. 

 

6.- Και στη Μ.τ.Π. ισχύει η αρχή της συγκέντρωσης. Η συγκέντρωση αυτή, 

που αφορά τις κοινωνικές και τις φυσικές επιστήμες, την ιστορία και τον 

πολιτισμό γίνεται όμως με διαφορετικά κριτήρια και επεκτείνεται μάλιστα 

μέχρι και την Δ’ τάξη. 

Σο περιεχόμενο του μαθήματος οργανώνεται σ’ έναν ενιαίο τομέα 

μάθησης, στον οποίο ενσωματώνονται, δεν ενιαιοποιούνται με τη μορφή της 

Ενιαίας Διδασκαλίας, στοιχεία από την Κοινωνιολογία, τη Γεωγραφία, την 

Οικονομία, τη Βιολογία, την Τγιεινή, τις φυσικές επιστήμες, τον πολιτισμό 

και την Ιστορία. Έτσι το περιεχόμενο του μαθήματος διευρεύνεται και 
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εκσυγχρονίζεται πέρα από την ύλη που παρείχαν τα παραδοσιακά 

μαθήματα. Οργανώνεται ακόμη με τέτοιο τρόπο, οριζόντια και κατά τάξη σε 

μια σειρά από διδακτικές ενότητες και κάθετα από τάξη σε τάξη κατά την 

σπειροειδή διάταξη, ώστε και η συνοχή και η αλληλουχία των γνώσεων να 

εξασφαλίζεται και το παιδί να οδηγείται σε μια συνολική θεώρηση και 

κατανόηση του κόσμου, που όμως συνεχώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται. 

Από γενική σε γενική ενότητα και όπου χρειάζεται γίνεται διαπλοκή των 

θεμάτων, δεν παύει όμως κάθε γενική ενότητα να αντικατοπτρίζει την 

ιδιαιτερότητα της επιστήμης από την οποία προέρχεται. Αυτό, βέβαια, δε 

σημαίνει ότι τα θέματα διδασκαλίας δε θα εξετάζονται από την άποψη της 

γενικότερης σημασίας τους για την αγωγή του παιδιού, δηλαδή ότι θα 

εξετάζονται άσχετα από τη ζωή. Η ρύπανση λ.χ. της ατμόσφαιρας στις 

μεγάλες πόλεις ή οι πυρκαγιές των δασών είναι καθεαυτά αποτελέσματα 

ενός χημικού φαινομένου (της καύσης). Όμως ως θέματα διδασκαλίας θα 

εξεταστούν ταυτόχρονα – ίσως σε άλλη θέση – και από την άποψη των 

συνεπειών που έχουν για τον άνθρωπο και τα άλλα έμβια όντα (αρνητική 

επίδραση στην υγεία – καταστροφή βιότοπων κ.λπ.), από οικονομική άποψη 

(κόστος για το σύνολο) και τέλος από κοινωνική και πολιτική άποψη (ποιος 

είναι υπεύθυνος) γι’ αυτά – τι μπορεί να κάνει ο καθένας και το σύνολο). 

Σα κριτήρια που ισχύουν για την ενσωμάτωση των γνώσεων από τις 

διάφορες επιστήμες είναι τα εξής: 

α.- Ο ίδιος ο άνθρωπος με τις ανάγκες και τη δραστηριότητά του, κοινωνική 

πολιτιστική και επιστημονική. 

β.- Οι έννοιες και οι μέθοδοι των κοινωνικών και θετικών επιστημών. 

γ.- Η πρακτική δραστηριότητα του ίδιου του παιδιού και τη έφεσή του για 

έρευνα και ανακάλυψη. 

δ.- Η ζωή του στο άμεσο περιβάλλον. 

 

7.- Η Μ.τ.Π. και στηρίζεται και εκμεταλλεύεται τα διαφέροντα των παιδιών. 

Διαφέρον όμως νοούμε εδώ όχι το διαφέρον της στιγμής, το τεχνητό και 

επιπόλαιο αλλά το διαφέρον που άπτεται της υπαρξιακής οντότητας του 

παιδιού και προκαλείται από την εισαγωγή του σε τρόπους σκέψης και 
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ενέργειας, από τη δημιουργική εργασία, την έρευνα και την ανακάλυψη. 

Αν, επίσης, κατά την Ενιαία Διδασκαλία, κέντρα διαφέροντος ήταν η 

άνοιξη, το καλοκαίρι, ο χειμώνας κ.λπ., κατά τον Decroly, οι ανάγκες του 

ανθρώπου, γιατί να μην είναι κέντρα διαφέροντος οι γενικές ενότητες «ο 

άνθρωπος ανάμεσα στους συνανθρώπους του», «ο άνθρωπος και τα ζώα», 

«εμείς και οι μηχανές» και οι άλλες ενότητες, γενικές και μερικότερες, που 

δίνουν το περιεχόμενο του μαθήματος; 

 

8.- Η Μ.τ.Π. στηρίζεται στις εμπειρίες των παιδιών και εκμεταλλεύεται, αν 

και με διαφορετικό τρόπο, την παρατήρηση και την εποπτεία. Κύριο 

αντικείμενο έρευνας έχει επίσης το άμεσο περιβάλλον του παιδιού. 

Διαπραγματεύεται όμως τα θέματα με τέτοιο τρόπο και χρησιμοποιεί τέτοιες 

διδακτικές μεθόδους και μέσα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο σημερινό 

παιδί να οδηγείται στη μεταφορά της μάθησης και να κάνει υπέρβαση στον 

τόπο και τον χρόνο, στο εδώ κι αλλού, στο άλλοτε και τώρα. Επίσης, 

διατηρεί, όσο βέβαια χρειάζεται, το ευκαιριακό και το επίκαιρο της 

διδασκαλίας. Σο μεγαλύτερο βάρος πέφτει όμως στη συστηματική 

διδασκαλία.  

 

9.- Σο μάθημα της Μ.τ.Π. στηρίζεται στη σύγχρονη αντίληψη για την 

έννοια της μάθησης. Μάθηση δεν είναι η απλή απεικόνιση της 

πραγματικότητας στον εγκέφαλο του παιδιού, αλλά ένα σύστημα δυναμικό 

που επενεργεί πάνω στην ίδια την πραγματικότητα, τη μετασχηματοποιεί, 

προωθεί τις δυνάμεις του και το οδηγεί στην ουσιαστική γνώση. Σο γεγονός 

αυτό, ανάμεσα στα άλλα, προσδιορίζει και τη νέα διδακτική προσέγγιση του 

μαθήματος. 

Σα δεδομένα αυτά, καθώς και οι αδυναμίες που παρουσίαζε η 

διδασκαλία – ιδίως στις δύο πρώτες τάξεις – οδήγησσαν στη ριζική 

αναθεώρηση του μαθήματος. 

Σα κύρια σημεία αυτής της αναθεώρησης συνοψίζονται με συντομία 

στα εξής: 
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α.- Η Μ.τ.Π. έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αποτελεί ένα 

μάθημα με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Σο παιδί, για να μπορεί να 

κατανοεί και να προσανατολίζεται στον κόσμο που το περιβάλλει, θα μάθει 

βέβαια ορισμένες έννοιες, αρχές κ.λπ., που αποτελούν τη βάση του 

μαθήματος. Πρωταρχική εντούτοις σημασία έχει να αναπτύξει τις 

δυνατότητές του, ανακαλύπτοντας τις γνώσεις μέσα από συγκεκριμένες 

δραστηριότητες και καταστάσεις ζωής και όχι να τις αποστηθίζει ως έτοιμες 

πληροφορίες. Απώτερη επιδίωξη του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο 

μαθητής τις γνωστικές δομές που θα προωθήσουν τη σκέψη του σε ανώτερο 

επίπεδο και θα τον βοηθήσουν να ολοκληρώσει και να διευρύνει τις γνώσεις 

του. 

Αυτό γίνεται σαφές από τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η 

διδασκαλία στα βιβλία του μαθητή. Σα θέματα λ.χ. «Γιατί έχουμε 

οικογένεια», «Ση ζωή μας ρυθμίζουν κανόνες και νόμοι», «Προβλήματα και 

πώς λύνονται» δεν μπορεί να τα αποστηθίσει το παιδί και δε θα κέρδιζε 

τίποτα αν επιχειρούσε κάτι τέτοιο. Εκείνο που έχει σημασία στην 

περίπτωση αυτή είναι να αποκτήσει ο μαθητής, με τον κατάλληλο χειρισμό 

του υλικού που περιέχει το βιβλίο, ορισμένες έννοιες και αρχές ως 

γνωστικές δομές. Κατά συνέπεια το υλικό που δομεί στο βιβλίο τα θέματα 

αυτά (προβληματισμοί, καταστάσεις, πράγματα) μπορούσε να είναι 

διαφορετικό και διαφορετικά δοσμένο και παρ’ όλα αυτά να υλοποιεί τους 

ίδιους διδακτικούς στόχους. 

β.- Οι επιδιώξεις του μαθήματος έχουν εκσυγχρονιστεί. Παίρνουν υπόψη 

όλα τα στοιχεία που στοιχειοθετούν το σημερινό περιβάλλον του παιδιού, τη 

σημερινή κοινωνική δομή και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. 

Αποβλέπουν στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων του παιδιού και ανοίγουν 

προοπτικές για τη ζωή του στο μέλλον.  

γ.- ύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις το περιεχόμενο του μαθήματος 

διευρύνεται πέρα από εκείνο που προβλεπόταν από τα παραδοσιακά 

μαθήματα (Πατριδογνωσία – Ενιαία Διδασκαλία Α’ και Β’ τάξη, Γεωγραφία, 

Υυτολογία – Ζωολογία Γ’ και Δ’ τάξη). 
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Σο περιεχόμενο ή καλύτερα τα περιεχόμενα μάθησης του μαθήματος 

δε νοούνται με την έννοια της «διδακτέας ύλης». τα περιεχόμενα μάθησης 

(έννοιες, αρχές, καταστάσεις ζωής, πράγματα) ανήκουν αναπόσπαστα 

καθεαυτές ως αντικείμενα μάθησης και οι διαδικασίες εκείνες που 

ακολουθεί το παιδί κατά τη μάθηση. Σο παιδί δηλ. θα μάθει να παρατηρεί, 

να περιγράφει, να συγκρίνει, να βρίσκει σχέσεις, να ταξινομεί, να κάνει 

υποθέσεις, να πειραματίζεται κ.λπ. 

δ.- Για τη συγκέντρωση και την οργάνωση του περιεχομένου του μαθήματος 

ισχύουν διαφορετικά κριτήρια από εκείνα της Ενιαίας Διδασκαλίας. Οι όροι 

συγκέντρωση και οργάνωση του περιεχομένου της Μ.τ.Π. παίρνουν 

διαφορετικό περιεχόμενο. Η συγκέντρωση της ύλης σε έναν τομέα μάθησης 

και η οργάνωση των περιεχομένων μάθησης γύρω από βασικούς άξονες 

εξασφαλίζουν την ενότητα και την αλληλουχία της μάθησης και τη 

συνολική θεώρηση του κόσμου. Από διδακτική άποψη κάθε θέμα 

διδασκαλίας προσεγγίζεται όμως άσχετα από τις σχέσεις του με άλλα θέματα 

που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές και σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα 

και τις απαιτήσεις της επιστήμης στην οποία ανήκει. Η συσχέτιση των 

θεμάτων από διάφορες περιοχές γίνεται με τη διάταξη και την οργάνωση του 

περιεχομένου σε μια σειρά από διδακτικές ενότητες (μαθήσεις) και όχι, 

όπως συνέβαινε με την Ενιαία Διδασκαλία, με την εξέταση κάθε θέματος 

από όλες τις απόψεις. 

ε.- Η διδασκαλία σχεδιάζεται και μεθοδεύεται από πριν (πρόγραμμα, βιβλίο 

του δασκάλου, βιβλίο του μαθητή, δάσκαλος) και δεν αφήνεται στην 

προχειρότητα και την έμπνευση της στιγμής. 

στ.- Η νέα διδακτική προσέγγιση, που εισάγεται με το μάθημα, μπορεί να 

συνοψιστεί στα εξής: στο δυναμικό χαρακτήρα που δίνει στη διαδικασία της 

μάθησης, στη μάθηση με έρευνα και ανακάλυψη, στην ισότιμη συμμετοχή 

του παιδιού στη διαδικασία της διδασκαλίας και στον από κοινού (μαθητές – 

δάσκαλος) σχεδιασμό της εργασίας της τάξης. 

Η επίτευξη των στόχων του μαθήματος προϋποθέτει την ενεργητική 

συμμετοχή του παιδιού και την αλλαγή του ρόλου του δασκάλου, κάτι που, 
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άσχετα από ό,τι συνέβαινε στην πράξη, επεδίωκε και η Πατριδογνωσία και η 

Ενιαία Διδασκαλία.  
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6.- Υύση και ιδιοτυπία του μαθήματος Μ.τ.Π. 

 

Είναι γνωστό ότι κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες 

που απορρέουν από τη φύση του περιεχομένου και τους διδακτικούς – 

μαθησιακούς στόχους που επιδιώκονται μέσα από τη διδασκαλία του. Θα 

μπορούσε να λεχθεί  ότι κάθε μάθημα έχει τη δική του «πνευματική 

πειθαρχία», τη δική του γλώσσα (ένα ορισμένο συμβολικό σύστημα), ειδική 

μεθοδολογία και τακτική. Καθένα αποτελεί μια ιδιαίτερη γνωστική 

ενότητα. 

Σα θέματα λ.χ. της γλωσσικής διδασκαλίας έχουν διαταχθεί με βάση 

καθαρά γλωσσικά κριτήρια, που επιβάλλουν μια καθορισμένη αλληλουχία 

στη διδακτική ενέργεια. Σο ίδιο συμβαίνει με τα μαθηματικά και τα 

υπόλοιπα μαθήματα. Σο σκεπτικό αυτό, της αυτοτέλειας δηλ. ενός 

μαθήματος, που καθορίζεται βασικά από το γνωστικό του αντικείμενο, δεν 

εμποδίζει τη συγκέντρωση της ύλης κατά ομοιογενείς επιστήμες, αρκεί η 

ενοποίηση να αφορά σε εκείνους τους τομείς μάθησης ή σε εκείνες τις 

επιστήμες που έχουν κοινό αντικείμενο έρευνας. 

Η παραπάνω αρχή εφαρμόζεται κατ’ εξοχήν στο μάθημα της Μ.τ.Π. 

και κυρίως σε ό,τι αφορά στη δομή, τη διάθρωση και την επιλογή των 

θεματικών ενοτήτων που απαρτίζουν την ύλη του μαθήματος. Η ενοποίηση 

πραγματοποιείται στο βαθμό και με τον τρόπο που η φύση του μαθήματος 

επιτρέπει, χωρίς να καταργείται η σχετική αυτονομία των επιστημών, χωρίς 

να παραβιάζεται η φύση της μάθησης, χωρίς να συγχέεται το τυχαίο και το 

περιστασιακό με το νομοτελειακό και το εξελικτικό. 

Η ενοποίηση των θεμάτων που αποτελούν το περιεχόμενο του 

μαθήματος δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως «απλή συγκέντρωση ύλης» 

διότι οι θεματικές ενότητες διέπονται από «εσωτερική σύνδεση και συνοχή 

της γνώσης» που αντανακλά χαρακτηριστικές, για το ανθρώπινο είδος, 

διεργασίες της νόησης. 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, τόσο η σύγχρονη 

Χυχολογία όσο και η Παιδαγωγική λέγοντας Περιβάλλον εννοούν το 

σύνολο των παραγόντων που ασκούν επιδράσεις σε κάθε άτομο και 
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επηρεάζουν την ψυχοσωματική του ανάπτυξη και διαμόρφωση. Οι 

επιδράσεις αυτές μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες, βραχυχρόνιες ή 

μακροχρόνιες, συγχρονικές ή διαχρονικές. Οι σχέσεις αυτές ανάμεσα στο 

άτομο και το περιβάλλον του δεν είναι μονόδρομες και ευθύγραμμες αλλά 

αμφίδρομες και ανακυκλωτικές.  

Δηλ. κάθε άτομο δεν δέχεται μόνο παθητικά επιδράσεις από το 

περιβάλλον του, αλλά ασκεί και αυτό επίδραση στον περιβάλλοντα χώρο του, 

τον αναδιοργανώνει, το τροποποιεί, τον εκμεταλλεύεται, δημιουργεί 

προοδευτικά το ανθρωπογενές περιβάλλον.  

Έτσι, ανάμεσα στο κάθε άτομο και το περιβάλλον του δημιουργούνται 

σχέσεις ανακυκλούμενες, σχέσεις αμοιβαίας αλληλεπίδρασης. 

Η γνώση, η κατανόηση, η αντιμετώπιση και η αξιοποίηση του 

περιβάλλοντος εξαρτώνται, σε χωρο-χρονικό επίπεδο, από την αντίληψη που 

διαμορφώνεται και επικρατεί κάθε φορά για το περιεχόμενο της έννοιας 

περιβάλλον και για τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων που το αποτελούν.  

Σο ίδιο συμβαίνει, σε επίπεδο εκπαίδευσης και με το περιεχόμενο και 

τη μεθοδολογία των μαθημάτων που αναφέρονται σ΄ αυτά. Παλιότερα η 

άποψη που επικρατούσε ότι το Περιβάλλον αποτελείται από ετερόκλητα 

στοιχεία (άβια αντικείμενα – έμβια όντα – πολιτιστικά στοιχεία – 

ανθρώπινα δημιουργήματα κ.λπ.) είχε οδηγήσει στη διαμόρφωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των οποίων βασικό χαρακτηριστικό ήταν η 

αυτοτέλεια και ανεξαρτησία των διδασκόμενων μαθημάτων. 

Σα μαθήματα αυτά, που διδάσκονταν το καθένα ανεξάρτητα από το 

άλλο και με το δικό του τρόπο, αλλά και ανεξάρτητα από το ανθρώπινο 

περιβάλλον, οδήγησαν σε αφαίρεση και διάσπαση της γνώσης. την 

πραγματικότητα, όμως, η αντίληψη, η κατανόηση και η συνειδητοποίηση 

των επιμέρους πραγμάτων είναι αδιαχώριστα και αδιάσπαστα ενωμένη με τη 

γενικότερη αντίληψη και συνειδητοποίηση του ευρύτερου περιβάλλοντος. 

Πράγμα, χώρος, χρόνος και δραστηριότητες κατακτώνται και 

συνειδητοποιούνται προοδευτικά από το πνεύμα σε αμοιβαία λειτουργική 

σύνδεση και αλληλο-συσχετισμό μεταξύ τους. 
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Οι διαπιστώσεις λοιπόν για το «ενιαίο της μάθησης» και την «ενότητα 

της γνώσης» αποτέλεσαν τα βασικά σημεία αναφοράς για τη δομή και 

διάρθρωση του μαθήματος Μ.τ.Π. 

Έτσι, το μάθημα Μ.τ.Π., μπορεί να λεχθεί, ότι αποτελεί συνισταμένη 

ενός ευρύτερου τομέα μάθησης που παρουσιάζει θεματική και μεθοδολογική 

αυτοτέλεια. τον τομέα αυτόν ενσωματώνονται στοιχεία από την κοινωνική, 

τη θρησκευτική, την οικονομική, την πολιτιστική, την ιστορική και την 

εθνική ζωής, καθώς και από τον οργανικό και ανόργανο κόσμο, σε 

συνάρτηση με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις του ανθρώπου. Βασικό 

χαρακτηριστικό του μαθήματος αποτελεί η διακλαδικότητα και 

διεπιστημονικότητα καθώς και η ειδική μεθοδολογία διδασκαλίας του. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μ.τ.Π. δεν είναι ένα διδασκόμενο 

μάθημα με τη συνηθισμένη σημασία του όρου. Γιατί, στο μάθημα αυτό, δεν 

υπάρχει ένα προκαθορισμένο σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών 

(διδακτέας ύλης), που πρέπει να διδαχθεί και να αφομοιώσει ο μαθητής. 

Ο ίδιος ο σκοπός του μαθήματος προσδίδει τον χαρακτήρα του και 

την ιδιοτυπία του: «είναι η μελέτη του κόσμου που ζει το παιδί … Είναι 

περισσότερο ερευνητική εργασία, μια μέθοδος σπουδής, παρά ένας 

γνωστικός χώρος».  

Επομένως, δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένη ύλη, αλλά τομείς ή 

περιοχές έρευνας. Γι’ αυτό και η ύλη είναι πάντοτε ενδεικτική και δεν είναι 

το «πρότερον», αλλά το «ύστερον», το «ανακαλυπτόμενον». 

Οι περιοχές έρευνας είναι οργανωμένες σε γενικές ενότητες που 

έχουν θεματική συνοχή, ενιαία θεματική διάσταση, ενιαία γνωστική δομή, 

όπως λ.χ. «ο άνθρωπος ανάμεσα στους συνανθρώπους του», «ο άνθρωπος στο 

γεωφυσικό του περιβάλλον» κ.ά. Από τη δόμηση των θεμάτων αποδεικνύεται 

και μια άλλη πτυχή της ιδιοτυπίας του μαθήματος, ο ανθρωποκεντρικός του 

χαρακτήρας. 

Σο μάθημα της Μ.τ.Π. αντιπροσωπεύει και συγκεκριμενοποιεί κατά 

τρόπο διδακτικό τις σχέσεις του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα κόσμο. 

Βασικός πυρήνας άντλησης θεμάτων είναι το περιβάλλον, με όλες του τις 
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εκφράσεις, αλλά πάντοτε σε σχέση με τα βιώματα, τις εμπειρίες και τις 

δυνατότητες κατανόησης του παιδιού. 

Ιδιαιτερότητα εμφανίζει το μάθημα και όσον αφορά την εξέλιξη και 

ανάπτυξή των προς διερεύνηση θεμάτων από τάξη σε τάξη. Η δόμηση των 

θεμάτων είναι κοχλιωτή, ξεκινάει πάντα από τα βιώματα και τη ζωή του 

παιδιού, από το άμεσο χωρο-χρονικό του περιβάλλον, και επεκτείνεται 

σταδιακά κατά υπερβατικό τρόπο και ανάλογα με τις ψυχοπνευματικές 

δυνατότητες των μαθητών κάθε τάξης.  

Έτσι, οι μαθητές είναι σε θέση, όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, με αφετηρία το άμεσο περιβάλλον, να κάνουν 

οριζόντιες και κάθετες προεκτάσεις στο χώρο και χρόνο, πέρα και πάνω από 

το συγκεκριμένο χωρο-χρονικό και κοινωνικό περιβάλλον τους, ώστε να 

προσεγγίζουν τα προβλήματα του τόπου τους σε σχέση με τα προβλήματα 

και τη ζωή άλλων τόπων, άλλων ιστορικών περιόδων. 

Ο όρος μελέτη αντιμετωπίζεται, επίσης, διαφορετικά, έχει νέες 

διαστάσεις, νέο περιεχόμενο και δίνει εντελώς ξεχωριστή μορφή στη 

διδακτική μεθοδολογία και πρακτική του μαθήματος. Δε σημαίνει απλά την 

προσφορά και οικειοποίηση της γνώσης αλλά μια εντελώς πρωτότυπη 

μέθοδο εργασίας που οδηγεί στη μάθηση. 

υνοπτικά ο όρος σημαίνει: 

 

α) αντιπαράθεση των στοιχείων του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των 

νομοτελειακών τους σχέσεων 

β) ενεργοποίηση όλων των ψυχοκινητικών – μαθησιακών λειτουργιών των 

μαθητών 

γ) ερευνητική ανακάλυψη των γνωστικών δομών 

δ) ένταξή τους σ’ ένα ευρύτερο γνωστικό σύστημα 

ε) ταύτιση του υποκειμένου (μαθητή), με το αντικείμενο (περιβάλλον), μέσα 

από τη βίωση του κόσμου. 

(Περισσότερα για την έννοια του όρου «μελέτη» από διδακτική άποψη βλ. 

στο κεφ. «Διδακτική Μεθοδολογία»). 
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Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η 

φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθήματος Μ.τ.Π. εκπορεύονται 

και συνδέονται άμεσα με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του. Με τη Μ.τ.Π. 

καταβάλλεται προσπάθεια να συνειδητοποιήσει ο μαθητής καλύτερα, όχι 

μόνο τις αντικειμενικές συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά και τη θέση του, 

όπως και εκείνη των συνανθρώπων του, στον κόσμο, επιτυγχάνοντας έτσι 

και μια καλύτερη προσαρμογή στο βιωματικό του περίγυρο και ταυτόχρονα 

την καλλιέργεια, μόρφωση και τελειοποίηση του ίδιου του εαυτού του. 

Έτσι, με τη Μ.τ.Π. δεν αποκτώνται μόνο γνώσεις, αλλά 

πραγματοποιείται κάτι βαθύ και ουσιαστικό δηλ. η διαμόρφωση από μέρους 

των μαθητών μιας κοσμοθεωρίας, απαραίτητης για τη θεμελίωση των 

ψυχοπνευματικών, επαγγελματικών και κοινωνικών προσανατολισμών 

τους.  
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7.- Ο διεπιστημονικός και διακλαδικός χαρακτήρας της 

Μελέτης του Περιβάλλοντος  

 

ύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, ως σκοπός του μαθήματος της 

Μ.τ.Π. μπορεί να θεωρηθεί η προοδευτική εισαγωγή των μαθητών στη 

συστηματική παρατήρηση, διερεύνηση, γνώση, βίωση και η συνειδητή 

προσπάθεια βελτίωσης – αναδημιουργίας του φυσικού, κοινωνικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και η μεθοδική και επαγωγική οδήγησή 

τους στην εξαγωγή και αλληλο-εποικοδόμηση των σχέσεων, τοπικής, 

χρονική και αιτιολογικής ακολουθίας των φαινομένων. 

Είναι επίσης γνωστό ότι το περιβάλλον είναι συγκροτημένο από 

στοιχεία διαφορετικής σύστασης και προέλευσης που όμως συνδέονται 

μεταξύ τους με διαφόρων ειδών σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις. Γίνεται 

επομένως φανερό ότι το μάθημα της Μ.τ.Π., στόχος του οποίου είναι η 

σπουδή του περιβάλλοντος σε όλες τις εκφράσεις του, χαρακτηρίζεται από 

πολύ μεγάλο εύρος, όσον αφορά το πλήθος των προς διερεύνηση θεμάτων 

και αποκτά αυτόματα επιστημονική διακλαδικότητα σχετικά με την 

προέλευση των γνωστικών αντικειμένων και τις μεθόδους προσέγγισής τους. 

Σα μορφωτικά στοιχεία που αποτελούν τα θέματα διερεύνησης έχουν 

ενσωματωθεί και διαταχθεί σ’ ένα οργανωτικό σχήμα με τρόπο που το 

μάθημα να προβάλει όχι ως συρραφή αποσπασματικών γνώσεων και 

πληροφοριών ή άσχετων μαθημάτων, αλλά ως ένας ενιαίος τομέας μάθησης 

με στόχο την ενοποίηση της γνώσης σε ευρύτερα γνωστικά σχήματα (δομές). 

το πλαίσιο αυτό συνυφαίνονται στοιχεία από το ανόργανο και 

οργανικό φυσικό περιβάλλον αλλά και θέματα από την ιστορία, τη θρησκεία, 

το λαϊκό πολιτισμό και την παράδοση, από την πολιτική, τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες, την υγεία, την οικολογία, οικονομία, τεχνολογία κ.λπ., στο 

βαθμό που γίνονται αντιληπτά από τους μαθητές. 

Επόμενο λοιπόν είναι να απαιτείται για τη διδασκαλία του 

μαθήματος ένα minimum γνώσεων από τον επιστημονικό κλάδο ο οποίος 

θεραπεύει τα αντίστοιχα μορφωτικά στοιχεία (π.χ. Υυσική, Φημεία, 

Γεωγραφία, Βοτανική, Ζωολογία, Κοινωνιολογία κ.λπ.). Βασικό μέλημα στο 
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σημείο αυτό, είναι το πώς θα επιτευχθεί η διακλαδική προσέγγιση της 

διδασκόμενης ενότητας έτσι ώστε να μην επέλθει τελικά η διάσπαση της 

γνώσης και να μη διαταραχθεί η ενότητα της μάθησης.  

Η Μελέτη του Περιβάλλοντος εντάσσει σε ένα διεπιστημονικό 

πλαίσιο, το οποίο περιέχει δυνατότητες για διαθεματικές προεκτάσεις, 

στοιχεία από επιστήμες όπως η Υυσική, η Φημεία, η Βιολογία, η Γεωγραφία 

που εντάσσονται στον ευρύτερο τομέα των Υυσικών Επιστημών και 

επιστήμες όπως η Κοινωνιολογία, η Οικονομία, τα Θρησκευτικά, η Ιστορία, 

οι Πολιτικές Επιστήμες και εντάσσονται στον ευρύτερο τομέα των 

Κοινωνικών Επιστημών. 

Επιπλέον, διασυνδέεται με προγράμματα και αξιοποιεί την εμπειρία 

από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Καταναλωτή, την 

Κυκλοφοριακή Αγωγή, την Αγωγή Τγείας, την Αγωγή στα Μ.Μ.Ε. και τη 

ύγχρονη Σεχνολογία. 

Οι βασικοί άξονες της Μ.τ.Π. αφορούν: 

Ι) στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

ΙΙ) στο Υυσικό Περιβάλλον 

ΙΙΙ) στην αλληλεπίδραση ανθρώπου – περιβάλλοντος.  

Οι στόχοι του μαθήματος, από γνωστική άποψη, αντανακλούν τη 

δομή του αντικειμένου ή των επιστημών που προσδιορίζουν το ερευνητικό 

πλαίσιο του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της Μ.τ.Π. 

συντάσσεται έτσι ώστε άξονες περιεχομένου να αποτελούν όχι τα 

μεμονωμένα και ανεξάρτητα μεταξύ τους στοιχεία μάθησης ή τα 

περιστασιακά γεγονότα, αλλά οι βασικές έννοιες ή δομές των επιστημών. 

Σέτοιες έννοιες είναι π.χ. η εξέλιξη, η προσαρμογή, η 

αλληλεξάρτηση, η συμβίωση κ.ά. Αυτή η διάρθρωση ανατρέπει την 

παραδοσιακή αντίληψη σχετικά με την έννοια του μαθήματος αλλά και τη 

διδακτική μεθοδολογία. Γιατί προβάλλει την άποψη της σύγχρονης 

Γενετικής και Γνωστικής Χυχολογίας ότι μάθηση δεν είναι μια απλή 

χαρτογράφηση της εξωτερικής πραγματικότητας στον εγκέφαλο του παιδιού, 

αλλά ένα σύστημα σκέψης και συμπεριφοράς που επενεργεί πάνω στην 

πραγματικότητα. 
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Η παραπάνω διαπλοκή των γνώσεων και οι αντίστοιχες διδακτικές 

ενέργειες, που εξασφαλίζουν τη μονιμότητα, γονιμότητα και ανανέωση της 

μάθησης, δικαιώνουν απόλυτα το διακλαδικό και διεπιστημονικό 

χαρακτήρα του μαθήματος. Σο περιεχόμενο της Μ.τ.Π. είναι τόσο πλούσιο, 

πολυμερές και ποικιλόμορφο που μόνο μια διακλαδική προσέγγιση μπορεί 

να οδηγήσει σε επιθυμητά, μαθησιακά αποτελέσματα. Θέματα όπως ο 

προσανατολισμός στο χώρο, η αναγνώριση μορφολογικών στοιχείων και 

μετεωρολογικών φαινομένων, η επίδραση του γεωμορφολογικού 

περιβάλλοντος στον άνθρωπο, η αποτύπωση μορφών του ανάγλυφου σε 

χάρτες κ.ά., ανάγονται στο γνωστικό χώρο της Γεωγραφίας. 

Η μελέτη εκπροσώπων του οργανικού κόσμου και οι μεταξύ τους 

σχέσεις εκφράζουν τις βιολογικές – οικολογικές επιστήμες. Οι σχέσεις 

μεταξύ των ανθρώπων και τα γεγονότα του παρελθόντος συνδέονται με τις 

επιστήμες της Κοινωνιολογίας και της Ιστορίας. Παρόμοιες παρατηρήσεις 

μπορούν να διατυπωθούν και για τη σχέση των θεμάτων που 

διαπραγματεύεται η Μ.τ.Π. με τους επιστημονικούς κλάδους της Υυσικής, 

Φημείας, Θρησκειολογίας, Μαθηματικών κ.λπ. 

Η Μ.τ.Π. χάρη στα τρία επίπεδα ολοκλήρωσης και διακλαδικής 

συμπλοκής της, το φυσικό, το βιολογικό και το κοινωνικό, είναι, ίσως, το 

μοναδικό μάθημα που μπορεί μέσα από μια ρεαλιστική διακλαδικότητα να 

συνδυάσει και να συνδέσει σε γνωστικό αλλά και διδακτικό επίπεδο, 

γνώσεις, μεθοδολογία και πρακτικές πολλών και διαφορετικών 

επιστημονικών κλάδων. 

Ο πολυδύναμος χαρακτήρας του μαθήματος προσφέρει θαυμάσιες και 

μοναδικές ευκαιρίες για διερεύνηση και επεξεργασία θεμάτων και την 

άσκηση-ανάπτυξη όλων των επιμέρους ικανοτήτων των παιδιών. Εξαρτάται 

δε από τον διδάσκοντα και τα διαφέροντα των μαθητών ποιο προσανατολισμό 

θα πάρει η διδασκαλία, ποιες επιλογές θα γίνουν, και με ποια μέθοδο θα 

γίνει καλύτερα και αποδοτικότερα η προσέγγιση των μορφωτικών αγαθών, 

έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε γνωστικό 

και ψυχοκινητικό επίπεδο.  
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Η Μελέτη του Περιβάλλοντος 

στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος πουδών 

 

Βασική παραδοχή του Δ.Ε.Π.Π.. είναι ότι, σε αντίθεση με την 

ακαδημαϊκή πρακτική της κατάτμησης της γνώσης σε τομείς και 

εξειδικεύσεις, που τα τελευταία χρόνια αμφισβητείται, η σχολική γνώση, 

για λόγους ψυχολογικούς και ιδιαίτερα διδακτικούς, θα πρέπει:  

α) να διδάσκεται σε ενιαιοποιημένη μορφή, ώστε να προσφέρει ολιστική 

εικόνα της πραγματικότητας, 

β) να συνδέεται με τις εμπειρίες των μαθητών, για να είναι κατανοητή, 

ενδιαφέρουσα και σχετική με την πραγματικότητα που βιώνουν και 

γ) να προσεγγίζεται με διερευνητικές μεθόδους, ώστε η γνώση να 

οικοδομείται σταδιακά από τους ίδιους τους μαθητές. 

Η Μελέτη του Περιβάλλοντος, είναι από τη φύση της διαθεματική 

και διεπιστημονική και ικανοποιεί στο μέγιστο βαθμό τους τρεις παραπάνω 

στόχους. Επίσης, είναι μάθημα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για 

οριζόντιες (από μάθημα σε μάθημα στην ίδια τάξη) και κάθετες διασυνδέσεις 

(από τάξη σε τάξη στο ίδιο μάθημα), καθώς και για την ανάπτυξη 

διαθεματικών αλλά και διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων.3 

 

Διαθεματικές έννοιες και εξειδικευμένες διεπιστημονικές έννοιες 

στη Μελέτη του Περιβάλλοντος 

 

Κυρίαρχη διαθεματική έννοια του μαθήματος της Μελέτης του 

Περιβάλλοντος είναι η αλληλεπίδραση. Ακολουθούν/συνυπάρχουν οι 

έννοιες του συστήματος, της ομοιότητας – διαφοράς, της μεταβολής του 

χώρου. Η έννοια της αλληλεπίδρασης αλλά και οι συναφείς έννοιες 

(αλληλεξάρτηση, συνεργασία, συλλογικότητα) αξιοποιούνται, ώστε οι 

μαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο – τους «κανόνες» με τους οποίους τα 

στοιχεία του περιβάλλοντος συσχετίζονται και αποτελούν ομάδες – σύνολα 

(άτομο-σύνολο). Για παράδειγμα, οι μαθητές καλούνται να διακρίνουν 

                                                 
3  Βιβλίο Δασκάλου Δ’ τάξης 
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οικοσυστήματα ή/ και οργανωμένες κοινωνικές ομάδες, χρησιμοποιούν την 

έννοια ομοιότητα – διαφορά, ώστε να αναχθούν στη συνέχεια στην κυρίαρχη 

διαθεματική έννοια της αλληλεπίδρασης η οποία σταδιακά «διευρύνεται» - 

λόγω γνωστικής και ηλικιακής ωρίμανσης των μαθητών. υνειδητοποιώντας 

την αλληλεπίδραση οι μαθητές διαμορφώνουν στάση ευθύνης ως ενεργοί 

πολίτες σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. 

Εξίσου σημαντική είναι η έννοια του πολιτισμού, η οποία συνδέεται, 

όπως και στις προηγούμενες τάξεις, με τις έννοιες της επικοινωνίας, της 

μεταβολής στο χρόνο και στο χώρο, της ομοιότητας – διαφοράς και σε 

ορισμένες περιπτώσεις του ατόμου – συνόλου. Για παράδειγμα, όταν οι 

μαθητές, στα αντίστοιχα κεφάλαια, οικοδομούν την έννοια του πολιτισμού, 

χρησιμοποιούν την έννοια ομοιότητα – διαφορά με στόχο την αποδοχή του 

«άλλου» και του «διαφορετικού». Η έννοια του πολιτισμού προσφέρεται για 

τη διάχυση της διαθεματικότητας σε όλα σχεδόν τα μαθήματα της τάξης, σε 

ενότητες που συμβαδίζουν χρονικά. 

Ανάλογα με τη διδακτική ενότητα, περισσότερο ή λιγότερο δίνεται η 

δυνατότητα για την ανάδυση και άλλων διαθεματικών εννοιών, όπως 

συμβολισμός, ταξινόμηση, λειτουργία καθώς επίσης και εξειδικευμένων 

εννοιών (εγχώριες έννοιες) των Υυσικών Επιστημών και των Κοινωνικών 

Επιστημών, όπως θερμότητα, αέρας, φως, γεωμορφολογικός χάρτης, 

υπόμνημα, κοινότητα, πλειοψηφία, παράδοση, μνημείο. 

 

Διαθεματικές ή οριζόντιες δεξιότητες στη Μελέτη του Περιβάλλοντος 

 

Σο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος μέσα από κατάλληλες 

δραστηριότητες δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη των διαθεματιών 

δεξιοτήτων, όπως τίθενται από το Δ.Ε.Π.Π.. (Αναλυτικό Πρόγραμμα 

πουδών, ΥΕΚ τεύχος Β’ αρ. φύλλου 303/13.03.2003, Παράρτημα, Σόμος Α’, 

σελ. 3739). 

τις μαθησιακές δραστηριότητες που προτείνονται στο Βιβλίο του 

Μαθητή και το Σετράδιο του Μαθητή δίνεται έμφαση μεταξύ άλλων στις 

παρακάτω: 
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1. Ση δεξιότητα της επικοινωνίας (ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή, 

επιχειρηματολογία, διάλογος κ.λπ.). 

2. Ση δεξιότητα της συνεργασίας με άλλα άτομα σε ομαδικές εργασίες. 

3. Ση δεξιότητα/ικανότητα της χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

4. Ση δεξιότητα/ικανότητα της κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών 

και παραδοχών. 

5. Ση δεξιότητα/ικανότητα της δημιουργικής επινόησης και της «ευαίσθητης 

αντίληψης της τέχνης». 

6. Ση δεξιότητα επίλυσης προβληματικών καταστάσεων. 

7. Ση δεξιότητα λήψης αποφάσεων. 

8. Δεξιότητες μετα-γνώσης και αυτορρύθμισης. 
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8.- Χυχονοητικές προϋποθέσεις  και η παιδαγωγική – διδακτική 

τους διάσταση στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος 

 

ύμφωνα με την άποψη του Bruner, «μάθηση είναι η ανακάλυψη της 

γνώσης και η αναγωγή της, με τις διαδικασίες της εσωτερίκευσης σε 

γνωστική δομή του μαθητή». 

Με τα παραπάνω σχετίζεται και η υπόθεση ότι «το παιδί μπορεί να 

μάθει οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε στάδιο της εξέλιξή τους, αρκεί να του δοθεί 

με τον πνευματικά κατάλληλο (έντιμο) τρόπο». 

Αν λάβουμε υπόψη τον ορισμό του Bruner για τη μάθηση, τότε 

μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια, καθώς και τους περιορισμούς της 

υπόθεσης που διατυπώθηκε από τον ίδιο. 

«Έντιμος τρόπος» σημαίνει ότι μπορεί να διδάξουμε κάτι στο παιδί, 

αν ο τρόπος που θα το δώσουμε αντιστοιχεί με τον τρόπο που μαθαίνει και 

που προσδιορίζεται από το στάδιο της ψυχονοητικής του εξέλιξης. Σο 

τελευταίο θέτει αυτόματα περιορισμούς στη δυνατότητα μάθησης, αφού όλα 

τα αντικείμενα διδασκαλίας δε μπορούν να προσφερθούν σε οποιαδήποτε 

ηλικία.  

Είναι αποδεδειγμένο από την Αναπτυξιακή Χυχολογία και 

προπάντων από τα πειράματα του Piaget, ότι τα ψυχονοητικά 

χαρακτηριστικά και ο τρόπος αντίληψης διαφέρουν από ηλικία σε ηλικία. 

Αλλά και τα εμπειρικά δεδομένα του παιδιού είναι διαφορετικά στα διάφορα 

στάδια της ανάπτυξής του και σχετίζονται με την επίδραση χωρολογικών, 

χρονικών και κοινωνικο-πολιτιστικών παραγόντων. 

Επειδή είναι προφανές ότι η μαθησιακή ικανότητα των μαθητών 

εξαρτάται από και συναρτάται με το ψυχονοητικό επίπεδο στο οποίο, κατά 

βάση λόγω ηλικίας, βρίσκεται και που προσδιορίζεται από το στάδιο εξέλιξής 

του, κρίνεται σκόπιμο ν’ αναφερθούν οι τρόποι αντίληψης από τους μαθητές 

ορισμένων βασικών εννοιών. 

Οι έννοιες αυτές, για τη σχολική ηλικία, είναι της πραγματικότητας, 

του χώρου, του χρόνου και της αιτιότητας. Η αντίληψη των βασικών αυτών 
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εννοιών αποτελεί προϋπόθεση για την οργάνωση του μαθήματος Μ.τ.Π. (και 

όχι μόνον αυτού) και τον ανάλογο σχεδιασμό της διδασκαλίας.  

 

α) Η έννοια του πραγματικού 

 

Σο παιδί, από τη νηπιακή του κιόλας ηλικία, έχει οργανώσει την 

έννοια του πραγματικού, συγκροτώντας την από τα σχήματα, αντικείμενα 

του εγγύς περιβάλλοντος, του χώρου, του χρόνου και της αιτιότητας, σε 

αρμονική μεταξύ τους συσχέτιση. Όλα αυτά αποτελούν, σε επίπεδο 

συνειδητού αλλά και υποσυνείδητου την υποδομή των αντίστοιχων εννοιών. 

Προφανώς οι εμπειρίες και τα βιώματά του στην ηλικία αυτή είναι 

περιορισμένα το ίδιο και οι αντίστοιχες έννοιες. 

Φαρακτηριστικό επίσης για τη νηπιακή ηλικία είναι η σύνδεση του 

πραγματικού με συγκεκριμένα πρόσωπα, αντικείμενα και καταστάσεις 

καθώς και η αντίληψη ότι το ίδιο (το παιδί) αποτελεί το κέντρο υπαρκτών 

αντικειμένων, ενδιαφερόντων και καταστάσεων.  

Ο αποκεντρισμός, κατά την παιδική ηλικία, θα συμβάλει ώστε το 

παιδί να σχηματίσει την αντίληψη πως ο εαυτός του είναι μία μονάδα 

ανάμεσα σ’ ένα σύνολο, σχηματισμένο από σταθερά και μεταβαλλόμενα 

αντικείμενα, έμβια και άβια όντα, σ’ ένα σύμπαν οργανωμένο στο χώρο και 

το χρόνο. Ένα σύμπαν που αποτελεί την έδρα της αιτιότητας, η οποία 

αντικειμενοποιείται στα πράγματα. Σο εμπράγματο αυτό σύνολο έχει την 

ικανότητα να επεξεργάζεται η νοημοσύνη του παιδιού και γύρω από αυτές 

τις έννοιες πρέπει να περιστραφεί και η διδασκαλία τόσο από άποψη 

περιεχομένων, όσο και διδακτικής μεθοδολογίας.  

 

β) Η έννοια του χώρου και του χρόνου 

 

Σο παιδί αρχικά δεν έχει την έννοια του χώρου και της χρονικής 

τάξης, που περιλαμβάνουν συνολικά τα αντικείμενα και τα φαινόμενα σαν 

περιεχόμενά τους. Σο νήπιο κατανοεί μόνον ένα σύνολο ετερογενών μορφών 
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χώρου, που τις συσχετίζει με το σώμα του. Σέτοιες μορφές χώρου είναι 

εκείνες που αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις τους. 

Με την οργάνωση των θέσεων και μεταθέσεων στο χώρο 

σχηματίζονται και οι χρονικές αλληλουχίες, αφού στην περίπτωση της 

ομάδας συγκεκριμένων μετατοπίσεων αυτές πραγματοποιούνται η μία κοντά 

στην άλλη και η μία ύστερα από την άλλη. 

Η έννοια του χρόνου και της ταχύτητας παρουσιάζεται στο παιδί των 

6-7 χρόνων με τη μορφή της «έννοιας της τάξης στο χώρο»: ένα κινητό σώμα 

είναι πιο γρήγορο από ένα άλλο, αν το ξεπερνάει, αν δηλ. ήταν πίσω του σε 

κάποια χρονική στιγμή και τώρα είναι μπροστά του. Η ολοκληρωμένη 

έννοια του χρόνου θεμελιώνεται πάνω σε τρία είδη νοητικών ενεργειών: α) 

στη διαδοχική χρονική κατάταξη των γεγονότων, β) στη συναρμογή των 

μεταξύ των γεγονότων χρονικών διαστημάτων, συναρμογή που αποτελεί 

πηγή της έννοιας της διάρκειας, και γ) στη χρονική μετρική που γίνεται 

ομοιόμορφα με τη μετρική του χώρου. 

 

γ) Η έννοια της αιτιότητας 

 

Σο σύστημα εννοιών της πραγματικότητας, του χώρου και του χρόνου 

είναι αδιαχώριστο από ένα σύνολο εννοιών αιτιότητας, γιατί το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό αντικειμένων, προσώπων και καταστάσεων είναι πως 

αποτελούν την πηγή, την έδρα και το αποτέλεσμα διαφόρων πράξεων, που οι 

συνδέσεις τους απαρτίζουν την κατηγορία της λογικής αιτιότητας.  

Η παιδική «προ-αιτιότητα», που στηρίζεται στην εγωκεντρική 

αντίληψη του παιδιού και σε περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, 

μεταμορφώνεται σταδιακά στο επίπεδο των συγκεκριμένων νοητικών 

ενεργειών, σε μια ορθολογιστική αιτιότητα, με αφομοίωση όχι πια των 

αυτοματικών πράξεων στον εγωκεντρικό προσανατολισμό τους, αλλά με τις 

νοητικές ενέργειες σαν γενικούς συντονισμούς των πράξεων. 

Η εμφάνιση νέων ψυχολογικών χαρακτηριστικών στην ηλικία των 6-

12 χρόνων, διαφοροποιεί τελείως τη διαδικασία μάθησης και της δίνει μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση. 



 41 

Ο αποκεντρισμός, απαλλάσσει το παιδί από την εγωκεντρική 

αντιμετώπιση και ερμηνεία των φαινομένων και το καθιστά ικανό να 

παρατηρεί την πραγματικότητα από μια αντικειμενική οπτική γωνία, 

προσπαθώντας ερευνητικά να ανακαλύψει τις σχέσεις και αλληλοεξαρτήσεις 

των στοιχείων του περιβάλλοντος.  

Η αναστρεψιμότητα, ως διαδικασία αντίστροφων νοητικών 

συνεργειών, καθιστά ικανό το παιδί να επαναδιατυπώνει τυχόν εσφαλμένες 

κρίσεις και συμπεράσματα, να ξεφεύγει από την απατηλή, σχηματική 

φαινομενικότητα και να ερμηνεύει αντικειμενικότερα τα διάφορα γεγονότα 

και φαινόμενα.  

Η ικανότητα διατήρησης των εννοιών, παρά τις μορφολογικές, 

χωροχρονικές μεταβολές των αντικειμένων, ελευθερώνει τη νόηση από τις 

αισθητηριακές φαινομενικές πλάνες και την καθιστά ικανή να αναγνωρίζει 

την πραγματικότητα των όντων και να οργανώνει το δικό της συνειδησιακό 

κόσμο, η οργάνωση του οποίου συνεπάγεται και την προσαρμογή του ατόμου 

προς το περιβάλλον του και την εσωτερική του ισορροπία.  

Απ’ όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η επιτυχία της 

διδακτικής πράξης, μέσω της οποίας υλοποιούνται οι στόχοι των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εξαρτάται, μεταξύ των άλλων, από το εάν και 

κατά πόσο τα προσφερόμενα μορφωτικά αγαθά και η διδακτική πρακτική 

συμβαδίζουν με το επίπεδο της εξέλιξης των μαθημάτων. 

Επομένως οφείλει ο εκπαιδευτικός κατά την προετοιμασία της 

διδασκαλίας να λάβει σοβαρά υπόψη του το βαθμό νοητικής ανάπτυξης των 

μαθητών, το επίπεδο της οποίας, σε πρώτο βαθμό, προσδιορίζεται μέσα από 

τις απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: 

α) ποιες είναι οι δυνατότητες του ατόμου στη συγκεκριμένη περίοδο κατά 

την οποία ασκούμε τροποποιητική ενέργεια δηλ. αγωγή, 

β) ποιες είναι οι σχέσεις των δυνατοτήτων του ατόμου με το περιβάλλον στο 

οποίο ζει, 

γ) πώς είναι δυνατόν, σε συγκεκριμένη περίοδο ανάπτυξης, οι δυνατότητες 

του ατόμου να χρησιμοποιηθούν και σε ποια έκταση. 
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Εξυπακούεται ότι οι ψυχονοητικοί παράγοντες, που αναλύθηκαν 

παραπάνω, αποτελούν μόνο μια κατηγορία παραμέτρων και μεταβλητών που 

καθορίζουν τους κατευθυντήριους άξονες, οι οποίοι οδηγούν στην 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο σχεδιασμό και 

διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας και ότι ο σωστός εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις όλων των επιστημονικών 

κλάδων που συνδέονται με την Αγωγή. 

Όσον αφορά την ψυχολογική θεμελίωση του μαθήματος Μ.τ.Π. είναι 

φανερό ότι οι στόχοι, η εκλογή και η οργάνωση του περιεχομένου και η 

διδακτική μεθοδολογία, έχουν επηρεαστεί από τις – και στηρίζονται στις – 

γνωστικές θεωρίες για τη μάθηση (Bruner, Piaget, Gagné κ.ά.). Οι θεωρίες 

αυτές αναφέρονται σε έννοιες, όπως δομή των επιστημών, γνωστικές δομές, 

σπειροειδής διάταξη, αρχές και μεθόδους των επιστημών, που αποτελούν 

περιεχόμενα του προγράμματος και είναι αντικείμενα μάθησης κ.λπ., οι 

οποίες σχετίζονται με το ψυχονοητικό επίπεδο των μαθητών και την 

εξέλιξη της νόησης. 

Παρακάτω εκτίθενται με συντομία οι σχέσεις που διέπουν από τη μια 

πλευρά τη δομή των επιστημών και το ψυχονοητικό επίπεδο των μαθητών 

και από την άλλη τη διαδικασία μάθησης και τη διδακτική πρακτική. 

χετικά με τη διδασκαλία υποστηρίζεται (Bruner) ότι το βασικότερο 

σ’ αυτήν είναι η σύλληψη (κατανόηση) της θεμελιώδους δομής των 

πραγμάτων που αποτελούν αντικείμενα διδασκαλίας. Σέσσερα είναι τα 

σημαντικότερα στοιχεία της διδασκαλίας που στηρίζεται στη δομή: 

α) οι στοιχειώδεις αρχές του αντικειμένου της διδασκαλίας, 

β) η παρουσίαση των λεπτομερειών σ’ ένα οργανωμένο πρότυπο σύνολο, 

γ) η δυνατότητα μεταφοράς της μάθησης στην οποία οδηγεί η κατανόηση 

των θεμελιωδών αρχών και ιδεών, και 

δ) ο θεμελιώδης χαρακτήρας των προσφερομένων γνώσεων, που επιτρέπει να 

γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις βασικές και τις προχωρημένες γνώσεις. 

Οι θέσεις αυτές στηρίζονται στα εξής επιχειρήματα: 

α) ένα αντικείμενο (θέμα) διδασκαλίας αφομοιώνεται πιο εύκολα αν ο 

μαθητής κατανοήσει τις θεμελιώδεις αρχές του. Αν λ.χ. έχει συλλάβει ο 
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μαθητής στη Βιολογία τη βασική αρχή ότι κάθε ζωντανός οργανισμός 

αναπτύσσει μηχανισμούς και ικανότητες που του επιτρέπουν να 

προσαρμόζεται στο περιβάλλον και έτσι μπορεί να επιβιώνει, τότε είναι 

ευκολότερο να κατανοήσει τον ιδιαίτερο τρόπο προσαρμογής κάποιου φυτού 

ή ζώου, 

β) το δεύτερο επιχείρημα, ότι βάσει της διδασκαλίας πρέπει να είναι η δομή 

των πραγμάτων, έχει σχέση με την ανθρώπινη μνήμη και στηρίζεται στο 

γεγονός ότι οι λεπτομέρειες, αν δεν έχουν ενσωματωθεί σ’ ένα οργανωμένο 

σύνολο και δεν παρουσιαστούν έτσι με απλό τρόπο, γρήγορα ξεχνιούνται. 

Μ’ άλλα λόγια πρέπει να δοθούν με τρόπο που να καθιστά εύκολη την 

ανάκτησή τους στη μνήμη. Προεκτείνοντας κανείς τη θέση αυτή θα 

μπορούσε να πει ότι τα μοντέλα και οι άλλοι σχετικοί τρόποι εξεικόνισης 

των αντικειμένων διδασκαλίας είναι ένας τρόπος ενσωμάτωσης των 

λεπτομερειών του θέματος σ’ ένα οργανωμένο σύνολο.  

Σα μοντέλα λ.χ. του βουνού, του ποταμού, του υδροηλεκτρικού 

εργοστασίου, η σχηματική παράσταση των λειτουργιών θρέψης του φυτού 

κ.ά. που περιέχονται στα βιβλία Μ.τ.Π., όχι μόνο καθιστούν ορατά τα 

αντικείμενα διδασκαλίας και ενεργοποιούν τις διαδικασίες μάθησης του 

παιδιού κατά τη θεωρία του Piaget, αλλά ταυτόχρονα το βοηθούν να 

θυμάται ευκολότερα τις επιμέρους σχέσεις στις οποίες στηρίζεται η λογική 

τους. 

γ) η κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών φαίνεται ότι είναι ο 

προσφορότερος τρόπος για τη «μεταφορά της μάθησης». Σο να συλλάβει 

κανείς ότι μια συγκεκριμένη περίπτωση (παράδειγμα) αποτελεί μέρος μιας 

γενικότερης περίπτωσης – να κατανοήσει δηλ. μια βασική αρχή ή δομή – 

σημαίνει ότι έμαθε όχι μόνο κάτι το συγκεκριμένο, αλλά ότι έχει συλλάβει 

και έναν κανόνα (μοντέλο) που τον διευκολύνει να κατανοεί άλλες 

παρόμοιες περιπτώσεις. 

Αν λ.χ. ο μαθητής, με την προσεκτική και συστηματική εξέταση του 

θέματος «Η ζωή στη Φ ελληνική κοινότητα» συλλάβει τις βασικές αρχές και 

έννοιες που προσδιορίζουν ή συνθέτουν την κοινοτική ζωή, έχει συλλάβει 

όχι μόνο το νόημα της κοινοτικής ζωής, αλλά ταυτόχρονα έχει αποκτήσει 
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ένα μοντέλο σκέψης και ερμηνείας που τον βοηθά να κατανοεί – στα όρια 

της γενίκευσης και υπέρβασης – και άλλες περιπτώσεις κοινοτικής ζωής 

στον ελληνικό και ξένο χώρο. 

δ) η σημασία της διδασκαλίας της δομής και των αρχών έγκειται και στο 

γεγονός ότι έτσι μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ στοιχειωδών και 

προχωρημένων γνώσεων. Ακόμη με τη διδασκαλία της δομής δίνεται η 

δυνατότητα να επανεξετάζονται οι προσφερόμενες γνώσεις από κύκλο σε 

κύκλο σπουδών. 

Αυτό προϋποθέτει εγκυρότητα των διδασκόμενων γνώσεων και 

εφαρμογή της αρχής της σπειροειδούς διάταξης της ύλης. Η μάθηση 

θεμελιώνεται και προάγεται αν οι ίδιες αρχές, έννοιες κ.λπ. επανέρχονται 

από τάξη σε τάξη και εξετάζονται σε ανώτερο επίπεδο και σύμφωνα πάντοτε 

με τις δυνατότητες των παιδιών που κι αυτές στο μεταξύ εξελίσσονται και 

προάγονται.  

Η σύλληψη από το παιδί από πολύ νωρίς και πάντοτε στο επίπεδο 

που μπορεί, της δομής των πραγμάτων – απόκτηση έγκυρων γνώσεων – 

σημαίνει ταυτόχρονα και πρόσκτηση στέρεων γνωστικών δομών. Οι δομές 

αυτές θα λειτουργήσουν ως υποδοχές, πάνω στις οποίες θα οικοδομήσει το 

παιδί την περαιτέρω νοητική του ανάπτυξη και εκπαίδευση. 

Πίσω από τις θέσεις αυτές για τη δομή των πραγμάτων υπάρχει η 

ψυχολογική άποψη (Piaget, Bruner), σύμφωνα με την οποία η 

ενεργοποίηση της συμβολικής λειτουργίας του μαθητή και οι γνωστικές 

δομές που διαθέτει σ’ ένα στάδιο εξέλιξής του, προσδιορίζουν το νόημα, δηλ. 

τη δομή του αντικειμένου και τη μέθοδο διδασκαλίας. 

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η δομή των αντικειμένων και το 

ψυχονοητικό επίπεδο των μαθητών μπορεί να είναι κριτήρια για την 

επιλογή και θεμελίωση ενός μαθήματος, δεν καθορίζουν όμως αποκλειστικά 

το περιεχόμενό του. Ποια από τα στοιχεία θα επιλέξουμε για να 

αποτελέσουν περιεχόμενα μάθησης δεν εξαρτάται μόνον από τα παραπάνω 

κριτήρια αλλά και από άλλα που σχετίζονται με το κοινωνικό, 

επιστημολογικό, τεχνολογικό και ιδεολογικό περιεχόμενο της εκπαίδευσης. 
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Οι βασικές αρχές, έννοιες και μέθοδοι των επιστημών μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενα διδασκαλίας όταν παράλληλα εξετάζονται σε 

σχέση με τις πραγματικές (όχι θεωρητικές) καταστάσεις και τα προβλήματα 

της ζωής. Όταν η διδασκαλία διαμορφώνει όχι μόνο τον επιστήμονα ή 

επαγγελματία αλλά τον μέλλοντα πολίτη, που θα μπορεί να κατανοεί την 

κοινωνική πραγματικότητα και τα προβλήματά της και είναι σε θέση να 

δίνει λύσεις.  
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9.- Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας 

 

Επειδή το μάθημα Μ.τ.Π. παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία 

αντικειμένων και πολυμέρεια διαφερόντων και θεμάτων προς διερεύνηση, 

γεννιέται αρχικά το ερώτημα αν είναι δυνατόν να υπάρξουν σαφείς 

μεθοδολογικές – διδακτικές προδιαγραφές του μαθήματος, που να 

καλύπτουν όλες τις περιοχές του, όλα τα αντικείμενα και όλες τις επιμέρους 

περιπτώσεις του. 

Η απάντηση είναι ότι, μολονότι δεν μπορούν να υπάρξουν τέτοιες 

μεθοδολογικές προδιαγραφές γενικής εφαρμογής, είναι δυνατόν να 

υπάρξουν μερικές βασικές αρχές που να έχουν γενική ισχύ και να είναι 

έγκυρες και εφαρμόσιμες σε όλες τις περιπτώσεις. Οι βασικές αυτές αρχές 

συνδέονται με – και απορρέουν από – τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

μαθήματος Μ.τ.Π. που είναι η φύση και ιδιοτυπία του, καθώς επίσης η δομή 

και το περιεχόμενό του. Επομένως και οι διδακτικές αρχές σχετίζονται και 

υλοποιούν στην πράξη τους σκοπούς που απορρέουν από τον χαρακτήρα του 

μαθήματος. 

Κατ’ αρχήν, ο τίτλος του μαθήματος, πέρα από το ότι χαρακτηρίζει 

την ίδια τη φύση του, προσδιορίζει με σαφήνεια και τη διδακτική 

μεθοδολογία: Μ.τ.Π. σημαίνει μελέτη του κόσμου που ζει το παιδί και 

αποτελεί μέθοδο σπουδής παρά ένα γνωστικό χώρο. Αποβλέπει πρωταρχικά 

στην ανακάλυψη των μορφωτικών στοιχείων από τον ίδιο το μαθητή και όχι 

στην αποθησαύριση έτοιμων γνώσεων και μάλιστα με τη μέθοδο της 

μηχανικής και υποχρεωτικής απομνημόνευσης πληροφοριών και εννοιών. Ο 

όρος μελέτη έχει νέο περιεχόμενο, νέα χαρακτηριστικά και νέες διαστάσεις. 

Δε σημαίνει τον παλιό τρόπο διδασκαλίας – μάθησης, προσφοράς και 

οικειοποίησης της γνώσης, αλλά, σε γενικές γραμμές, σημαίνει: 

α) αντιπαράθεση με τα πράγματα, αντιμετώπιση των νομοτελειακών 

σχέσεων τόσο μεταξύ στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος όσο και 

ανθρώπου και των στοιχείων αυτών, 

β) ενεργοποίηση όλων των ψυχοκινητικών – μαθησιακών λειτουργιών των 

μαθητών, 



 47 

γ) ερευνητική ανακάλυψη των γνωστικών δομών, 

δ) ένταξη αυτών σ’ ένα ευρύτερο γνωστικό, δομικό σύστημα, 

ε) σταθερή, γόνιμη, δυναμική και δημιουργική γνώση και στάση του 

πνεύματος, 

στ) ταύτιση του υποκειμένου με το αντικείμενο μέσα από τη βαθιά βίωση 

του κόσμου.  

Σο περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί ένα δεύτερο στοιχείο που 

καθορίζει τη διδακτική μεθοδολογία. τα άλλα μαθήματα είναι γνωστό ότι 

υπάρχει ένας κορμός γνώσεων που πρέπει να μάθει ο μαθητής. Μια τέτοια 

δομή «διδακτέας ύλης» δεν υπάρχει στη Μ.τ.Π. 

Αντικείμενο μελέτης και έρευνας δεν είναι ένα σύνολο δεδομένων, 

μορφωτικών στοιχείων ή εννοιών αλλά η ανθρώπινη και φυσική 

πραγματικότητα, που διαρκώς εξελίσσεται και την οποία καλείται ο 

μαθητής να γνωρίσει, να κατανοήσει και να ενταχθεί σ’ αυτή ομαλά και 

δημιουργικά. Ο μαθητής δεν καλείται απλά να γνωρίσει, να κατανοήσει και 

να ενταχθεί σ’ αυτή ομαλά και δημιουργικά. Ο μαθητής δεν καλείται απλά 

να γνωρίσει την εξωτερική πραγματικότητα αλλά βασικές, δομικές έννοιες 

και νομοτελειακές σχέσεις, από τους χώρους της Βιολογίας, της Γεωγραφίας, 

Υυσικής, Φημείας, Κοινωνιολογίας κ.ά. Σέτοιες βασικές έννοιες είναι η 

γέννηση, ανάπτυξη, εξέλιξη, προσαρμογή, αλληλοεξάρτηση, συμβίωση κ.λπ. 

Ακριβώς επειδή η Μ.τ.Π. δεν αποσκοπεί στο να αποκομίσουν οι 

μαθητές μια ορισμένη, συγκεκριμένη ποσότητα γνώσεων από ένα γνωστικό 

αντικείμενο, αλλά βασικές έννοιες και γνώσεις από όλα τα στοιχεία του 

περιβάλλοντος, δεν υπάρχει και σαφώς καθορισμένη ύλη αλλά τομείς ή 

περιοχές έρευνας. 

Επίσης η ύλη είναι ενδεικτική και μπορεί να υποστεί 

προσθαφαιρέσεις. Η ενδεικτική αυτή ύλη αποτελεί αφετηρία και σημείο 

αναφοράς για μια ευρύτερη κατανόηση σ’ ένα πλαίσιο γνωστικό, που 

αντανακλά όχι την απλή συμπτωματική συνάφεια σε χώρο και χρόνο των 

γνωστικών στοιχείων, αλλά κυρίως την εσωτερική τους συνάφεια και 

αλληλουχία. Σο υλικό αυτό διαπλέκεται σ’ έναν τομέα μάθησης με βάση την 

κοχλιωτή διάταξη ή κλιμάκωση από τάξη σε τάξη. 
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Σο τρίτο στοιχείο που επηρεάζει τη διδακτική πρακτική είναι η 

τριπλή διάσταση του μαθήματος Μ.τ.Π. υγκεκριμένα, το μάθημα κινείται 

σε τρία επίπεδα, το εποπτικό, το ερευνητικό και το πρακτικό. Επομένως μια 

σωστή προετοιμασία καλείται να λάβει υπόψη της, αλλά και να αξιοποιήσει 

κατάλληλα και τους τρεις αυτούς τομείς. 

Για το μάθημα Μ.τ.Π. μπορεί να θεωρηθεί πλεονασμός το να γίνει 

λόγος για χρήση εποπτικών μέσων. Κι αυτό γιατί ολόκληρη η αντικειμενική 

πραγματικότητα, η οποία υποπίπτει στην αντίληψη του παιδιού, μπορεί να 

χρησιμεύσει κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για εποπτική υποστήριξη του 

μαθήματος. Θα πρέπει όμως να τονισθεί ότι σημασία για επιτυχημένη 

εποπτική υποστήριξη έχει η επιλογή, ο χρόνος και ο τρόπος χρήσης των 

εποπτικών μέσων τα οποία προσφέρονται.   

Ψς κριτήρια επιλογής και πρόκρισης των διαφόρων εποπτικών μέσων 

είναι δυνατόν να θεωρηθούν η απλότητα, η ευχέρεια χρήσης, η αμεσότητα, 

η δυνατότητα κατανόησης και η ευχέρεια που προσφέρουν για περιγραφή, 

ανάλυση, σύνθεση, σύγκριση κ.λπ. Αναφορικά με την κατάλληλη 

χρησιμοποίηση, υπογραμμίζεται η ανάγκη της κατάλληλη διάταξης στο 

χώρο και απέναντι στο επίπεδο αντίληψης των μαθητών, η ανάγκη της 

ολικής και αναλυτικο-συνθετικής τους παρουσίασης, η ανάγκη της 

καταλληλότητας ανάλογα με την περίπτωση, η ανάγκη προοδευτικής 

διαδοχής μέσα στο χρόνο, η ανάγκη μνημονικού συσχετισμού και σύγκρισης 

με άλλα γνωστικά κ.ο.κ. 

Γενικά η χρήση εποπτικών μέσων εξαρτάται από τη δυνατότητα 

λειτουργικής τους ένταξης μέσα στους προοδευτικά αναπτυσσόμενους και 

αλληλο-εποικοδομούμενους μηχανισμούς της μάθησης. 

Εποπτεία σημαίνει πρωταρχικά άμεση αντίληψη των πραγμάτων. 

ημαίνει όμως και κάτι περισσότερο: χειρισμό των πραγμάτων, άσκηση δηλ. 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε πρακτικό επίπεδο (παρατήρηση, 

σύγκριση, εκτέλεση πειραμάτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, καλλιέργεια 

ικανοτήτων). Η τακτική αυτή συνδέει τη θεωρία με την πράξη και έμμεσα 

«εξαναγκάζει» το παιδί να ασκηθεί στη χρήση εργαλείων και αντικειμένων 
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από τη φύση και την τεχνολογία, στη χρήση συσκευών, στο να προχωρεί σε 

εφαρμογές κ.λπ. 

Οι δραστηριότητες σε πρακτικό επίπεδο, δεν λειτουργούν πρόσθετα ή 

συμπληρωματικά, αλλά αποτελούν οργανικό στοιχείο της διδασκαλίας σε 

όλες της τις φάσεις. Διότι οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν στο να τεθούν σε 

κίνηση οι νοητικοί χειρισμοί, όπως συγκρίσεις, ταξινομήσεις, 

αντιστοιχίσεις, κ.ά. που υψώνουν το παιδί πάνω από το επίπεδο του 

αισθητού. Όταν οι ενασχολήσεις σε πρακτικό επίπεδο γίνονται σωστά, τότε η 

μάθηση γίνεται από μόνη της πρακτική, με την έννοια ότι το παιδί 

υποκινείται και υποβοηθείται να αναπτύξει σωματικές νοητικές δεξιότητες 

και να γίνει εποπτικό και δημιουργικό.  

Βασική απαίτηση για την αποτελεσματική υποστήριξη του 

μαθήματος τόσο σε εποπτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο είναι, αντί για 

κάθε άλλη παρουσίαση ή επίδειξη, να προτιμάται, όταν είναι δυνατόν, η 

επιτόπια εξέταση του θέματος το οποίο ερευνάται κάθε φορά. 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η Μ.τ.Π. είναι το μάθημα που 

εναρμονίζεται και συνδυάζεται, όσο κανένα άλλο, με εκδρομές, περιπάτους, 

επισκέψεις, κατάρτιση συλλόγων, οργάνωση μουσείου κ.λπ. και γενικά με 

πλήρη ανάπτυξη δραστηριότητας και αυτενέργειας των μαθητών, που 

μπορεί να λάβει χώρα και σε υπαίθριο και σε κλειστό χώρο. 

Είναι επίσης ανάγκη τα πρωτογενή εξωτερικά εποπτικά δεδομένα 

(φυσικά και κοινωνικο-πολιτιστικά), όπως προσφέρθηκαν στο πεδίο της 

άμεσης αντίληψης των παιδιών, να υποβοηθηθούν να περάσουν στο χώρο 

της εσωτερικής εποπτείας, δηλ. της πνευματικής αναπαράστασης και του 

διανοητικού συμβολισμού για να γίνουν κτήμα των μαθητών. τη 

διαδικασία αυτή βοηθούν, ειδικότερα στις μικρές τάξεις, οι διάφορες 

κατασκευές (ομοιώματα, προπλάσματα κ.ά.), αναπαραστάσεις και 

πειραματικές διατάξεις. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνεται στην τάξη 

μεταφορά μιας φυσικής κατάστασης και μελέτη συνθηκών και φαινομένων 

από το εξωτερικό περιβάλλον. 

χετικά με τις σχολικές εξόδους, δεν μπορούμε βέβαια να έχουμε για 

κάθε θέμα και μια έξοδο. Αυτό δεν είναι εφικτό, πρώτα από έλλειψη χρόνου 
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και ύστερα δεν είναι αναγκαίο από διδακτική άποψη. Οι διδακτικοί 

περίπατοι και επισκέψεις μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά όταν 

γίνονται στα πλαίσια ενός αυστηρού και καλά οργανωμένου 

προγραμματισμού της όλης σχολικής εργασίας και αν κάθε φορά 

καλύπτονται περισσότερα από ένα θέματα. 

Έχει τονιστεί κατ’ επανάληψη ότι το «υλικό» της Μ.τ.Π. δεν 

ταυτίζεται με αυτό που έχει καθιερωθεί να αποκαλείται «διδακτέα ύλη». 

τη Μ.τ.Π. μιλάμε για «θέματα προς διερεύνηση», που ορίζονται με 

κριτήρια τους καθορισμένους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, 

βασικό στοιχείο του οποίου αποτελεί η απαίτηση για συστηματική 

διερεύνηση του περιβάλλοντος και άσκηση στην ερευνητική εργασία. 

Η αντίληψη αυτή για τη φύση και το περιεχόμενο του μαθήματος, 

επηρεάζει άμεσα και τη διδακτική διαδικασία, διότι: 

 

α) το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει το δυναμικό χαρακτήρα της ζωής και 

συνάπτεται σε όλα του τα σημεία με τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Γι’ 

αυτό κέντρο σπουδής και διερεύνησης δεν είναι ο νεκρός χώρος ή η φύση 

αυτή καθεαυτή, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος στις ποικίλες συναρτήσεις του με 

το περιβάλλον. 

β) η έμφαση κατά τη διδασκαλία δίνεται όχι στην ίδια τη γνώση αλλά στη 

διαδικασία απόκτησής της, όχι στο αποτέλεσμα της μάθησης αλλά στις 

δραστηριότητες που οδηγούν στην κατάκτησή της.  

γ) στη διαδικασία αυτή προβάλλεται όχι η συσσώρευση γνώσεων και η 

μνημονο-τεχνική καταγραφή της εξωτερικής πραγματικότητας αλλά η 

ανάπτυξη της ερευνητικής διάθεσης και η συστηματική εξερεύνηση του 

περιβάλλοντος που νοείται όχι ως κάτι το στατικό και αδιαφοροποίητο, αλλά 

ως μία διαρκώς εξελισσόμενη και διαφοροποιούμενη πραγματικότητα. 

δ) στη διαδικασία μάθησης ο άξονας μετατοπίζεται από το δάσκαλο στο 

μαθητή έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ερευνητική φύση του μαθήματος και η 

δημιουργική δραστηριοποίηση του κάθε μαθητή χωριστά αλλά και 

ολόκληρης της μαθητικής κοινότητας. 
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χετικά με τη μεθοδολογία εκείνο που έχει πρωταρχική σημασία 

κατά τη διδασκαλία του μαθήματος Μ.τ.Π. είναι να δημιουργηθεί στους 

μαθητές ένα κλίμα μάθησης και ένα πνεύμα συνεχούς προβληματισμού, 

ώστε η ερευνητική στάση τους απέναντι στο περιβάλλον να γίνει εθισμός 

και κανόνας. 

Μπορεί να λεχθεί ότι αποτελεί διδακτικό αξίωμα ότι «η συμμετοχή 

των μαθητών στη διαδικασία μάθησης εξασφαλίζεται μόνο μέσα από 

διαδικασίες σωστής ερευνητικής εργασίας». Οι αποκλίσεις από το αξίωμα 

αυτό της διδακτικής πρακτικής οδηγεί εύκολα στο γνωστό βερμπαλισμό. 

Από το άλλο μέρος, όπου η ερευνητική συμμετοχή των μαθητών απουσιάζει, 

η έρευνα εκφυλίζεται σε απλή επίδειξη και η διδασκαλία ξεπέφτει σε 

μονόλογο και η τάξη παίρνει τη θέση ακροατηρίου. 

Για να μη συμβαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο πρέπει να 

εξασφαλιστούν δύο προϋποθέσεις: 

Η μία είναι η ανάπτυξη από τους μαθητές ερευνητικού πνεύματος, θα 

πρέπει δηλ. οι μαθητές να μάθουν να απομονώνουν και να 

συγκεκριμενοποιούν προβλήματα, να διατυπώνουν υποθέσεις, να 

αξιοποιούν τις σχετικές εμπειρίες και τις γνώσεις τους για να επιχειρούν 

απάντηση στα προβλήματα ή τα  ερωτήματα, να διαμορφώνουν σχέδια 

δράσης (για επιβεβαίωση των απαντήσεων που δίνουν ή απόδειξη 

υποθέσεων), να εκτελούν με συνέπεια τις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες. 

Να μάθουν παράλληλα να παρατηρούν με σύστημα, να ελέγχουν και 

να ταξινομούν τις παρατηρήσεις τους, να συλλέγουν πληροφορίες και να τις 

επιβεβαιώνουν από πολλές πηγές, να αξιολογούν όλα τα δεδομένα και να 

επιχειρούν τη διατύπωση πορισμάτων. Και τέλος να εισαχθούν στην 

τεχνική της πειραματικής δοκιμής, διαβαθμίζοντας τις δραστηριότητες 

ανάλογα με την ηλικία και την εξέλιξή τους.  

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να μεταβληθεί το σχολείο σε τόπο 

αρμονικης και δημοκρατικής συνεργασίας ανάμεσα στο δάσκαλο και τους 

μαθητές. Σο μάθημα της Μ.τ.Π. προσφέρεται καλύτερα από κάθε άλλο για 

διάλογο και για συντονισμό δράσης όλης της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε 
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να εξασφαλιστεί άμεση σχέση ανάμεσα στο μαθητή και το αντικείμενο της 

σπουδής του, δηλ. το περιβάλλον του.  

Θα πρέπει επίσης να έχει υπόψη του ο διδάσκων ότι η ερευνητική 

διαδικασία δεν περιορίζεται στις καθορισμένες τακτές ώρες του 

προγράμματος. Η διδασκαλία τελειώνει όπου και όταν τελειώνει η έρευνα 

του θέματος. Τπάρχουν θέματα που η σπουδή τους εξαντλείται σε μια ή δύο 

διδακτικές ώρες και άλλα που απαιτούν πολύχρονη διαδικασία, στενή 

παρακολούθηση, ενημέρωση, παρατήρηση και άλλες δραστηριότητες, όπως 

π.χ. η μελέτη του καιρού και του κλίματος, η ανάπτυξη των φυτών, η 

έρευνα της αγοράς κ.ά. 

Πέρα όμως από αυτό, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η ερευνητική 

διάθεση και εργασία είναι μια συνεχής δοκιμασία του πνεύματος και 

εδράζεται πάνω σε μόνιμα ενδιαφέροντα. Ακολουθεί μια κυκλική πορεία, 

όπου το πόρισμα μια έρευνας μπορεί να αποτελέσει αφετηρία ενός νέου 

ξεκινήματος, είτε για να επιβεβαιώσουμε τα ευρήματα ή να διαλευκάνουμε 

κάποια σημεία, είτε γιατί συλλάβαμε μια καινούρια ιδέα κ.ο.κ. 
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Διαμορφώνοντας μια διδακτική προσέγγιση 

για τη Μελέτη του Περιβάλλοντος 

 

Η Μελέτη του Περιβάλλοντος είναι από τη φύση της διαθεματική, 

γιατί προϋποθέτει την αξιοποίηση γνώσεων από πολλά γνωστικά 

αντικείμενα του σχολικού προγράμματος, τη σύνδεσή τους, την εφαρμογή 

και την επέκτασή τους στην καθημερινή ζωή των μαθητών. Κατά συνέπεια, 

οι διδακτικές προσεγγίσεις που συνάδουν με την ιδιαιτερότητα του 

μαθήματος είναι οι εποικοδομητικές, οι ανακαλυπτικές, οι βιωματικές, οι 

συνεργατικές και οι ολιστικές (ο μαθητής ως ερευνητής, ως δημιουργός 

νοημάτων). Οι διδακτικές προσεγγίσεις είναι ολιστικές, όταν ξεκινούν από 

τις εμπειρίες των μαθητών και στοχεύουν στη σύλληψη της ευρύτερης 

εικόνας των θεμάτων που μελετούν. Όσο πιο ενταγμένη είναι η μάθηση σε 

αυθεντικά πλαίσια, όσο πιο πλούσιες είναι οι θεματικές και γνωστικές 

συσχετίσεις, όσο πιο προσωπική και ενεργός είναι η εμπλοκή των μαθητών, 

τόσο δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για σταδιακή οικειοποίηση της 

γνώσης και μεταφορά/εφαρμογή της σε νέες καταστάσεις.  

Επικεντρώνοντας στο μαθητή (μαθητοκεντρική προσέγγιση) 

εντάξαμε στο Βιβλίο και στο Σετράδιο Εργασιών δραστηριότητες που 

αξιοποιούν το οικείο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του (βλ. Βιβλίο 

του Μαθητή, 3η ενότητα, κεφάλαιο 2: «Η φύση είναι το σπίτι μας»)4, ενώ 

ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη τους τα ενδιαφέροντα και τις ποικίλες 

κλίσεις του μαθητή. Επιδίωξή μας είναι λειτουργώντας οι μαθητές ως 

ερευνητές να οικειοποιηθούν γνώσεις, να ασκηθούν σε διαδικασίες (για 

παράδειγμα επιστημονικές: παρατήρηση, μέτρηση, ταξινόμηση, εξαγωγή 

συμπερασμάτων κ.ά.) και να αποκτήσουν δεξιότητες και μεταδεξιότητες 

(γνωστικές, συνεργατικές, διαλογικές) μέσα από δραστηριότητες που έχουν 

νόημα και ενδιαφέρον για τους ίδιους. 

Σις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί μια μετακίνηση από θέσεις 

που υιοθετούσαν την άποψη ότι η μάθηση είναι μια καθαρά ατομική 

διαδικασία προς θέσεις που υποστηρίζουν πως η μάθηση εμπεριέχει 

                                                 
4 Βιβλίο Δασκάλου Δ’ τάξης 
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κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες (Vygotsky 1978, Bruner 1996). Σο 

μαθησιακό περιβάλλον, στο πλαίσιο μιας τέτοιας προσέγγισης, περιγράφεται 

ως περιβάλλον στο οποίο δάσκαλοι και μαθητές ερευνούν από κοινού και 

οικοδομούν ή οικειοποιούνται έννοιες και νοήματα (Κόκκοτας 2002). ε ένα 

τέτοιο περιβάλλον αναγνωρίζεται πως ό,τι φαίνεται ως λάθος και σύγχυση, 

υποδηλώνει την κατανόηση των μαθητών τη δεδομένη στιγμή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και πως οι καλύτερες προϋποθέσεις μάθησης 

δημιουργούνται σε συνθήκες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (κοινωνική 

εποικοδόμηση). 

Σαυτόχρονα, υιοθετώντας βασικά πορίσματα της εννοιοκεντρικής 

προσέγγισης, επιδιώκουμε οι μαθητές να οδηγηθούν σταδιακά από την 

κατανόηση των συγκεκριμένων πληροφοριακών δεδομένων στο σχηματισμό 

εννοιών, μέσα από διαδικασίες μετασχηματισμών. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από το συσχετισμό του περιεχομένου των μαθημάτων με 

θέματα προσωπικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι μαθητές μέσω 

συνεργατικών δραστηριοτήτων επιδιώκεται να εμπλακούν στη χρήση και 

πραγμάτευση συγκεκριμένων λέξεων – εννοιών ώστε να οδηγηθούν στην 

εξοικείωσή τους με αυτές και στη σταδιακή οικειοποίησή τους. Σαυτόχρονα, 

κατά τη διαδικασία αυτή οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες για την 

αναζήτηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των γνώσεων σε τομείς της 

προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής. Οι βασικές έννοιες παρουσιάζονται 

δοσμένες συνήθως με παραδείγματα οικεία στους μαθητές στο κείμενο 

(Αξίζει να διαβάσουμε) που συνοδεύει κάθε κεφάλαιο του Βιβλίου του 

Μαθητή (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 1η ενότητα, κεφάλαιο 4: «Ελλάδα – Η 

χώρα μας»). 

Με αφετηρία την κοιωνική εποικοδόμηση της γνώσης αλλά και τα 

πορίσματα της εννοιοκεντρικής προσέγγισης, ως ευρύτερο παιδαγωγικό και 

διδακτικό πλαίσιο ανάπτυξης των ενοτήτων επιλέξαμε αυτό της 

συνεργατικής διερεύνησης. ε ένα τέτοιο πλαίσιο, η διδασκαλία δεν 

αποτελεί διαδικασία μετάδοσης της επιστημονικής γνώσης, αλλά υλοποίηση 

στρατηγικών που στοχεύουν στην εννοιολογική εξέλιξη ή στο 

μετασχηματισμό των νοημάτων που διαπραγματεύονται οι μαθητές για 
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συγκεκριμένες έννοιες. Κατά τη διάρκεια μιας  συνεργατικής διερευνητικής 

δραστηριότητας οι μαθητές εργάζονται από κοινού για να επιτύχουν 

στόχους, να αναζητήσουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και 

να συνεισφέρουν, ο καθένας με βάση τις ατομικές του ικανότητες και 

δεξιότητες (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 7η ενότητα, κεφάλαιο 4: «Οι άνθρωποι 

επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε»). Υυσικά, η συνεργατική διερεύνηση 

αναφέρεται στο ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον και με κανέναν τρόπο δε 

σημαίνει πως οι ατομικές δραστηριότητες απουσιάζουν τόσο κατά την 

εξέταση των κεφαλαίων όσο και κατά την αξιολόγηση. 

τη συνέχεια παρουσιάζουμε μερικές από τις διδακτικές στρατηγικές 

που στηρίζονται σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, έχουν τεκμηριωθεί 

ερευνητικά και γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν είτε στο Βιβλίο του 

Μαθητή είτε στο Σετράδιο Εργασιών. 
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Προσανατολισμός – Προκαταβολικοί Οργανωτές 

 

ύμφωνα με τη γνωστική θεωρία, στην αρχή του κάθε μαθήματος 

είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας προσανατολισμός ο οποίος μπορεί να 

επιτελεί ταυτόχρονα διαφορετικές διδακτικές λειτουργίες, όπως να 

κινητοποιεί την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών και να συνδέει το 

προς πραγμάτευση θέμα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.  

Ο Ausubel (1963), υποστήριξε ότι έχουμε αποτελεσματική μάθηση, 

δηλαδή μάθηση με νόημα, εφόσον ο μαθητές συνειδητά συνδέει τα 

καινούρια γνωστικά δεδομένα με όσα ήδη γνωρίζει. Μάθηση με νόημα 

συμβαίνει, όταν, μετά από μια σειρά εννοιολογικών αλλαγών στις γνωστικές 

δομές του μαθητή, οι ιδέες και οι απόψεις του μετασχηματίζονται και 

συνδέονται με τα νέα γνωστικά δεδομένα, με γέφυρες τους προκαταβολικούς 

οργανωτές. Ο Ausubel έχει προτείνει το μάθημα να αρχίζει με έναν 

προκαταβολικό οργανωτή, ο οποίος θα δώσει στο μαθητή την ευκαιρία της 

προεπισκόπησης των νέων πληροφορικών για να αποκτήσει η μάθηση 

νόημα. Οι προκαταβολικοί οργανωτές λειτουργούν ως εξής: α) κατευθύνουν 

την προσοχή στα κύρια σημεία, β) υπερτονίζουν τη γεφυροποιό σχέση 

ανάμεσα στο πριν και το μετά, γ) καθορίζουν τις συνδέσεις και «τα σημεία 

στήριξης – σκαλωσιές», ώστε εκεί να συνδεθούν οι νέες πληροφορίες, και  δ) 

υπενθυμίζουν τις υπάρχουσες γνώσεις με τις οποίες σχετίζονται. Έτσι στην 

έναρξη των κεφαλαίων περιλαμβάνονται πάντοτε κείμενα (που συχνά 

συνοδεύονται από εικόνες) που επιδιώκεται να λειτουργήσουν κατά τη 

διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας ως προσανατολισμοί αλλά ταυτόχρονα 

και ως προκαταβολικοί οργανωτές σε σχέση με ό,τι θα επακολουθήσει στη 

συνέχεια (π.χ. βιβλίο του Μαθητή, 6η ενότητα, κεφάλαιο 3: «Επαγγέλματα 

και προϊόντα στον τόπο μας»). 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των προσανατολισμών, όπως φαίνεται 

και από το παράδειγμα, είναι ότι είναι διατυπωμένοι με τη μορφή 

ερωτημάτων που συνήθως προσφέρονται για να επανέλθουμε (μετά το τέλος 

του κεφαλαίου και την πραγμάτευση του συγκεκριμένου θέματος) και να 
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τους ξανασυζητήσουμε (φάση ανασκόπησης στην εποικοδομητική 

προσέγγιση). 

 

Εννοιολογικοί χάρτες 

 

Η χρήση των εννοιολογικών χαρτών απορρέει από τη θεωρία της 

επεξεργασίας των πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία η γνώση 

οργανώνεται σε ένα προτασιακό δίκτυο το οποίο σε κάθε άτομο είναι 

μοναδικό, διότι και η εμπειρία του είναι μοναδική. Επίσης προκύπτει και 

από τη θεωρία του Ausubel για τη μάθηση με νόημα, η οποία λαμβάνει χώρα 

όταν οι μαθητές σκόπιμα προσπαθούν να συναρτήσουν τη νέα γνώση με την 

προϋπάρχουσα. Ο J. Novak (1988) προτείνει τη χρήση εννοιολογικών 

χαρτών και επισημαίνει στηριζόμενος σε έρευνες πως η κατασκευή χάρτη 

από ομάδα μαθητών αποδίδει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα (Μ. 

Βασιλοπούλου, 2001). Παραθέτουμε παράδειγμα από το Βιβλίο του Μαθητή, 

7η ενότητα: «Οι άνθρωποι επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε». 

Οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να εκπληρώσουν διδακτικά τρεις 

διαφορετικούς διδακτικά στόχους: να λειτουργήσουν ως διδακτικά εργαλεία, 

βοηθώντας το έργο του διδάσκοντα, να λειτουργήσουν ως μαθησιακά έργα, 

δηλαδή ως δραστηριότητες για τους μαθητές και ως εργαλεία αξιολόγησης 

της μάθησής τους. 

 

Η ανάδειξη και η αξιοποίηση των απόψεων των μαθητών 

 

Βασική θέση των εποικοδομητικών προσεγγίσεων είναι, ότι ο 

μαθητής και γενικότερα αυτός που μαθαίνει, αντιμετωπίζει το νέο στοιχείο 

χρησιμοποιώντας αυτό που ήδη γνωρίζει και ότι η εξέλιξη ή η αλλαγή αυτού 

που ήδη γνωρίζει είναι η διαδικασία της μάθησης. Η γνώση είναι 

μεταβαλλόμενη και οικοδομείται από τους μανθάνοντες με βάση αυτό που 

ήδη γνωρίζουν. την υπόθεση της εποικοδόμησης της γνώσης βασικό ρόλο 

παίζουν οι απόψεις των μαθητών. ε όποια κεφάλαια υπάρχει η δυνατότητα 

προσφέρονται δραστηριότητες ανάδειξης και διαπραγμάτευσης των απόψεων 
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των μαθητών (π.χ. Βιβλίο του μαθητή, 6η ενότητα, κεφάλαιο 4: «Μελετούμε 

το φυσικό κόσμο»). Δύο σημαντικοί λόγοι είναι ότι ο δάσκαλος ενημερώνεται 

για τις απόψεις που έχουν οι μαθητές του για το θέμα και τις αξιοποιεί 

κατάλληλα. Η δραστηριότητα της ανάδειξης λειτουργεί μεταγνωστικά για 

τους μαθητές, που είναι πλέον σε εγρήγορση για να συμμετάσχουν στη 

μαθησιακή διαδικασία.  

 

Επίλυση προβλήματος 

 

Η μέθοδος επίλυσης προβλήματος είναι μια μορφή ενεργητικής και 

ανακαλυπτικής μάθησης. Η στρατηγική διδασκαλίας μέσω της επίλυσης 

προβλήματος μεταθέτει την ευθύνη της μάθησης στους μαθητές. Μέσω της 

επίλυσης προβλημάτων, ο μαθητής μαθαίνει να οριοθετεί το πρόβλημα, να 

συνυπολογίζει τις διαφορετικές παραμέτρους, να συλλέγει δεδομένα και 

μέσα από τη συζήτηση στην ομάδα να προσεγγίζει τη βέλτιστη λύση. Οι 

μαθητές θα επιλέξουν την καλύτερη λύση, θα ελέγξουν τις 

προτεινόμενες/εναλλακτικές λύσεις κ.λπ. Σα προβλήματα της καθημερινής 

ζωής, όπως για παράδειγμα τα περιβαλλοντικά, είναι πολύ-παραγοντικά και 

γι’ αυτό σπάνια έχουν μία και μοναδική σωστή λύση (π.χ. Βιβλίο του 

μαθητή, 3η ενότητα, κεφάλαιο 11: «Η φύση είναι το σπίτι μας»). 

 

Επιχειρηματολογία – Διαλεκτική αντιπαράθεση 

 

Πολύ συχνά στα κεφάλαια του βιβλίου τα προβλήματα τίθενται με τη 

μορφή ερωτημάτων – διλημμάτων. ε αυτές τις περιπτώσεις οι μαθητές 

καλούνται να υποστηρίξουν τις θέσεις και τις απόψεις τους με 

επιχειρήματα. Έτσι η διαδικασία της διαλεκτικής αντιπαράθεσης, που είναι 

τόσο σημαντική στην επιστημονική μεθοδολογία, βρίσκει τη θέση της και 

στο επίπεδο των μαθητικών κοινοτήτων ως διδακτική στρατηγική που 

προσφέρεται για θέματα, για τα οποία δεν υπάρχει μία προφανής και κοινά 

αποδεκτή απάντηση και που επιδέχονται πολλές λύσεις, όχι μόνο στη 
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μαθητική κοινότητα, αλλά συχνά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο (π.χ. 

Βιβλίο του Μαθητή, 1η ενότητα, κεφάλαιο 10: «Ελλάδα – Η χώρα μας»). 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι μαθητές εξοικειώνονται με τους 

διαφορετικούς τρόπους θέασης ενός θέματος και οικειοποιούνται δεξιότητες 

επίλυσης συγκρούσεων για την καθημερινή κοινωνική τους ζωή. Οι 

μαθητές συνηθίζουν να συνδιαλέγονται και να τεκμηριώνουν τις απόψεις 

τους. 

 

Άλλα διδακτικά εργαλεία 

 

το Βιβλίο του Μαθητή και στο Σετράδιο Εργασιών αξιοποιείται μια 

ποικιλία και άλλων διδακτικών εργαλείων, για τα οποία ο περιορισμένος 

χώρος δε μας επιτρέπει εκτενέστερη αναφορά:  

 Θεατρικό παιχνίδι – Παιχνίδι ρόλων (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 7η 

ενότητα, κεφάλαιο 1ο, δραστηριότητα 1η: «Οι άνθρωποι 

επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε»). 

 Έρευνα πεδίου (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 3η ενότητα, κεφάλαιο 10ο, 

δραστηριότητα 5η : «Η φύση είναι το σπίτι μας»). 

 Καθοδηγούμενη και ανοικτή συνεργατική διερεύνηση (π.χ. Βιβλίο 

του Μαθητή, 1η ενότητα, κεφάλαιο 5ο, δραστηριότητα 4η: «Η φύση 

είναι το σπίτι μας»). 

 Κατασκευή μοντέλων (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 5η ενότητα, κεφάλαιο 

1ο, δραστηριότητα 2η: «Γνωρίζουμε και προσέχουμε το σώμα μας»). 

 Πειράματα (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 6η ενότητα: «Μελετούμε το 

φυσικό κόσμο»)/ 

 χεδιασμός έρευνας (π.χ. Βιβλίο του Μαθητή, 1η ενότητα, κεφάλαιο 

5ο, δραστηριότητα 5η: «Ελλάδα – Η χώρα μας»). 

 Παρουσιάσεις (π.χ. Σετράδιο Εργασιών, 1η ενότητα, δραστηριότητα 

7η). 

 Δημιουργική σύνθεση κειμένων (αφηγήσεις, διάλογοι, παραμύθια, 

περιγραφές, αφίσες, τίτλοι, λεζάντες), (π.χ. Σετράδιο Εργασιών, 1η 

ενότητα, δραστηριότητα 12η). 
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υνεργατική μάθηση 

 

Σα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται διεθνώς όλο και περισσότερο η 

σημασία της συνεργατικής μάθησης, ως παιδαγωγικής στρατηγικής που 

οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ συγχρόνως ευνοεί την 

ανάπτυξη της σκέψης και της κοινωνικότητας των παιδιών (Ματσαγγούρας 

2000). Η σπουδαιότητά της οφείλεται στο γεγονός ότι βοηθάει 

αποτελεσματικά το σχολείο να προωθήσει τόσο τους στόχους που αφορούν 

στην κοινωνία όσο και εκείνους που αφορούν στη νοητική, συναισθηματική 

και ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού (ταυρίδου 2000). 

Πιστεύουμε πως η συνεργατική διερεύνηση, που επιχειρείται να 

υλοποιηθεί ως ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον στο εκπαιδευτικό υλικό που 

προτείνεται στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος, μπορεί να 

προσφέρει ένα απόλυτα λειτουργικό πλαίσιο για να οργανωθούν ποικίλες 

διδακτικές δραστηριότητες για την αποτελεσματική διδασκαλία της. 

Όμως, θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι ότι η ποιότητα των συζητήσεων 

και των διερευνήσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ομαδικών 

δραστηριοτήτων αλλά και στην ολομέλεια της τάξης, εξαρτάται από τις 

συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες του δασκάλου και από τα 

χαρακτηριστικά των μελών της κάθε ομάδας. Η σύνθεση και η οργάνωση της 

ομάδας (το ανθρωπογενές πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόζονται οι 

δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης) μπορεί να λειτουργήσει προς 

όφελος ή να εμποδίσει καθοριστικά την πρόοδο της μαθησιακής διαδικασίας 

γι΄αυτό οι διδάσκοντες χρειάζεται να είναι ενήμεροι για το πώς θα 

δημιουργήσουν το επιθυμητό συνεργατικό περιβάλλον. τον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται τα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά μιας πραγματικά 

συνεργατικής και μιας απλής μαθητικής ομάδας (Κόκκοτας 2003). 
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υνεργατική μαθητική ομάδα 

 

Απλή μαθητική ομάδα 

 

Ετερογενής ομάδα υνήθως ομοιογενής ομάδα 

Ατομικοί και ομαδικοί στόχοι Ατομικοί στόχοι 

Προσεκτικά επιλεγμένη σύνθεση της 

ομάδας 

Συχαία σύνθεση της ομάδας 

Πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση 

(θετική αλληλεξάρτηση) 

Ανυπαρξία αλληλεπίδρασης: οι 

μαθητές εργάζονται ατομικά, ενώ 

περιστασιακά συγκρίνουν τις 

απαντήσεις τους με τις απαντήσεις 

των άλλων μελών της ομάδας 

Κάθε μαθητής συνεισφέρει σύμφωνα 

με τις δυνατότητές του. Τπάρχει 

ατομική και συλλογική ευθύνη. 

Κάποια μέλη της ομάδας αφήνουν 

τους άλλους να ολοκληρώσουν το 

έργο και μετά αντιγράφουν. 

Ο δάσκαλος εποπτεύει την εργασία 

των ομάδων 

Ο δάσκαλος δεν εποπτεύει την 

εργασία, εργάζεται με ένα μαθητή 

ή μία ομάδα ή κάνει κάτι άλλο 

μέσα στην τάξη. 

Η ανατροφοδότηση και η συζήτηση 

για τις διαδικασίες που ακολουθή-  

θηκαν είναι απαραίτητες. 

Καμιά συζήτηση για το πώς 

εργάστηκαν οι ομάδες, μόνο σχόλια 

όπως «καλή δουλειά», «την επόμενη 

φορά να προσπαθήσετε να 

εργαστείτε πιο αθόρυβα» κ.λπ. 
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Ο ρόλος του βιβλίου στη διδακτική διαδικασία 

 

Σο βιβλίο είναι, ως γνωστόν, ένα από τα διδακτικά μέσα που 

χρησιμοποιεί ο δάσκαλος για να πετύχει τους στόχους του. Δεν 

υποκαθιστούν ούτε αυτόν, ούτε το περιβάλλον και τη ζωή που αποτελούν τα 

καλύτερα μέσα για το μάθημα της Μ.τ.Π. Σο βιβλίο αποτελεί τη μία από τις 

τρεις συνιστώσες του μαθήματος: οι άλλες δύο είναι το πρόγραμμα και η 

διδακτική πράξη.  

το σχολικό βιβλίο για το μάθημα Μ.τ.Π. περιέχονται βέβαια τα 

θέματα που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως άλλωστε 

συμβαίνει και με όλα τα βιβλία που χρησιμοποιούνται στο σχολείο. Τπάρχει 

όπως μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των βιβλίων της Μ.τ.Π. και εκείνων 

για τα υπόλοιπα μαθήματα. Και η διαφορά αυτή εκπορεύεται από την ίδια 

τη φύση, την ιδιοτυπία και τη φιλοσοφία του μαθήματος. 

Σο μάθημα Μ.τ.Π., όπως τονίστηκε, έχει τριπλό χαρακτήρα, 

εποπτικό, ερευνητικό και πρακτικό, και αποβλέπει, κατά κύριο λόγο, στην 

ανακάλυψη των μορφωτικών στοιχείων. Έτσι το βιβλίο, δεν περιέχει μια 

ποσότητα γνώσεων που πρέπει ο μαθητής να αποκομίσει και δεν λειτουργεί 

ως πηγή πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο γνωστικό χώρο. Σο 

πληροφοριακό υλικό που παρατίθεται και οι αναγκαίες επιστημονικές 

γνώσεις (έννοιες, πορίσματα, διαπιστώσεις, αρχές), δίνονται σε τέτοια 

ποσότητα και τέτοιο επίπεδο, όσο χρειάζεται για να κινηθεί η έρευνα και η 

δημιουργική σκέψη του παιδιού. 

Οι γνώσεις δηλ. που περιέχονται δεν αποτελούν παρά ερείσματα ή 

την απαραίτητη γνωστική υποδομή για παραπέρα ενεργοποίηση των 

μαθητών. Κύριος στόχος τους είναι, από το ένα μέρος η κατανόηση των 

βασικών εννοιών και αρχών, πάνω στις οποίες στηρίζεται το περιεχόμενο 

των επιστημών που εκπροσωπούνται στη Μ.τ.Π. και από το άλλο η 

ανάπτυξη της ανθρώπινης ύπαρξής τους στην πληρέστερη δυνατή μορφή. 

Σο βιβλίο στο μάθημα της Μ.τ.Π. λειτουργεί ως όργανο για έρευνα, 

ανακάλυψη και δημιουργία, ως εργαλείο που θέτει σε ενέργεια τη σκέψη. 
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Είναι ένα μέσο που οδηγεί άμεσα και δυναμικά στα ίδια τα πράγματα, στη 

φύση και τη ζωή, στη γνώση και στην εφαρμογή της.  

Κατ΄αυτό τον τρόπο, πέρα από τη διδακτική του σημασία, εισάγει ένα 

νέο τρόπο αντιμετώπισης της διδακτικής διαδικασίας, διότι συνεργεί άμεσα 

στην κατοχύρωση της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στους παράγοντες της 

διδακτικής πράξης δηλ. το δάσκαλο, το μαθητή και το διδασκόμενο 

αντικείμενο. 

υγκεκριμένα, το βιβλίο εισάγει συνθήκες αμφίδρομης επικοινωνίας 

μεταξύ των παραπάνω παραγόντων, καταργεί τη μονοδιάστατη σχέση 

ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή και το βασικότερο, εγκαινιάζει ένα νέο 

τρόπο σύνδεσης του μαθητή με την άμεση πραγματικότητα, φυσική και 

κοινωνική. Γι’ αυτό και τα βιβλία στη Μ.τ.Π., και πάντοτε σύμφωνα με το 

πνεύμα του μαθήματος, χαρακτηρίζονται ως «σχέδια εργασίας», που 

προορίζονται για υποβοήθηση της ερευνητικής εργασίας και ανάπτυξη της 

δημιουργικής σκέψης.  

Λειτουργούν δηλ. περισσότερο ως «οδηγοί σχεδιασμού της εργασίας» 

από την τάξη, παρά ως πηγές πληροφοριών. ε πολλές περιπτώσεις ο 

σχεδιασμός ενός θέματος στηρίζεται αποκλειστικά στην «εποπτικοποίηση» 

της ερευνητικής εργασίας. Παρουσιάζονται δηλ. εποπτικά οι 

δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη και οι οποίες 

έχουν πάντοτε ενδεικτικό χαρακτήρα. Η ανάπτυξη του κάθε θέματος στο 

βιβλίο αποτελεί για το δάσκαλο ένα «πρότυπο-πιλότο» διδακτικών ενεργειών 

που θα υλοποιηθεί στην τάξη. 

Για να γίνουν περισσότερο συγκεκριμένα όλα τα παραπάνω θα 

εξετάσουμε τη διδακτική ενότητα «Γνωρίζω τα φυτά του τόπου μου» από το 

βιβλίο της Α’ τάξης. 

Σα παιδιά καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις που 

τίθενται, μέσα από ερευνητικές πειραματικές δραστηριότητες. Σο βιβλίο δεν 

περιέχει πληροφορίες, δεν δίνει απαντήσεις. Προσφέρει υλικό 

(φωτογραφίες) για παρατήρηση, δίνει κατευθυντήριες γραμμές δράσης, 

καθορίζει δηλ. το ερευνητικό, εννοιολογικό και τεχνικο-διδακτικό πλαίσιο. 

Έτσι ο μαθητής καλείται να παρατηρήσει, να συγκρίνει, να κάνει υποθέσεις 
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και να εξαγάγει τα τελικά συμπεράσματα επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας 

τις αρχικές υποθέσεις. 

Ο τρόπος που υποδεικνύεται είναι, όπως προαναφέρθηκε ενδεικτικός. 

Ο κάθε δάσκαλος μπορεί να αγνοήσει το βιβλίο και να αναπτύξει με άλλους 

τρόπους τον πειραματισμό και τις καταστάσεις που υποδεικνύει το βιβλίο ή 

άλλες παραπλήσιες, χωρίς βέβαια να ξεφύγει από τους μαθησιακούς στόχους 

που επιδιώκονται.  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφής τόσο η διάρθρωση του βιβλίου του 

μαθητή, όσο και ο ρόλος του στη διδασκαλία του μαθήματος: 

 

α) σκοπός του βιβλίου είναι η ανάπτυξη της ερευνητικής διάθεσης και 

σκέψης. 

β) οι γνώσεις εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα (πληροφορίες) είναι βοηθητικές, 

περιορίζονται στο ελάχιστο και αποτελούν υλικό επεξεργασίας. 

γ) η ανακάλυψη της ουσιαστικής γνώσης των πραγμάτων συντελείται με την 

ενεργητική συμμετοχή του παιδιού και μέσα από συγκεκριμένο και 

διδακτικά ορθό σχεδιασμό της έρευνας. 

δ) το βιβλίο προσφέρει για κάθε θέμα έναν ενδεικτικό, αλλά μελετημένο 

σχεδιασμό προς αυτή την κατεύθυνση, για αξιοποίηση τόσο από το μαθητή 

όσο και από το δάσκαλο. 

Κάθε ενότητα του βιβλίου για να ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις των 

διδακτικών και μαθησιακών στόχων και αναφορικά με τη δομή και τη 

διάρθρωση της ύλης, απαιτεί κατάλληλο σχεδιασμό έτσι ώστε: 

 

α) να αποτελεί ένα ευέλικτο διδακτικό σχήμα που, συσχετίζοντας άμεσα τις 

διδακτικές και τις μαθησιακές διαδικασίες (ενέργειες δασκάλου – 

διαδικασίες μάθησης του μαθητή), να βοηθάει στη δημιουργία κατάλληλων 

προϋποθέσεων για την επιτυχία της διδακτικής πράξης. 

β) να προκαλεί το ενδιαφέρον και να προωθεί την ερευνητική διάθεση των 

μαθητών. 
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γ) να δομεί το αντικείμενο της διδασκαλίας σ’ ένα αυτοδύναμο σύστημα, 

σύμφωνα με τη λογική του θέματος (θεμελιώδεις αρχές – ανάλυση εννοιών 

και καταστάσεων ζωής – αποδεικτικές διαδικασίες) και σύμφωνα με τις 

εξελικτικές διαδικασίες που ακολουθεί το παιδί κατά τη μάθηση. 

δ) να εισάγει τον αφετηριακό προβληματισμό για τη δημιουργία ευνοϊκής 

κατάστασης μάθησης κατά την διδασκαλία. 

ε) να διαγράφει τις δραστηριότητες και τις εργασίες που πρέπει να κάνουν 

τα παιδιά. 

στ) να παρουσιάζει υλικό για αναγνωρίσεις πραγμάτων, συμπλήρωση 

εμπειριών, συστηματοποίηση των γνώσεων, ειδικότερα στις περιπτώσεις που 

απαιτείται χωροχρονική υπέρβαση. 

ζ) να ευνοεί τη μεταφορά της μάθησης. 

η) να οδηγεί στη συνολική θεώρηση του θέματος σε ανώτερο επίπεδο.  
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Βασικό στοιχείο του βιβλίου, το οποίο στηρίζει και επηρεάζει τη 

διδασκαλία, αποτελεί το εικονιστικό υλικό, που μπορεί να είναι 

φωτογραφίες από την υπαρκτή ζωή του περιβάλλοντος ή οποιαδήποτε άλλη 

παράσταση (σχέδιο, διάγραμμα). Η εικόνα δεν είναι απλή εποπτεία ή 

υποκατάστατο της άμεσης εποπτείας. Είναι μηχανισμός υποκίνησης του νου 

για παραπέρα μάθηση. Λειτουργεί πρωταρχικά ως παιδευτικό μέσο. 

την Α’ τάξη λ.χ. που λείπει η αναγνωστική ικανότητα των μαθητών, 

τουλάχιστον στους πρώτους μήνες, η εικόνα παρέχει όχι μόνο πληροφορίες 

αλλά οδηγεί με προβληματισμούς και αποτελεί το κύριο μέσο διδασκαλίας. 

υγκεκριμένα, οι εικόνες είναι έτσι επιλεγμένες, σχεδιασμένες και 

διαταγμένες, ώστε να εξυπηρετούνται τρεις κυρίως σκοποί: 

 

α) να προβάλλεται ο καίριος προβληματισμός. Όλες οι εικόνες έχουν κάποιο 

προβληματισμό – αν και μερικές είναι συμπληρωματικές. Μια όμως ή 

περισσότερες αντιπροσωπεύουν, στο εποπτικό επίπεδο, αυτό που 

αποκαλείται «κατάσταση μάθησης» (το πρόβλημα – το θέμα). 

β) να προσφέρονται ευκαιρίες για αναγνώριση πραγμάτων ή καταστάσεων, 

αλλά κυρίως για εμπλουτισμό εμπειριών και γνώσεων. Με τον τρόπο αυτό τα 

παιδιά ξεπερνούν τις ατομικές εμπειρίες τους. 

γ) να δίνουν έδαφος και ερεθίσματα για υπέρβαση στο χώρο και στο χρόνο, 

όσο, φυσικά, είναι εφικτό στην ηλικία τους. Ο σκοπός αυτός είναι 

προέκταση του προηγούμενου και πολύ αναγκαίος για να επεκταθεί η 

γνώση και η αντίληψη. 

Η λειτουργία κάθε εικόνας εξαρτάται από τη φύση της ενότητας που 

είναι ενταγμένη. ε μερικές περιπτώσεις μπορεί να ενεργεί ως ερέθισμα ή 

ως προβληματική κατάσταση. ε άλλες περιπτώσεις θα χρησιμεύει ως 

πρόσθετο πληροφοριακό υλικό. ε άλλες ως εμπεδωτικός μοχλός και τέλος 

ως υποβοήθηση και υποκίνηση για παραπέρα έρευνα, σκέψη και εφαρμογή. 

τα βιβλία λοιπόν η εικόνα είναι πρώτα ισοδύναμη διδακτικά με το 

λόγο: προβάλλει προβληματισμούς, παρέχει καίριες πληροφορίες, ενεργεί ως 

οδηγός δραστηριοτήτων, εποπτικοποιεί διδακτικές καταστάσεις ή 

ερευνητικές διεργασίες ακόμη και πορίσματα. Σα πράγματα αυτά θα ήταν 



 69 

υποχρεωμένος να τα πει ο δάσκαλος με τον αφηρημένο λόγο και την 

πολυσημία του λόγου. Με το εικονιστικό υλικό, ο λόγος του δασκάλου 

παίρνει υλική υπόσταση ή συμπληρώνεται με οπτικά σύμβολα.  

Η εικόνα είναι επίσης διδακτικά ισοδύναμη με τα πράγματα, 

μεταφέρει στην όραση των παιδιών μέρος της πραγματικότητα και της 

ιστορίας του πολιτισμού που από τη φύση τους είναι απρόσιτα στις 

αισθήσεις των παιδιών, όπως φυτά και ζώα ξένων χωρών, ήθη και έθιμα 

άλλων τόπων και ιστορικές μαρτυρίες κ.ο.κ. 

Η εικόνα, τέλος, είναι διδακτικά ισοδύναμη και με τις διδακτικές 

ενέργειες και τις μαθησιακές δραστηριότητες των μαθητών. Πολλές εικόνες 

ή σύνολα εικόνων, έχουν θέση σχεδίων μεθοδικής ή ερευνητικής ενέργειας 

(π.χ. στάδια πειραματισμού, σχέδια για συγκρίσεις και ταξινομήσεις κ.λπ.), 

ή εξεικονίζουν εφαρμογές (ενασχολήσεις, κατασκευές). την τελευταία 

περίπτωση η διδακτική ενέργεια ξεπερνάει την καθοδηγημένη ομαδική ή 

συλλογική ενέργεια μέσα στην τάξη και προωθεί την ανεξαρτητοποιημένη 

και εξατομικευμένη πρωτοβουλία. 

Σο εικονιστικό υλικό του βιβλίου συνοδεύεται από ένα κείμενο 

(λεζάντα) του οποίου η έκταση ποικίλει ανάλογα με την τάξη και το σκοπό 

τον οποίο εξυπηρετεί. Η λεζάντα δεν υπέχει ποτέ ή σχεδόν ποτέ ρόλο 

προσδιορισμού ή ερμηνείας της εικόνας π.χ. «αυτό είναι ένα σπίτι». 

Αντίθετα, θέτει ερωτήματα στα οποία καλούνται να δώσουν απαντήσεις οι 

μαθητές. 

Αυτά τα ερωτήματα δηλώνουν τον κύριο στόχο που ζητούμε να 

πετύχουμε. Προβάλλεται έτσι ο βασικός προβληματισμός, η αφετηρίας. Από 

κει και πέρα ο δάσκαλος – αφού κατανοήσει καλά το ζητούμενο – έχει 

ελευθερία να προχωρήσει σε άλλους προβληματισμούς σύμφωνα με τις 

οδηγίες, το πρόγραμμα και τη δική του γνώση και παιδαγωγική κατάρτιση. 

Οι λεζάντες πρέπει να προσανατολίζουν σωστά και να οδηγούν τους 

μαθητές σε κατάλληλους, για την ηλικία τους, νοητικούς σχεδιασμούς, 

υποθέσεις, συγκρίσεις, διακρίσεις, αντιστοιχίσεις, ταξινομήσεις κ.ο.κ. 

υμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί, ότι εκείνο το οποίο επιδιώκεται 

με τη λεζάντα είναι να υπάρχει μια συνεχής και αδιάλειπτη διαλεκτική 
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σχέση ανάμεσα στην εικόνα, το κείμενο και το περιβάλλον. Γι’ αυτό και ο 

δάσκαλος θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να συνδυάζει κατά τη 

διδασκαλία, το εικονιστικό υλικό με το κείμενο και στοιχεία της άμεσης 

πραγματικότητας. 

Η διδακτική – ερευνητική διαδικασία του μαθήματος Μ.τ.Π. 

συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται με την εκτέλεση διαφόρων εργασιών. Οι 

εργασίες αυτές περιέχονται στο βιβλίο του μαθητή ή σε ξεχωριστό «Σετράδιο 

εργασιών». 

Η ύπαρξη και κυρίως η εκτέλεσή τους, συμβάλλει στην επίτευξη 

τριών στόχων: στη συμπλήρωση του μαθήματος, δηλ. της σχολικής μάθησης, 

στην εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί και στην αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της διδακτικής διαδικασίας (επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία 

συμπεριφοράς, κρίση του σωστού, εύρεση σωστού ή λαθεμένου κ.λπ.). 

υνοψίζοντας όλα τα παραπάνω για τη δομή, το περιεχόμενο και τη 

χρήση του βιβλίου στο μάθημα Μ.τ.Π., παραθέτουμε ένα συγκεκριμένο 

παράδειγμα από το βιβλίο της Δ’ τάξης. 

 Προηγείται υλικό για εισαγωγικές δραστηριότητες και νοητικές 

διαδικασίες. Αυτές προβλέπουν κυρίως στο να θέσουν το πρόβλημα ή 

το αντικείμενο της σπουδής και τις προεκτάσεις του. 

 Ακολουθεί πρόσθετο αφετηριακό πληροφοριακό  ή αποδεικτικό υλικό 

για την έρευνα (σπουδή του προβλήματος) που θα ακολουθήσει και 

για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος. Σο υλικό αυτό ενεργεί 

πολλές φορές και ως μια υπόδειξη ή πλάνο ενεργειών του δασκάλου: 

πώς περίπου θα ενεργοποιήσει τα παιδιά και προς ποια κατεύθυνση. 

Μπορεί εδώ, κατά περίπτωση, να παρεμβάλλεται και υλικό (εικόνες, 

σχέδια, κείμενα, ερωτήματα, πληροφορίες κ.ά.) που ξανοίγει την 

έρευνα σε άλλες διαστάσεις: προβάλλει επιμέρους ή ειδικότερα 

προβλήματα και ερμηνεύει διαφορετικές καταστάσεις – διεύρυνση 

του αρχικού προβλήματος. Μπορεί ακόμα το υλικό αυτό να οδηγεί σε 

συμπεράσματα και αξιολογήσεις γενικότερης μορφής: αναγωγή στο 

ζητούμενο.  
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Η μελέτη του υλικού αυτού δίνει περιθώρια σε ποικίλες διδακτικές 

ενέργειες και διαδικασίες.  

Άλλο βέβαια είναι το αποδεικτικό υλικό (αποδεικτικό της υπόθεσης) 

και άλλο το υλικό που έχει σκοπό την προέκταση της γνώσης και τη 

μεταφορά της μάθησης. τη διδακτική αυτή ενότητα η διάκριση είναι 

σχετικά σαφής. Όμως αυτό δεν είναι πάντα φανερό ούτε κατορθωτό στον 

περιορισμένο χώρο ενός βιβλίου – και ούτε πάντα διδακτικά εφικτός ή 

αναγκαίος στόχος. 

Επικουρικά συμβάλλει στο στάδιο αυτό και το Σετράδιο Εργασιών 

(Σ.Ε.) με δημιουργικές εργασίες, που γίνονται σε στενή συνάρτηση με το 

περιεχόμενο και τους στόχους του Β.Μ. – όπου, φυσικά, θεωρείται τούτο 

αναγκαίο. 

Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, το υλικό που προσφέρει το 

βιβλίο είναι ενδεικτικό και οπωσδήποτε λειψό ή γενικευμένης χρήσης. 

Φρησιμεύει να επενδύσει ένα σχέδιο εργασίας. Για την ολοκλήρωση και την 

εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα χρειαστεί η συμμετοχή του δασκάλου και 

των μαθητών.  

Ο δάσκαλος προγραμματίζει τις ενέργειές του και αξιολογεί τα 

δεδομένα για το σχεδιασμό της τάξης, με βάση το Πρόγραμμα και τις 

υποδείξεις του Β.Δ. την τάξη σχεδιάζονται οι δραστηριότητες στις 

λεπτομέρειές τους και γίνεται, όπου απαιτείται, η κατανομή του έργου ή σε 

ομάδες ή σε μαθητές ατομικά. Είναι καιρός η ομαδική εργασία να 

προωθηθεί και στα σχολεία μας συστηματικά και επίμονα, ιδιαίτερα στο 

μάθημα αυτό που προσφέρεται απόλυτα γι’ αυτό. 

τα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού ή της προετοιμασίας του δασκάλου 

εντάσσεται και η εξασφάλιση του αναγκαίου εποπτικού υλικού, όπως και οι 

εξερευνητικές δραστηριότητες (επισκέψεις, παρατηρήσεις κ.λπ.). 

Οι μαθητές μπορεί να ενημερώνονται προκαταβολικά για τις 

επικείμενες μαθήσεις και να συνεισφέρουν για το σκοπό αυτό. Οι γνωστές 

«εκπλήξεις» και τα ξαφνιάσματα που επιφυλάσσουν πολλοί δάσκαλοι, με 

σκοπό να προκαλέσουν το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών (π.χ. αποκάλυψη 

κειμένων ή σχεδίων στον πίνακα απροειδοποίητα και σε ανύποπτο χρόνο, η 
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επίδειξη εντυπωσιακού υλικού στο μέσο της διδασκαλίας κ.ά.) είναι μέσα 

θεμιτά και παραγωγικά σε πολλές περιπτώσεις. Όταν όμως εισάγονται σε 

βάρος της μαθητικής δραστηριότητας μπορεί να καταλήξουν σε απλά 

θεατρικά τεχνάσματα αντί να ζωντανεύουν αποτελεσματικά τη διδασκαλία 

και να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στη μάθηση. 

Σο πραγματικό ενδιαφέρον αναπτύσσεται και παίρνει το λειτουργικό 

του νόημα κυρίως μέσα από την ίδια την ενασχόληση του παιδιού με το 

αντικείμενο της έρευνας και στο βαθμό που αυτή αποτελεί επιλογή και 

επιδοκιμασία του ίδιου του παιδιού – και η ενασχόληση είναι επιτυχής, 

παραγωγική.  
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χέδιο ερευνητικής διδασκαλίας 

 

Ένας γενικός σχεδιασμός της ερευνητικής διδασκαλίας στο μάθημα 

Μ.τ.Π., στον οποίο λαμβάνονται υπόψη τα ψυχονοητικά χαρακτηριστικά 

και τα εμπειρικά δεδομένα των μαθητών μπορεί να έχει την παρακάτω 

μορφή: 

 

Ι φάση: Θέση του προβλήματος 

 

Με την παρατήρηση, απομόνωση του θέματος που μας απασχολεί και 

τη συνειδητοποίηση μιας νέας κατάστασης, θέτουμε το αντικείμενο της 

διδασκαλίας υπό τύπο προβλήματος. Δημιουργούμε δηλ. μια «κατάσταση 

μάθησης». 

Αρχικός μας στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές: 

 

α) να παρατηρούν συστηματικά, ώστε να αποκτήσουν τον εθισμό της 

επιστημονικής παρατήρησης. 

β) ν’ απομονώνουν και να συγκεκριμενοποιούν προβλήματα, δηλ. θέματα ή 

αντικείμενα μελέτης με προβληματική μορφή. Έτσι προκαλούμε 

απορηματική στάση και εξασφαλίζουμε την ετοιμότητα και κίνητρο για 

ενεργοποίηση των μαθησιακών λειτουργιών, προκειμένου να συμπληρωθεί 

το συνειδητοποιημένο γνωστικό κενό με την ανακάλυψη της νέας γνώσης. 

 

ΙΙ φάση: Απόπειρα για απάντηση 

 

Γίνεται επίκληση των ατομικών εμπειριών και γνώσεων των μαθητών 

για να δοθεί απάντηση στο πρόβλημα. Επίσης μπορεί, μετά την 

παρατήρηση, να γίνει περιγραφή και ανάλυση των εικόνων και του 

εποπτικού υλικού. Σα παιδιά αφήνονται να παρατηρήσουν, να 

περιεργαστούν, να διερευνήσουν και να εξετάσουν το αντικείμενο του 

μαθήματος, και να εκφράσουν τελικά τις εντυπώσεις τους. 
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Σο κάθε παιδί, θα διατυπώσει τις πρώτες παρατηρήσεις του, σύμφωνα 

με την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητάς του, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά 

του, τις ικανότητες και τις κλίσεις τους. 

Εκείνο που ενδιαφέρει, ιδιαίτερα στο στάδιο αυτό, είναι η υποκίνηση 

και εξασφάλιση πηγαίας και αυθόρμητης συμμετοχής των παιδιών στην 

αντιμετώπιση και εξέταση του νέου αντικειμένου. 

 

ΙΙΙ φάση: Διατύπωση υποθέσεων – ερευνητικής διαδικασίας 

 

τη φάση αυτή και μετά από την αποκόμιση των πρώτων εντυπώσεων 

από το νέο μάθημα, διατυπώνονται υποθέσεις για την επίλυση του 

προβλήματος. Σο κύριο μέρος της φάσης αυτής αφιερώνεται στην 

προγραμματισμένη και μεθοδική διερεύνηση του θέματος. 

Η έρευνα συντελείται στα πλαίσια συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου 

και σε μια αλληλουχία προβληματικών καταστάσεων, υποθέσεων, δοκιμών 

και επαληθεύσεων, σύμφωνα με αρχές και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Οι 

μαθητές αξιολογούν τα δεδομένα, διατυπώνουν τα σχετικά πορίσματά τους 

και επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις τους. 

 

IV φάση: Ολοκλήρωση – Γενίκευση – Μεταφορά 

 

Με την επαλήθευση της υποθετικής απάντησης ή λύσης στο 

πρόβλημα, επιβάλλεται να γίνει σύνδεση – σύγκριση με το συγκεκριμένο 

περιβάλλον των μαθητών. Γίνεται αναφορά δηλ. σε όμοια, διαφορετικά ή 

καινούρια στοιχεία του άμεσου περιβάλλοντος. Βρίσκονται αναλογίες, 

συγκλίσεις, αποκλίσεις, γίνονται συγκρίσεις και επιχειρείται μεταφορά της 

γνώσης και σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Έτσι γενικεύεται η 

εγκυρότητα των γνώσεων και οργανώνεται η κατακτημένη γνωστική δομή σε 

γενικότερα σχήματα.  
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