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Εισαγωγή  

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκύπτουν 

ερωτήματα και προβληματισμοί των μαθητών που, συχνά, είναι 

δύσκολο να προσεγγιστούν με πληρότητα στα πλαίσια του 

καθιερωμένου μαθήματος. Το κενό αυτό δύναται να καλυφθεί στις 

ώρες της Ευέλικτης Ζώνης κατά τις οποίες οι  εκπαιδευτικοί έχουν την 

δυνατότητα να προβούν σε μία ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης με 

τα ενδιαφέροντα των μαθητών και της ποικιλότητας του περιβάλλοντος 

στο οποίο μεγαλώνουν και αναπτύσσονται. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ωρών της Ευέλικτης Ζώνης δίνεται 

έμφαση στην καλλιέργεια πρωτοβουλιακής, συνεργατικής και 

διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης αλλά και  στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της βιωματικής 

δράσης. 

 

Κριτήρια επιλογής του θέματος 

 

Με βάση τα παραπάνω η επιλογή του θέματος της Ευέλικτης 

Ζώνης είχε διττό σκοπό. Από τη μια να ενισχύσει τη σχολική γνώση  

εμπλουτίζοντάς την με θέματα που τα σχολικά εγχειρίδια μόνο 

ακροθιγώς αναφέρουν, χωρίς να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών, 

και από την άλλη να δοθούν περαιτέρω αφορμές για τη γεφύρωση  του 

σχολικού περιβάλλοντος με την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών, μέσα από τις πρακτικές της βιωματικής μάθησης. 

Το θέμα που επιλέχθηκε είναι « Ο Κόσμος μας… σαν Σήμερα», το 

οποίο πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.  

 

Στοχοθεσία  

 

Γενικός σκοπός 

Ευρύτερος διδακτικός στόχος είναι οι μαθητές να έρθουν σε 

επαφή με έννοιες τις οποίες έχουν ήδη διδαχθεί, για την εμπέδωση και 

την προέκτασή τους ή να εισαχθούν στις νέες γνώσεις που θα 

ακολουθήσουν για την καλύτερη προετοιμασία τους. Απώτερος σκοπός 



είναι οι μαθητές να κατανοήσουν ότι οι γνώσεις δεν είναι 

αποσπασματικές αλλά εντάσσονται σε ένα πλέγμα αλληλεπίδρασης. 

Επίσης, να καταφέρνουν να ανακαλύπτουν συσχετίσεις, να 

αναγνωρίζουν παράγοντες που εμπλέκονται στο υπό εξέταση θέμα και 

να διατυπώνουν συμπεράσματα με δημιουργικές, ευέλικτες και 

διαθεματικές δραστηριότητες.  

 

Στόχοι περιεχομένου  

Οι στόχοι περιεχομένου που τέθηκαν είναι οι εξής: 

� η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

� η διατύπωση ερωτημάτων 

� η συλλογή  παρατηρήσεων 

� η ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών 

� η διατύπωση συμπερασμάτων 

Διαδικαστικοί στόχοι 

Οι διαδικαστικοί στόχοι αφορούν στις πρακτικές της 

ομαδοσυνεργατικής. Πιο συγκεκριμένα: 

� η ενεργός ένταξη στη λειτουργία της ομάδας 

� η ανάπτυξη αισθήματος πρωτοβουλίας και ευθύνης για τις 

ατομικές και ομαδικές επιλογές 

� η ανάπτυξη της προσοχής και της προσήλωσης στον κοινό 

σκοπό 

Επιμέρους  παιδαγωγικοί στόχοι 

� ημερολογιακή καταγραφή σημαντικών γεγονότων 

� έναυσμα ενδιαφέροντος για περαιτέρω διερεύνηση 

� κριτική τοποθέτηση σε ιστορικά γεγονότα 

� χρήση μέσων και εργαλείων για την πρόσβαση στη γνώση 

� ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας μέσα από τη μελέτη 

και ανάλυση κειμένων 

� δημιουργική και καλλιτεχνική έκφραση 

 



Μεθοδολογία Προγράμματος 

Η μεθοδολογική προσέγγιση του προγράμματος έγινε με τη 

μέθοδο project (projicere =σχεδιάζω, σκοπεύω). Σχεδιάστηκαν δέκα 

επιμέρους εκπαιδευτικές δράσεις με κοινό σημείο αναφοράς τον 

ημερολογιακό χαρακτήρα τους. Κάθε μία από τις δράσεις αυτές 

διήρκησε από 2 έως 4 διδακτικές ώρες και ακολούθησε τις εξής πέντε 

φάσεις: 

1
η 

φάση: εισαγωγή στο θέμα, έναυσμα ενδιαφέροντος 

2
η 

φάση: συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

3
η 

φάση: συσχέτιση του θέματος με παλαιότερες γνώσεις 

4
η 

φάση: εφαρμογή προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων 

5
η 

φάση: διατύπωση συμπερασμάτων 

 

Σύνδεση με άλλα μαθήματα  

 

Γλώσσα: Παρουσιάσεις κειμένων, παραγωγή γραπτού και 

προφορικού λόγου. 

Μαθηματικά: Χρήση κλίμακας. 

Ιστορία: Συσχέτιση θεμάτων με ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα. 

Γεωγραφία: Γεωγραφικός εντοπισμός. 

Φυσική: Μελέτη φυσικών φαινομένων. 

Αισθητική Αγωγή: Ζωγραφική, κολλάζ, κατασκευές. 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο, 

εύρεση ηλεκτρονικού υλικού. 

 

Εποπτικά μέσα 

 

Για την εκπόνηση των προγραμμάτων της Ευέλικτης Ζώνης 

χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προτζέκτορας, καρτέλες 

με εικόνες, εγκυκλοπαιδικά βιβλία, λογοτεχνικά κείμενα, περιοδικά, 



εφημερίδες, γραφική ύλη, υλικά ζωγραφικής και υλικά χειροτεχνικών 

κατασκευών.   

Επίσης, οι μαθητές για την περάτωση του προγράμματος δεν 

περιορίστηκαν μόνο στις αίθουσες του σχολείου, αλλά επισκέφτηκαν 

κατάλληλους χώρους στους οποίους παρακολούθησαν σχετικά 

προγράμματα τα οποία ενίσχυσαν την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Τέλος, πολύτιμοι αρωγοί στην ολοκλήρωση του προγράμματος 

στάθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας και ιδιαίτερα η 

δασκάλα των Εικαστικών,  κυρία Μανταλένα Μελισσουργάκη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παρουσίαση προγράμματος  

Ευέλικτης ζώνης  

Ο Κόσµος µας… σαν Σήµερα!  
 

  



Σαν σήμερα 

20/09/1971  

Γέννηση του νομπελίστα ποιητή, Γιώργου Σεφέρη. 

 

 

Διαθεματικότητα 

Γλώσσα: ενότητα «Βιβλία-βιβλιοθήκες», συσχέτιση και 

αναφορές στον ποιητικό λόγο, ποιήματα στο Ανθολόγιο, 

παραγωγή ποιήματος χαϊκού.  

Αισθητική Αγωγή: ζωγραφική 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Σαν σήμερα 

22/09/1994 

Η επιστημονική κοινότητα ανακοινώνει την ταυτοποίηση του 

πρώτου προγόνου του ανθρώπου, του αυστραλοπίθηκου 

Ράμιντους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαθεματικότητα  

Γλώσσα: ενότητα «Το φυσικό περιβάλλον», ενότητα 

«Μυστήρια-επιστημονική φαντασία» 

Γεωγραφία:  το φυσικό περιβάλλον 

Αισθητική αγωγή: ζωγραφική 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σαν σήμερα 

01/10/1873 

Κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με 

τίτλο «Η Εφημερίς». Εκδότης της είναι ο Δημήτριος 

Κορομηλάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαθεματικότητα  

Γλώσσα: ενότητα «Κατασκευές», ενότητα «Βιβλία- 

βιβλιοθήκες» 

Αισθητική Αγωγή: κατασκευή εφημερίδας, κολλάζ  



  



Σαν σήμερα 

29/10/1986 

Πεθαίνει ο ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, Μίμης 

Φωτόπουλος. 

 

 

 

Διαθεματικότητα  

Γλώσσα: ενότητα «Η ζωή στην πόλη», ενότητα «Τηλεόραση» 

Αισθητική Αγωγή: κολλάζ 

   



 

 

  



Σαν σήμερα 

08/11/329 

Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μέγας Θεοδόσιος καταργεί με 

διάταγμά του την ειδωλολατρεία και απαγορεύει την 

προσέλευση σε ειδωλολατρικούς ναούς.  

 

 

Διαθεματικότητα 

Ιστορία: ενότητα «Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται» 

Αισθητική Αγωγή: ζωγραφική 

 

  



 

  



Σαν σήμερα 

14/11/1840 

Γέννηση του Γάλλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, Κλωντ Μονέ. 

 

 

Διαθεματικότητα  

Αισθητική Αγωγή: ζωγραφική 

 

  



 



Σαν σήμερα 

21/11/1904 

Εμφάνιση των πρώτων μηχανοκίνητων λεωφορείων στο 

Παρίσι. 

 

 

 

Διαθεματικότητα  

Γλώσσα: ενότητα «Ο φίλος μας το περιβάλλον», ενότητα «Η 

ζωή στην πόλη» 

Φυσική: ενότητα «Ενέργεια» 

Αισθητική Αγωγή: ζωγραφική 

 

  



 

  



Σαν σήμερα 

08/02/1828 

Γέννηση του Ιούλιου Βερν, Γάλλου συγγραφέα και παραμυθά 

που εισήγαγε το είδος της επιστημονικής φαντασίας στην 

παιδική λογοτεχνία. 

 

 

Διαθεματικότητα  

Γλώσσα: ενότητα «Βιβλία-βιβλιοθήκες», ενότητα «Μυστήρια, 

επιστημονική φαντασία», σύνταξη βιογραφικού σημειώματος 

Αισθητική Αγωγή:  πόστερ, ζωγραφική  

 



  



Σαν σήμερα 

25/03/1914 

Γέννηση του Νόρμαν Μπόρλογκ, αμερικανού καθηγητή 

γεωπονίας, βραβευμένου με Νόμπελ το 1975 για τη 

συνεισφορά του στην ανάπτυξη ποικιλιών υψηλής απόδοσης 

και άλλες καινοτομίες που εισήχθησαν στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο. Η «πράσινη επανάσταση» εκτιμάται ότι έσωσε περίπου 

1 δισεκατομμύριο ανθρώπους από τη λιμοκτονία. 

 

Διαθεματικότητα  

Φυσική: κεφάλαιο «Τροφές και ενέργεια», κεφάλαιο 

«ισορροπημένη διατροφή» 

Γεωγραφία: κεφάλαιο «Η αγροτική παραγωγή» 

Αισθητική Αγωγή: ζωγραφική, κολλάζ 

  



  



Σαν σήμερα 

27/11/1701 

Γέννηση του Άντερς Κέλσιου, του μαθηματικού που πρότεινε 

την κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας η οποία φέρει 

το όνομά του. 

  

Διαθεματικότητα  

Γλώσσα: ενότητα «Κατασκευές»  

Μαθηματικά: αριθμητικές κλίμακες 

Φυσική: ενότητα «Θερμότητα- θερμοκρασία» 

Αισθητική Αγωγή: κατασκευές 



  

   



 

 

Η ομάδα που εργάστηκε: 

Οι μαθητές της Ε΄Δημοτικού, 

Αντώνης Βρέντζος 

Μανώλης Βρέντζος 

Αστρινός Μαυρογιαννάκης 

Φάνης Μιχαλομανωλάκης 

Φωτεινή Οικονομάκη 

Στέλλα Ορφανού 

Ηλιάνα Σηφογιαννάκη 

Μαρία Ειρήνη Ταμβακάκη 

Βασίλης Φωκαέας 

και η δασκάλα της τάξης, 

Σύλια Δημητρακοπούλου 


