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ΠΚΑΘΘΟ ΦΔΔΘΑΛΟΤ ΙΑΘ ΑΜΑΥΟΡΑ ΔΜΑΡΘΟΤ  
 
Α' ΛΔΡΟ. ΦΔΔΘΑΛΟ  
 
Ο ρυεδιαρμόπ ςξσ ρεμαοίξσ έγιμε ρύμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ ςηπ Ποακςικήπ 

Άρκηρηπ Δκπαιδεσξμέμχμ ρςα Παμεπιρςημιακά Ιέμςοα Δπιμόοτχρηπ (ΠΑΙΔ- 

ΔΙΠΑΘΔΔΤΖ ΔΠΘΛΟΡΥΩΣΩΜ) και διακοίμξμςαι ρ’ ασςό ξι ενήπ ένι τάρειπ: 
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Υάρη Δ. Πεοιγοατή και δοαρςηοιόςηςεπ σλξπξίηρηπ ρεμαοίξσ  
Υάρη Σ. Ανιξλόγηρη ςχμ μαθηςώμ και ςξσ ρεμαοίξσ  
Υάρη Ε. Ποόρθεςεπ πληοξτξοίεπ  
 
 
Υάρη Α. Σξ διδακςικό αμςικείμεμξ ςξσ εκπαιδεσςικξύ ρεμαοίξσ  
 
Α1: ςίςλξπ ρεμαοίξσ  
Παίζξσμε με ςα μξςίβα 

 
Α2. Δημιξσογόπ ςξσ ρεμαοίξσ  
Όλγα Ιαρρώςη 

 
Α3. Δμπλεκόμεμεπ γμχρςικέπ πεοιξυέπ  
Σξ ρεμάοιξ ατξοά ςξ γμχρςικό αμςικείμεμξ ςχμ Λαθημαςικώμ ρςημ Α΄ ςάνη Δημξςικξύ. 

 
Α4. Ποξαπαιςξύμεμεπ γμώρειπ ςχμ μαθηςώμ  
Σξ ρεμάοιξ ρυεδιάρςηκε για μα εταομξρςεί ρε ρυξλείξ με ΔΑΔΠ (Δμιαίξ Αμαμξοτχμέμξ 

Δκπαιδεσςικό Ποόγοαμμα), όπξσ σπάουει ςξ μάθημα ςηπ υοήρηπ ΖΤ από ςημ ποώςη ςάνη. 

Έςρι ξι μαθηςέπ έυξσμ αμαπςύνει από ποξηγξύμεμα μαθήμαςα ςιπ βαρικέπ δενιόςηςεπ 

υοήρηπ ςξσ ΖΤ (βαρική υοήρη ςξσ πξμςικιξύ και ενξικείχρη με ςξ πληκςοξλόγιξ). 

Δπίρηπ ξι μαθηςέπ από ςημ ςάνη ςξσ Μηπιαγχγείξσ έυξσμ έοθει ρε επατή με 

επαμαλαμβαμόμεμεπ καμξμικόςηςεπ και ίρχπ έυξσμ αρυξληθεί με δοαρςηοιόςηςεπ 

αμςιγοατήπ και ρσμέυιρηπ μξςίβχμ ρε διάτξοα πλαίρια.  

 



Α5. Διάοκεια  
Για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ρεμαοίξσ απαιςείςαι έμα διδακςικό δίχοξ (μία διδακςική ώοα για ςημ 

ειραγχγή ρςα μξςίβα με ςξ μάθημα 27 ςξσ βιβλίξσ ςηπ Α΄ ςάνηπ και μία διδακςική ώοα για ςξμ 

εμπλξσςιρμό ςηπ έμμξιαπ με ςημ εμαρυόληρη με ςιπ φητιακέπ δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ ρεμαοίξσ). 

 
Α6. σρυεςιρμόπ με ςξ Αμαλσςικό Ποόγοαμμα  
Οι ρςόυξι ςξσ ρεμαοίξσ είμαι απξλύςχπ ρσμβαςξί με ςξσπ ποξβλεπόμεμξσπ για ςημ 

ρσγκεκοιμέμη εμόςηςα ρςξ ΑΠ. Δπιπλέξμ ςξ ρεμάοιξ αμαδεικμύει ςημ απόκςηρη 

πξλσαιρθηςηοιακήπ αμςίληφηπ με έμταρη ςημ επενεογαρία ςχμ εμμξιώμ με ςημ βξήθεια 

ςχμ ΣΠΔ, καθώπ, μεςά ςημ εμαρυόληρη με ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ βιβλίξσ,  ξι μαθηςέπ 

εμιρυύξσμ ςημ καςαμόηρη ςχμ εμμξιώμ με ςη υοήρη εμόπ εογαλείξσ πξσ ποξρτέοει ςη 

δύμαμη ςηπ εικόμαπ και ςηπ αμάδοαρηπ. 

Έςρι, ξ ΖΤ υοηριμξπξιείςαι χπ εογαλείξ αμακάλσφηπ, δημιξσογίαπ, έκτοαρηπ, αλλά και 

φσυαγχγίαπ ρςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ασςέπ και με ςξμ ςοόπξ ασςό επιςσγυάμεςαι  

ξλξκληοχμέμη ποξρέγγιρη ςχμ ρςόυχμ. Παοάλληλα δίμεςαι η δσμαςόςηςα μα 

ποξχθήρξσμε ςημ εμεογηςική μάθηρη και μα καλλιεογήρξσμε ρςξσπ μαθηςέπ μαπ 

δενιόςηςεπ ρσμεογαρίαπ και επικξιμχμίαπ μέρα από ξμαδξρσμεογαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ. 

 
Α7. Αμάλσρη ςξσ πεοιευόμεμξσ 
Σα μξςίβα βοίρκξμςαι παμςξύ ρςη ζχή μαπ. Ζ ικαμόςηςα αμαγμώοιρηπ μιαπ 

καμξμικόςηςαπ χπ ςέςξιαπ και καςόπιμ ςηπ αμάλσρηπ ςχμ ρυέρεχμ και ςηπ δξμήπ ρε 

ασςήμ είμαι εναιοεςικά ρημαμςική ρςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ, ρςη γεμίκεσρη και ρςιπ 

ποξβλέφειπ.  

Σα παιδιά έυξσμ έοθει ρε επατή με επαμαλαμβαμόμεμεπ καμξμικόςηςεπ ςόρξ ρε 

ελεύθεοεπ δοαρςηοιόςηςεπ ρςξ παιυμίδι ςξσπ, όρξ και ρε ξογαμχμέμεπ δοαρςηοιόςηςεπ 

ρςξ μηπιαγχγείξ. Ωρςόρξ ρςημ Α΄ ςάνη νεκιμά η ρσρςημαςική διεοεύμηρη ςχμ μξςίβχμ 

και η μύηρη ςχμ μαθηςώμ ρςη διεοεύμηρη ρυέρεχμ και δξμώμ.  

Ποξπ ασςήμ ςημ καςεύθσμρη, αματξοικά με ςα μξςίβα, ξι δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ ρεμαοίξσ 

εμθαοούμξσμ ςξσπ μαθηςέπ μα αμαγμχοίζξσμ, μα ρσμπληοώμξσμ, μα πεοιγοάτξσμ και μα 

καςαρκεσάζξσμ απλέπ γεχμεςοικέπ, αοιθμηςικέπ και άλλεπ καμξμικόςηςεπ (π.υ. Πξια θα 

είμαι η επόμεμη υάμςοα ρςξ κξλιέ; Πξια θα είμαι η 10η υάμςοα ρςη ρειοά; κλπ) 

Λέρχ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ ρεμαοίξσ ξι μαθηςέπ θα έοθξσμ ρε επατή με πξλλά και 

διατόοχμ ςύπχμ μξςίβα: λξγικά, γεχμεςοικά, αοιθμηςικά και η κσοιόςεοη δενιόςηςα 

ρςημ ξπξία θα εναρκηθξύμ είμαι η αμάλσρη ςχμ υαοακςηοιρςικώμ ςχμ αμςικειμέμχμ πξσ 

βοίρκξμςαι ρε μια ακξλξσθία, ώρςε μα αμαγμχοίρξσμ ςιπ ρυέρειπ πξσ ςα ρσμδέξσμ κάθε 

τξοά και μα ξδηγηθξύμ ρςη δξμή ςξσ μξςίβξσ. 

 
Υάρη Β. Οι εμαλλακςικέπ αμςιλήφειπ και αμαμεμόμεμεπ δσρκξλίεπ ςχμ μαθηςώμ  
Δεμ αμαμέμξμςαι ιδιαίςεοεπ δσρκξλίεπ ρυεςικά με ςξ γμχρςικό αμςικείμεμξ, καθώπ ςα 

παιδιά είμαι ενξικειχμέμα με ςημ επενεογαρία μξςίβχμ (ξι δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ ρεμαοίξσ 

έπξμςαι ςηπ εμαρυόληρήπ ςξσπ με ςιπ αμςίρςξιυεπ δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ ρυξλικξύ βιβλίξσ). 

Ωρςόρξ, με ςη διατξοξπξίηρη ςξσ μαθήμαςξπ από ςξ ρσμηθιρμέμξ καθημεοιμά, 

αμαμέμεςαι μα διατξοξπξιηθεί η ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςώμ ρε ρυέρη με ςημ εμεογή 

ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ μάθημα (λαμβάμξμςαπ σπόφη ςη διατξοξπξίηρη πξσ θα σπάουει 



αμάμερά ςξσπ αματξοικά με ςημ εςξιμόςηςα, ςξ εμδιατέοξμ και ςξ μαθηριακό ποξτίλ 

καθεμόπ). Έςρι αμαμέμεςαι μαθηςέπ ξι ξπξίξι δεμ έβοιρκαμ εμδιατέοξμ και ρσμεπώπ δεμ 

ρσμμεςείυαμ εμεογά μα κιμηςξπξιηθξύμ και μα ρσμμεςάρυξσμ. 

Δσρκξλίεπ δεμ αμαμέμξμςαι ξύςε αματξοικά με ςη υοήρη ςξσ πξλσμερικξύ σλικξύ και ςξσ 

λξγιρμικξύ, καθώπ ξι δενιόςηςεπ ξι ξπξίεπ απαιςξύμςαι έυξσμ «διδαυθεί», γεγξμόπ πξσ 

ρημαίμει όςι ξι μαθηςέπ θα μπξοξύμ μα «ερςιάζξσμ» ρςξ γμχρςικό μέοξπ ςξσ μαθήμαςξπ 

(αμαγμώοιρη μξςίβξσ, επέκςαρη ή καςαρκεσή μξςίβξσ με εικόμεπ κλπ.) και όυι ρςιπ 

δενιόςηςεπ υοήρηπ ΖΤ πξσ υοειάζεςαι μα απξκςήρξσμ για μα ξλξκληοώρξσμ ςη 

δοαρςηοιόςηςα. 

 
Υάρη Γ. ςόυξι ςξσ εκπαιδεσςικξύ ρεμαοίξσ  
Οι δοαρςηοιόςηςεπ και ξι αρκήρειπ ρςξυεύξσμ ρςημ αμάπςσνη ςχμ δενιξςήςχμ 

αμαγμώοιρηπ και επέκςαρηπ μξςίβχμ, με ςημ παοάλληλη απόκςηρη δενιξςήςχμ 

ρσμεογαρίαπ, καθώπ και με ςημ ενξικείχρη με ξοιρμέμεπ πςσυέπ ςχμ μέχμ γοαμμαςιρμώμ 

πξσ εκπξοεύξμςαι από  ςη υοήρη ςχμ ΣΠΔ.  

 

Ιύοιξι διδακςικξί ρςόυξι 

Α. Γμχρςικξί: αμαγμώοιρη και ρσμέυιρη μξςίβξσ ρε διάτξοα πλαίρια, καςαρκεσή μξςίβξσ 

με ςη υοήρη φητιακώμ πόοχμ. 

Β. Φοήρη ΖΤ: ενξικείχρη με ςη υοήρη ςξσ ΖΤ χπ έμα μέξ πεοιβάλλξμ μάθηρηπ και 

ενάρκηρη δενιξςήςχμ υοήρηπ ςξσ πξμςικιξύ και ςξσ λξγιρμικξύ kidspiration. 

Γ. Ιξιμχμικξρσμαιρθημαςικξί: αμάπςσνη δενιξςήςχμ ρσμεογαρίαπ και επικξιμχμίαπ. 

 

Αμαλσςικά: 

Α. Ωπ ποξπ ςξ γμχρςικό αμςικείμεμξ (μαθημαςικά) 

 Μα αμαγμχοίζξσμ και μα ρσμευίζξσμ έμα μξςίβξ γεχμεςοικώμ ή άλλχμ 

αμςικειμέμχμ. 

 Μα πεοιγοάτξσμ ςημ ακξλξσθία ρε έμα μξςίβξ υοηριμξπξιώμςαπ ςη τσρική ςξσπ 

γλώρρα 

 Μα καςαρκεσάζξσμ έμα δικό ςξσπ μξςίβξ, υοηριμξπξιώμςαπ φητιακξύπ πόοξσπ. 

 Μα καλλιεογήρξσμ ςη δενιόςηςα επίλσρηπ ποξβλήμαςξπ  

Β. Ωπ ποξπ ςη υοήρη ςχμ Μέχμ Σευμξλξγιώμ 

 Δνξικείχρη με έμα μέξ πεοιβάλλξμ εογαρίαπ 

 Φοήρη ςξσ πξμςικιξύ για επιλξγή και ρύοριμξ επιλεγμέμξσ αμςικειμέμξσ 

 Φοήρη απλώμ λειςξσογιώμ ςξσ λξγιρμικξύ kidspiration. 

Γ. Αμάπςσνη δενιξςήςχμ καςά ςημ εογαρία ρε ξμάδεπ: 

 ρσμεογαρίαπ ςχμ μαθηςώμ (καςαμξμή υοόμξσ και πόοχμ) 

 διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ (μιλώ αλλά και ακξύχ ςξσπ άλλξσπ) 

 ποξρχπικήπ έκτοαρηπ (μιλώ για μα γίμχ καςαμξηςόπ και μα πείρχ) 

 
 
Υάρη Δ. Διδακςικό σλικό και απαιςξύμεμη σλικξςευμική σπξδξμή για ςξ ρεμάοιξ 
  
Δ1. Τλικξςευμική σπξδξμή  



 
Απαιςείςαι η ύπαονη εογαρςηοίξσ με ικαμξύπ ρςαθμξύπ εογαρίαπ (1 ΖΤ αμά 2 ή ςξ πξλύ 3 

μαθηςέπ), με ρύμδερη ρςξ διαδίκςσξ και εγκαςερςημέμξ ςξ λξγιρμικό kidspiration.  

Για ςξ μάθημα με ςη υοήρη ςξσ βιβλίξσ πξσ ποξηγείςαι υοειάζεςαι απαοαίςηςα η υοήρη 

πξικίλξσ υειοαπςικξύ σλικξύ (υάμςοεπ, κύβξι, ρυήμαςα διατόοχμ υοχμάςχμ κλπ) για 

ςημ καςαρκεσή μξςίβχμ. 

 
 
Δ2. Διδακςικό σλικό  
Ηα υοηριμξπξιηθεί φητιακό σλικό πξσ σπάουει διαδικςσακά και άλλξ πξσ έυει 

δημιξσογηθεί για ςιπ αμάγκεπ ςξσ ρεμαοίξσ (ρςξ λξγιρμικό kidspiration). Δπίρηπ, ρςξ 

μάθημα έυει υοηριμξπξιηθεί ςξ βιβλίξ ςηπ Α΄ ςάνηπ, ρςξ αμςίρςξιυξ μάθημα και ςξ 

ςεςοάδιξ αρκήρεχμ ςξσ βιβλίξσ. 

 
 
Υάρη Δ. Πεοιγοατή και δοαρςηοιόςηςεπ σλξπξίηρηπ ρεμαοίξσ  
 
Δ1. Οογάμχρη ςάνηπ  
Ζ σλξπξίηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ γίμεςαι ρςξ εογαρςήοιξ σπξλξγιρςώμ πξσ διαθέςει ςξ 

ρυξλείξ μαπ. Οι ξμάδεπ 2 παιδιώμ (ή ρε κάπξιεπ πεοιπςώρειπ 3) θεχοείςαι η πιξ 

ποόρτξοη μξοτή ξογάμχρηπ ςηπ ςάνηπ για ςημ εταομξγή ςξσ ρεμαοίξσ, επειδή έςρι, 

καςά ςη υοήρη ςξσ Ζ/Τ, ρσμδσάζεςαι η αλληλεπίδοαρη αλλά και η δσμαςόςηςα υειοιρμξύ 

ςξσ από κάθε παιδί, καθώπ και η ξμαδξρσμεογαςική διαδικαρία, ρςξιυεία απαοαίςηςα για 

ςη δόμηρη ςηπ γμώρηπ και ςηπ μάθηρηπ. 

 
Δ2. Διδακςικέπ ποξρεγγίρειπ και ρςοαςηγικέπ  
Σξ θεχοηςικό πλαίριξ ςξσ ρεμαοίξσ βαρίζεςαι ρςιπ αουέπ ςηπ αμακαλσπςικήπ και ςηπ 

κξμρςοξσκςιβιρςικήπ μάθηρηπ (Nanjappa & Grant, 2003. Jonassen, et al., 2000, 

Jonassen, et al., 1999) ατξύ ξι μαθηςέπ ξικξδξμξύμ εικξμικέπ και ρσμβξλικέπ 

αμαπαοαρςάρειπ μέρχ ςχμ αμςίρςξιυχμ λξγιρμικώμ ποξκειμέμξσ μα καςαμξήρξσμ ςιπ 

πληοξτξοίεπ και μα αμαπςσυθξύμ γμχρςικά. ςξ ρεμάοιξ ανιξπξιείςαι η έτερη ςχμ 

παιδιώμ ρςημ κιμξύμεμη εικόμα και ρςη διάδοαρη πξσ ποξρτέοξσμ ξι Μέεπ Σευμξλξγίεπ. 

Ακξλξσθείςαι ςξ ξμαδξρσμεογαςικό μξμςέλξ διδαρκαλίαπ. Έςρι ςα παιδιά εογάζξμςαι ρε 

μικοέπ ξμάδεπ και βξηθξύμ ςξ έμα ςξ άλλξ ςόρξ ρςξ γμχρςικό μέοξπ ςχμ 

δοαρςηοιξςήςχμ όρξ και ρςξ μέοξπ ςξσ ατξοά ςη υοήρη ςξσ ΖΤ. ύμτχμα με ςημ 

κξιμχμικξπξλιςιρμική θεώοηρη ςηπ μάθηρηπ (Rogoff, 1998), με ςξμ ςοόπξ ασςό ςα παιδιά 

πεομξύμ ρςη ζώμη ςηπ επικείμεμηπ αμάπςσνηπ επιςσγυάμξμςαπ ςξσπ ρςόυξσπ εσκξλόςεοα 

από όςι ρςξ αςξμικό μξμςέλξ διδαρκαλίαπ.   

Ο εκπαιδεσςικόπ έυει οόλξ ρσμβξσλεσςικό και επεμβαίμει ρε ςευμικά κσοίχπ ζηςήμαςα και 

ρε όρα ρημεία κοίμει απαοαίςηςξ για μα ποξκαλέρει ρσζήςηρη ή για μα δώρει μια  

επιπλέξμ μικοή «ώθηρη» ρςιπ ποξρπάθειεπ ςχμ παιδιώμ. 

Οι δοαρςηοιόςηςεπ πξσ εμπεοιέυει ςξ ρεμάοιξ ρσμδέξμςαι με  ςιπ αουέπ και ςη τιλξρξτία 

ςχμ Μέχμ Ποξγοαμμάςχμ πξσδώμ: δημιξσογία ρσμεογαςικξύ πεοιβάλλξμςξπ, ξογάμχρη 

δοαρςηοιξςήςχμ ρε εσούςεοα μαθηριακά πεοιβάλλξμςα, εσυάοιρςη μαθηριακή 

αςμόρταιοα μέρα από καιμξςόμεπ, δημιξσογικέπ και ελκσρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, 



δίμξμςαπ ςη δσμαςόςηςα εμεογήπ ρσμμεςξυήπ ρε όλξσπ ςξσπ μαθηςέπ. Αμάπςσνη 

δενιξςήςχμ επίλσρηπ ποξβλήμαςξπ και επικξιμχμίαπ μέρα από ςιπ παοξσριάρειπ 

ξμαδικώμ εογαριώμ και ςη ρσζήςηρη, ςξ κλίμα αλληλεπίδοαρηπ και αμςαλλαγήπ ιδεώμ, 

εμιρυύξμςαπ ςημ εσθύμη όλχμ ςχμ μελώμ ρε αςξμικό και ξμαδικό επίπεδξ. 

 

Βαρικέπ ποξδιδακςικέπ εμέογειεπ ςξσ δαρκάλξσ:  

Δμπλξσςιρμόπ ςηπ ςάνηπ με αμάλξγξ υειοαπςικό σλικό. 

Έλεγυξπ ςχμ πόοχμ πξσ απαιςξύμςαι ρςξ διδακςικό ρυέδιξ. 

Δγκαςάρςαρη ςξσ λξγιρμικξύ kidspiration και ςξσ ρυεςικξύ αουείξσ πξσ ρσμξδεύει ςξ 

μάθημα ρςξμ σπξλξγιρςή. 

 

Δ3. Πεοιγοατή δοαρςηοιξςήςχμ ρεμαοίξσ  
1η διδακςική ώοα: Δμαρυόληρη με ςημ έμμξια «Λξςίβα» από ςξ βιβλίξ ςηπ Α΄ ςάνηπ, 

κετάλαιξ 27, όπχπ πεοιγοάτεςαι ρςξ βιβλίξ Δαρκάλξσ. Σξμίζεςαι όςι θα είμαι καλό ςα 

παιδιά μα υοηριμξπξιήρξσμ υειοαπςικό σλικό για ςη δημιξσογία μξςίβχμ, καθώπ ασςό 

βξηθά ρςημ δόμηρη ςηπ έμμξιαπ, καθώπ επίρηπ απξςελεί έμα απαοαίςηςξ ρςάδιξ για ςιπ 

δοαρςηοιόςηςεπ ςηπ επόμεμηπ διδακςικήπ ώοαπ όπξσ ςα παιδιά θα κληθξύμ μα 

υοηριμξπξιήρξσμ φητιακό σλικό για ςη δημιξσογία ςχμ μξςίβχμ. 

2η διδακςική ώοα: Δμπλξσςιρμόπ ςξσ κεταλαίξσ 27 «Λξςίβα» ςξσ βιβλίξσ Λαθημαςικά Α΄ 

ςάνηπ με διαδοαρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ με ςη υοήρη ςξσ ΖΤ, ώρςε ξι μαθηςέπ και 

μαθήςοιεπ μα αμαγμχοίρξσμ, μα αμακαλύφξσμ ςξμ καμόμα επέκςαρηπ, αλλά και μα 

ρυεδιάρξσμ απλά μξςίβα. 

Σξ λξγιρμικό kidspiration επιλέυθηκε καθώπ απξςελεί έμα  αμξιυςό εκπαιδεσςικό 

εογαλείξ πξσ μπξοεί μα γίμει πξλύςιμξ γμχρςικό εογαλείξ ρςα υέοια ςξσ εκπαιδεσςικξύ. 

Παοέυει έμαμ απλό ςοόπξ για μα παοάγει ξ εκπαιδεσςικόπ ςξ δικό ςξσ σλικό, καςάλληλξ 

για ςημ ςάνη ςξσ.  

 

Δοαρςηοιόςηςα 1: Αμαγμώοιρη μξςίβξσ 

ςημ αίθξσρα σπξλξγιρςώμ, ξ εκπαιδεσςικόπ έυει αμξίνει ρςξσπ ΖΤ ςχμ παιδιώμ ςιπ 

ρσμδέρειπ για ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ, ενηγεί ςιπ ξδηγίεπ ρςα παιδιά και βξηθά όςαμ 

υοειάζεςαι. Λπξοεί μα έυει ςημ ίδια ρελίδα ρςξμ δικό ςξσ ΖΤ ρσμδεδεμέμξ ρε 

βιμςεξποξβξλέα και μα δείνει ςξμ ςοόπξ υοήρηπ ρε όλα ςα παιδιά, καθώπ ξι ρελίδεπ είμαι 

ρςα αγγλικά. 

Ιάθε μία από ασςέπ ςιπ ρσμδέρειπ/δοαρςηοιόςηςεπ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί χπ έμα 

ξμαδικό παιυμίδι αμάμερα ρςιπ ξμάδεπ (ρε κάθε ΖΤ) με μικήςοια ςημ ξμάδα πξσ θα 

ρσγκεμςοώρει ςιπ πεοιρρόςεοεπ ρχρςέπ απαμςήρειπ (για μα απξτεσυθεί ςξ ‘παιυμίδι’ ςξσ 

ρκόπιμξσ λάθξσπ). 

 

Δοαρςηοιόςηςα 2: Παοαγχγή μξςίβξσ 

Ο εκπαιδεσςικόπ έυει εγκαςαρςήρει ςξ ρσμξδεσςικό αουείξ ρςξ λξγιρμικό kidspiration, ςξ 

ξπξίξ απξςελείςαι από δύξ ‘ρελίδεπ’. ςημ ποώςη ρελίδα ςα παιδιά αμαγμχοίζξσμ ςα 

μξςίβα και ςα ρσμευίζξσμ, μαθαίμξμςαπ με ασςόμ ςξμ ςοόπξ ςασςόυοξμα και ςιπ 

λειςξσογίεπ εμόπ απλξύ ρυεδιαρςικξύ ποξγοάμμαςξπ (επιλξγή ρυεδίξσ, επιλξγή 

υοώμαςξπ, ςξπξθέςηρη ρυεδίξσ ρε ρσγκεκοιμέμη θέρη ρςημ ξθόμη).  



ημείχρη: Για μα μημ μεςακιμήρξσμ ςα παιδιά ςα ρυήμαςα πξσ βοίρκξμςαι ρςημ ξθόμη χπ 

αουή ςξσ κάθε μξςίβξσ, έυει υοηριμξπξιηθεί η λειςξσογία ‘κλειδώμαςξπ’ ςχμ 

αμςικειμέμχμ ρε ρσγκεκοιμέμη θέρη, κάςι πξσ ςξ λξγιρμικό kidspiration επιςοέπει. 

 

ςημ δεύςεοη ρελίδα έυει δημιξσογηθεί ςξ ‘πεοιβάλλξμ’ όπξσ ςα παιδιά καλξύμςαι μα 

δημιξσογήρξσμ ςα ίδια έμα μξςίβξ για μα ςξ ρσμευίρξσμ ξι τίλξι ςξσπ. Λε ςξμ ςοόπξ ασςό 

εμιρυύεςαι ςόρξ η δόμηρη ςηπ έμμξιαπ ςξσ μξςίβξσ, όρξ και η δενιόςηςα ςχμ παιδιώμ μα 

υειοίζξμςαι μόμα ςξσπ έμα φητιακό πεοιβάλλξμ και μα γίμξμςαι ξι δημιξσογξί και όυι ξι 

καςαμαλχςέπ εμόπ φητιακξύ σλικξύ. 

Ασςό απξςελεί έμαμ ακόμη λόγξ για ςημ επιλξγή ςξσ λξγιρμικξύ kidspiration καθώπ  

ποξχθεί ςη δημιξσογικόςηςα ρςα παιδιά, εμιρυύξμςαπ ςασςόυοξμα ςιπ δενιόςηςεπ 

επίλσρηπ ποξβλήμαςξπ. Λπξοξύμ μα υοηριμξπξιήρξσμ ‘φητιακό σλικό’ πξσ μξιάζει με ςξ 

γμώοιμό ςξσπ υειοαπςικό σλικό (ρυήμαςα, ςξσβλάκια κλπ) και μα δημιξσογήρξσμ δικέπ 

ςξσπ δοαρςηοιόςηςεπ/παιυμίδια για ςξσπ τίλξσπ ςξσπ. 

 

Δοαρςηοιόςηςα 3: ανιξλόγηρη 
Για ςημ ανιξλόγηρη ςχμ μαθηςώμ έυει ρυεδιαρςεί έμα τύλλξ ανιξλόγηρηπ (ηλεκςοξμικά), 

όπξσ δίμεςαι η δσμαςόςηςα ανιξλόγηρηπ με παιγμιώδη ςοόπξ, καθώπ με ςημ εογαρία πξσ 

ποξςείμεςαι, επιςσγυάμεςαι ανιξλόγηρη ςόρξ ρςημ δενιόςηςα υοήρηπ κάπξιχμ 

λειςξσογιώμ ςξσ ΖΤ (αμςιγοατή - επικόλληρη), αλλά και ρςημ αμαγμώοιρη και ρσμέυιρη 

ςξσ μξςίβξσ.  

 
Δοαρςηοιόςηςα 4: επέκςαρη 
Δτόρξμ ςξ επιθσμεί ξ εκπαιδεσςικόπ και σπάουει υοόμξπ (ή μπξοεί μα απξταρίρει μα 

διαθέρει μία επιπλέξμ ώοα) σπάουει η δσμαςόςηςα εμαρυόληρηπ με ςα μξςίβα ρςη 

μξσρική (η εμαρυόληρη με ςα μξςίβα ρςξ μξσρικό οσθμό ποξςείμεςαι και ρςξ βιβλίξ 

δαρκάλξσ ρςξ αμςίρςξιυξ κετάλαιξ). ε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη μπξοεί μα αμξίνει με ςξσπ 

μαθηςέπ ςξσ ςημ δοαρςηοιόςηςα «musical mysteries» από ςξμ ιρςόςξπξ ςξσ BBC και μα 

ξδηγήρει ςα παιδιά ρςημ αμακάλσφη και ςη δημιξσογία μξσρικώμ μξςίβχμ, με ςημ 

απαοαίςηςη βέβαια καθξδήγηρη από ςξμ εκπαιδεσςικό, καθώπ η δοαρςηοιόςηςα είμαι ρςα 

αγγλικά. 

 

Δ4. Υύλλα εογαρίαπ  
Δεμ σπάουξσμ τύλλα εογαρίαπ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ μάθημα, καθώπ ξι ξδηγίεπ πξσ 

ρσμξδεύξσμ ςημ κάθε δοαρςηοιόςηςα δίμξμςαι ποξτξοικά και ξι δοαρςηοιόςηςεπ 

ξλξκληοώμξμςαι απξκλειρςικά ηλεκςοξμικά. 

 
Δ5. Δοαρςηοιόςηςεπ σλξπξίηρηπ ςξσ εκπαιδεσςικξύ ρεμαοίξσ ρςημ ςάνη  
α) Δοαρςηοιόςηςεπ φσυξλξγικήπ και γμχρςικήπ ποξεςξιμαρίαπ  

ςξ ρεμάοιξ δεμ ποξβλέπξμςαι δοαρςηοιόςηςεπ φσυξλξγικήπ και γμχρςικήπ 

ποξεςξιμαρίαπ, καθώπ ςξ ίδιξ απξςελεί ςξ δεύςεοξ μέοξπ ςηπ εμαρυόληρηπ με ςημ έμμξια 

μξςίβα. Έςρι ξι μαθηςέπ καςά ςημ δεύςεοη διδακςική ώοα ςηπ εμαρυόληρηπ με ςημ 



ρσγκεκοιμέμη έμμξια ρςημ ξπξία ποαγμαςξπξιείςαι ςξ ρεμάοιξ έυξσμ ήδη ποξεςξιμαρςεί 

φσυξλξγικά και γμχρςικά για ςημ ποξρέγγιρη ςηπ έμμξιαπ. 

β) Δοαρςηοιόςηςεπ διδαρκαλίαπ ςξσ γμχρςικξύ αμςικειμέμξσ  
Οι δοαρςηοιόςηςεπ 1 και 2 απξςελξύμ ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ πξσ ρςξυεύξσμ ρςημ επίςεσνη 

ςχμ γμχρςικώμ ρςόυχμ ςξσ ρεμαοίξσ, εμώ ςασςόυοξμα με ςημ εμαρυόληρη με ασςέπ 

επιςσγυάμξμςαι και ξι ρςόυξι αμάπςσνηπ δενιξςήςχμ υοήρηπ ςξσ ΖΤ και ξι 

κξιμχμικξρσμαιρθημαςικξί ρςόυξι ςξσ ρεμαοίξσ.  

γ) Δοαρςηοιόςηςεπ εμπέδχρηπ ςξσ γμχρςικξύ αμςικειμέμξσ  
Δεμ ποξςείμεςαι η πεοαιςέοχ εμαρυόληρη με δοαρςηοιόςηςεπ για εμπέδχρη παοά μόμξ η 

επέκςαρη ςξσ ρεμαοίξσ ρςα μξςίβα ρςξ οσθμό και ρςη μξσρική για ςη διεύοσμρη ςξσ 

εμμξιξλξγικξύ πεδίξσ και ςημ επατή ςχμ μαθηςώμ με ςημ έμμξια ρε έμα διατξοεςικό 

πλαίριξ. 

δ) Δοαρςηοιόςηςεπ ανιξλόγηρηπ ςξσ γμχρςικξύ αμςικειμέμξσ  
Ζ δοαρςηοιόςηςα 3 ανιξπξιείςαι για ανιξλόγηρη ςχμ γμχρςικώμ ρςόυχμ ςξσ ρεμαοίξσ, 

εμώ ποξςείμεςαι ρςη τάρη ςηπ ανιξλόγηρηπ και η εμαρυόληρη με ςξ λξγιρμικό ςξσ ΠΘ. 

ε) Λεςαγμχρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ  
Σξ ρεμάοιξ δεμ πεοιλαμβάμει μεςαγμχρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ. 

 



Δοαρςηοιόςηςα 1 

http://www.ixl.com/math/grade-1/recognize-patterns 

 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_184_g_1_t_1.html 

 
http://funschool.kaboose.com/preschool/learn-abcs/games/game_crazy_pattern_machine_the.html 

 
 

http://www.ixl.com/math/grade-1/recognize-patterns
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_184_g_1_t_1.html
http://funschool.kaboose.com/preschool/learn-abcs/games/game_crazy_pattern_machine_the.html


Δοαρςηοιόςηςα 2: Παοαγχγή μξςίβξσ 
 

ελίδα 1: 

 
 
ελίδα 2: 

 
 
 
 



Δοαρςηοιόςηςα 3: ανιξλόγηρη 
 
ςξ κάθε μξςίβξ επιλένςε, αμςιγοάφςε και επικξλλήρςε ςξ ρχρςό ρυήμα, πξσ ποέπει μα 

μπει ρςη 10η θέρη, μεςά από ςα 3 ρυήμαςα πξσ «κούβξμςαι»: 
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Δοαρςηοιόςηςα 4: επέκςαρη 
 

http://www.bbc.co.uk/northernireland/schools/4_11/music/mm/rhythm02.shtml 

 

 
 
Υάρη Σ. Ανιξλόγηρη ςχμ μαθηςώμ και ςξσ ρεμαοίξσ  
 
Σ1. Ανιξλόγηρη ςχμ μαθηςώμ  
Ζ δοαρςηοιόςηςα 3 ποξρτέοεςαι για ανιξλόγηρη ςόρξ ςηπ αμαγμώοιρηπ ςξσ μξςίβξσ με 

ςη ρσμπλήοχρη ςξσ 10ξσ όοξσ ςξσ, όρξ και ςηπ αμάπςσνηπ ςχμ δενιξςήςχμ υειοιρμξύ ςξσ 

ΖΤ. Δπίρηπ μπξοξύμε μα υοηριμξπξιήρξσμε χπ εμπέδχρη/ανιξλόγηρη ςηπ αμαγμώοιρηπ 

και ρσμπλήοχρηπ ςξσ μξςίβξσ ςξ Δκπαιδεσςικό Κξγιρμικό ςξσ ΠΘ πξσ ρσμξδεύει ςα 

Λαθημαςικά Α΄& Β΄ Δημξςικξύ. 

 
Σ2. Ανιξλόγηρη ςξσ ρεμαοίξσ  
Ζ επιςσυία ρςημ επίςεσνη ςχμ ρςόυχμ ςξσ ρεμαοίξσ θα καθξοιρςεί από ςημ εμεογή 

ρσμμεςξυή όλχμ ςχμ παιδιώμ ρςη μαθηριακή διαδικαρία και ςημ αςξμική επιςσυία ςχμ 

ρςόυχμ ρύμτχμα με ςιπ αςξμικέπ ςξσπ χπ ςώοα επιδόρειπ. 

 

http://www.bbc.co.uk/northernireland/schools/4_11/music/mm/rhythm02.shtml


Υάρη Ε. Βιβλιξγοατία / Ποόρθεςεπ πληοξτξοίεπ 

Jonassen, D. H., Hernandez-Serrano, J. & Choi, I. (2000). Integrating constructivism and 
learning technologies. στο J. M. Spector & T. M. Anderson (Επιμ.), Integrated and 
holistic perspectives on learning, instruction and technology: Understanding 
complexity (σελ. 103-128 ). Dordrecht: Kluwer. 

Jonassen, D. H., Peck, K. L. & Wilson, B. G. (1999). Learning with technology: A 
constructivist perspective. Special Education Technology, 16, 0. Αμακτήθηκε από 
http://www.mendeley.com/research/learning-with-technology-a-constructivist-
perspective/ 

Nanjappa, A. & Grant, M. (2003). Constructing on Constructivism: The Role of 
Technology. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 
2(1), 38-56. Αμακτήθηκε από http://ejite.isu.edu/Volume2No1/nanjappa.htm 

Rogoff, B. (1998). Cognition as a Collaborative Process. στο W. Damon (Επιμ.), 
Handbook of Child Psychology (5η ed., τόμος 2: Cognition, Perception and 
Language, σελ. 679-744). NY: John Wiley. 

 

Ανιξπξιήθηκε επίρηπ ςξ φητιακό σλικό/ρημειώρειπ για ςα αμςικείμεμα «ύγυοξμεπ 
αμςιλήφειπ για ςη μάθηρη και ςη διδαρκαλία και η εταομξγή ςξσπ με εογαλεία 
σπξλξγιρςικήπ και δικςσακήπ ςευμξλξγίαπ» και «Διδακςική ςξσ γμχρςικξύ 
αμςικειμέμξσ ‘Λαθημαςικά’ με ανιξπξίηρη ΣΠΔ» ΠΑΙΔ 2011 ςξ ξπξίξ έυει 
αμαοςηθεί ρςξμ ιρςόςξπξ: http://pakeep-th.cti.gr/joomla/ 

 

 
 
 
 
Β' ΛΔΡΟ. ΑΜΑΣΟΦΑΛΟ  
 
Ζ ποξςειμόμεμη διδακςική ποόςαρη εταομόρςηκε ρςημ ποάνη, ρςιπ 5 Δεκεμβοίξσ ρςημ 
ποώςη ςάνη ςξσ ρυξλείξσ πξσ εογάζξμαι. 
Για ςημ εταομξγή ςηπ υοηριμξπξιήθηκε μία διδακςική ώοα ςημ επόμεμη μέοα από ςη 
διδαρκαλία ςξσ ρυεςικξύ κεταλαίξσ ρςημ ςάνη (κετάλαιξ 27 «Λξςίβα»). 
Λεςά ςημ σλξπξίηρη ςξσ εμαοίξσ και ςη ρσζήςηρη ρςξ ςμήμα ςξσ ΠΑΙΔ, χπ 
αμαρςξυαρμόπ ρςημ σλξπξίηρη ςξσ ρεμαοίξσ, καςαγοάτηκαμ ςα ακόλξσθα:  
 
 

1. Υλοποιήθηκε ηο ζενάριο ζύμθφνα με ηο ζτεδιαζμό και ηοσς ζηότοσς ηοσ; 

 
Σξ ρεμάοιξ σλξπξιήθηκε ρύμτχμα με ςξ ρυεδιαρμό και ςξσπ ρςόυξσπ ςξσ, ρυεδόμ υχοίπ 
αλλαγέπ.  
 
2. Προκάλεζε ηο ενδιαθέρον ηφν μαθηηών; 

  
Ζ ποώςη επιρήμαμρη ατξοά ςξ εμδιατέοξμ πξσ επέδειναμ ξι μαθηςέπ ρε όλη ςη 
διάθοχρη και αμάπςσνη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ καθώπ σπήονε διαοκήπ εμπλξκή ςξσπ.  



Ζ ποόςαρη ςξσ κ. Κεμξμίδη ήςαμ για ςξμ εμπλξσςιρμξύ εμόπ μαθήμαςξπ πξσ είυαμ 
ξλξκληοώρει ςα παιδιά με φητιακό σλικό. Σξ απξςέλερμα δικαίχρε ασςήμ ςημ επιλξγή. 
Σα παιδιά έδειναμ εμθξσριαρμέμα και ζήςηραμ μα κάμξσμ και ρε άλλα μαθήμαςα «ςιπ 
αρκήρειπ ςξσπ ρςξμ σπξλξγιρςή». Ζ υοήρη ςξσ σπξλξγιρςή, χπ εμπλξσςιρμόπ ςξσ 
έμςσπξσ και ςξσ υειοαπςικξύ σλικξύ για διδαρκαλία κάπξιχμ εμμξιώμ, μξιάζει μα ςοαβά 
ιδιαίςεοα ςξ εμδιατέοξμ ςξσπ και μα ποξρελκύει και μαθηςέπ με διάτξοεπ μαθηριακέπ 
δσρκξλίεπ, αοκεί μα μημ καςαλήνει οξσςίμα και ρσμήθη ςακςική. 
Ο πιξ ρημαμςικόπ, καςά ςημ άπξφή μξσ, δείκςηπ επιςσυίαπ από ςη διεναγχγή ςξσ 
ποξςειμόμεμξσ ρυεδίξσ, ήςαμ η υαοά ςχμ παιδιώμ και η εσυάοιρςη διάθερή ςξσπ. 
 
3. Σσμμεηείταν οι μαθηηές ενεργηηικά ζηη διδακηική διαδικαζία; 

  
Οι μαθηςέπ ρσμμεςείυαμ εμεογηςικά ρςη διδακςική διαδικαρία και μάλιρςα επέδειναμ 
μεγάλη δημιξσογικόςηςα πξσ μπξοεί μα ξτείλεςαι ρςη  διατξοξπξιημέμη διδαρκαλία ή 
και ρςη υοήρη διατξοεςικήπ μεθόδξσ και ρςη υοήρη ςηπ ςευμξλξγία. Σα παιδιά 
ρσμεογάζξμςαμ ασθόομηςα και ξλξκλήοχμαμ ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ με ςημ ξμάδα ςξσπ 
δίυχπ μα σρςεοεί καμέμαπ ρε ρσμμεςξυή και ποξρπάθεια. 
 
4. Ποιες δσζκολίες παροσζιάζθηκαν; 

  
Ο ρυεδιαρμόπ ςξσ ρεμαοίξσ ποιμ ςημ εταομξγή ςξσ επιυείοηρε μα ποξβλέφει όλεπ ςιπ 
αμαμεμόμεμεπ δσρκξλίεπ και μα καλύφει ςα εμδιατέοξμςα ςχμ μαθηςώμ, έςρι ρςημ ποάνη 
ελάυιρςα ήςαμ ςα ρημεία πξσ υοειάρςηκε μα αλλαυθξύμ. 
Οι δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ ρυεδίξσ διαπιρςώθηκε όςι ήςαμ απλέπ και εσυάοιρςεπ για ςξσπ 
μαθηςέπ. Θδιαίςεοα εσυάοιρςη ήςαμ η ρσμεογαρία μεςανύ ςξσπ, όςαμ μεςακιμήθηκαμ ρςξ 
εογαρςήοιξ πληοξτξοικήπ ςξσ ρυξλείξσ, ποξκειμέμξσ μα εογαρςξύμ με ςιπ 
δοαρςηοιόςηςεπ ρε ηλεκςοξμική μξοτή. Ωρςόρξ, παοαςηοήθηκε αδσμαμία υοήρηπ ςξσ ΖΤ 
από ξοιρμέμξσπ μαθηςέπ. Ασςό λειςξύογηρε, ρςη ρσμέυεια, χπ κίμηςοξ για ςξσπ γμώρςεπ 
ςηπ ςευμξλξγίαπ, ξι ξπξίξι με μεγάλη υαοά ρσμεογάρςηκαμ με ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ και 
βξήθηραμ μα διεκπεοαιώρξσμ όλξι ςιπ εογαρίεπ ςξσπ, «για μα μη υάρει η ξμάδα ςξσπ», 
όπχπ αμέτεοαμ. Σξ κλίμα ρσμεογαρίαπ ενελίυθηκε θεςικά με ςημ εμίρυσρη/εμθάοοσμρη 
και καθξδήγηρη ςηπ εκπαιδεσςικξύ. Πξλλέπ τξοέπ ςα παιδιά έυξσμ μεγαλύςεοη 
μεςαδξςικόςηςα από ςξσπ μεγάλξσπ! 
 

5. Αν ζτεδιάζαηε πάλι ηο ζενάριο θα ηο αλλάζαηε όλο ή επί μέροσς ζηοιτεία ηοσ και ποια; 

Αιηιολογήζηε και γράυηε ηα αναλσηικά. 

  
Δίμαι ρίγξσοξ πχπ ςξ ίδιξ ρυέδιξ διδαρκαλίαπ είμαι απίθαμξ μα καλύφει ςιπ αμάγκεπ και 
αμαζηςήρειπ ςχμ μαθηςώμ διατξοεςικώμ ςμημάςχμ ίδιχμ ςάνεχμ. Ζ ποξρχπικόςηςα ςχμ 
μαθηςώμ και ςξσ δαρκάλξσ, ςα εμδιατέοξμςα, ξι αμαζηςήρειπ και ξι αμάγκεπ ςξσπ, θα 
ξδηγήρξσμ κάθε τξοά ρε ςοξπξπξιήρειπ και αλλαγέπ. Εηςξύμεμξ κάθε τξοά είμαι μα 
εμπλέκξμςαι ξι μαθηςέπ ρςημ αμαζήςηρη ςηπ γμώρηπ με εμδιατέοξμ και εμθξσριαρμό και 
μα ςημ ξλξκληοώμξσμ με επιςσυία, γι` ασςό και ξ δάρκαλξπ δεμ θα ποέπει μα βαρίζει ςη 
διδαρκαλία ςξσ ρε ρυέδια από ςα ξπξία δεμ παοεκκλίμει, αλλά μα είμαι έςξιμξπ μα ςα 
αλλάνει για ςξ καλύςεοξ απξςέλερμα. σμεπώπ, ρε πεοίπςχρη αμαρυεδιαρμξύ ςξσ 
ρεμαοίξσ υοειάζεςαι μα λητθξύμ σπόφη ξι ςοέυξσρεπ ρσμθήκεπ και πιθαμόμ μα αλλάνξσμ 
κάπξια επί μέοξσπ ρςξιυεία ςξσ. 
 

6. Σε ηι ζας φθέληζε φς εκπαιδεσηικό ο ζτεδιαζμός, η σλοποίηζη και ο αναζηοταζμός ζηο 

ζενάριο; 



 
 
Λέρα από μια αμαρςξυαρςική μαςιά ςηπ εταομξγήπ ςξσ παοαπάμχ ρυεδίξσ διδαρκαλίαπ 
έυχ μα ρημειώρχ ςα παοακάςχ. Ο ρυεδιαρμόπ, η σλξπξίηρη ρεμαοίχμ από ςξμ ίδιξ ςξμ 
εκπαιδεσςικό ςξμ μεςαςοέπξσμ ρε ρσμδιαμξοτχςή ςξσ σλικξύ με δσμαςόςηςα 
ασςεμέογειαπ ςόρξ ρςξ πεοιευόμεμξ όρξ και ρςιπ μεθόδξσπ πξσ θα εταομόρει για μα 
καλύφει ςιπ αμάγκεπ ςηπ ςάνηπ ςξσ. 
Από ςημ άλλη μεοιά ξ οόλξπ ςξσ αμαρςξυαρμξύ ρςξ ρεμάοιξ είμαι μα  ανιξπξιήρει ςημ 
πληθώοα ςχμ παοαςηοήρεχμ και ςχμ πληοξτξοιώμ καςά ςη μαθηριακή διαδικαρία ςηπ 
ςάνηπ, ρςξιυεία  πξσ ρσμήθχπ δεμ ςξσπ δίμξσμε ρημαρία και πεομξύμ απαοαςήοηςα. 
 Ασςό πξσ μαπ απαρυξλεί (ακόμα κι αμ ςα ποάγμαςα δεμ πήγαμ όρξ καλά πεοιμέμαμε) 
είμαι μα ποξρπαθήρξσμε μέρα απ’ ασςό μα καςαλάβξσμε ςι έγιμε, πώπ λειςξύογηραμ ςα 
ποάγμαςα και ςι καιμξύογιξ μάθαμε απ’ ασςό. Γι’ ασςό ςξ λόγξ είμαι ρημαμςική η 
επαματήγηρη  ςξσ ρεμαοίξσ ρε διατξοεςικξύπ υοόμξσπ.   
Ο αμαρςξυαρμόπ είμαι μξυλόπ πξσ ρσμδέει ςημ «εδώ και ςώοα» εμπειοία με εμπειοίεπ  ρε 
άλλα πλαίρια και υοόμξσπ, ςημ ενελίρρει, ςημ εμπλξσςίζει, ςημ διεσούμει. Ιάθε 
αμαρςξυαρμόπ πάμχ ρςη δξσλειά μαπ (ςξμ ςοόπξ πξσ δξύλεφαμ ςα παιδιά, ςι ςξσπ 
διεσκόλσμε, ςι ςξσπ δσρκόλεφε, ςι ρκξπιμόςηςα ενσπηοεςεί κ.λ.π.) ξδηγεί ρε μέα γμώρη. 


