
ΠΡOΣΑΖ ΙΑΣΑΜΟΛH ΣΡΘΩΡΩΜ 

Δπιμέλεια Αγγελική Σοικαλίςη  



Λεςά ςη ΓΔΜΘΙΖ ΔΜΖΛΔΡΩΖ ΣΩΜ ΛΑΗΖΣΏΜ  

 i) για ςημ καιμξςξμία ςχμ Δοεσμηςικώμ Δογαριώμ, 

  ii) για ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ θα ρσμεογαρςξύμ ρε μια 

εοεσμηςική διαδικαρία «ξμαδξρσμεογαςική» και  

 ιιι) για ςιπ σπξυοεώρειπ πξσ θα αμαλάβξσμ (βλέπε 

Παοξσρίαρη: «Δμημέοχρη Λαθηςώμ») 

 

 Σημ ΔΠΘΚΟΓΖ ΣΟΤ ΗΔΛΑΣΟ από ςξσπ μαθηςέπ 

 

Ξ Βημαςιρμόπ ασςόπ ποξςείμεςαι μα 

ακξλξσθήρει:  



1ξ  ΠΘΩΠΞ: ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ, 

ΔΖΛΘΞΣΠΓΘΑ ΞΛΑΔΩΜ, «ΡΣΛΒΞΚΑΘΞ» 

ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑΡ  



2ξ  ΠΘΩΠΞ: ΞΠΘΞΗΔΖΡΖ 

ΞΣ ΗΔΛΑΞΡ, ΔΠΔΣΜΖΘΙΑ 

ΔΠΩΖΛΑΑ 



3ξ    ΠΘΩΠΞ 
ΡΥΖΛΑΘΙΖ ΑΟΞΣΟΩΡΖ, ΟΠΞΒΚΖΛΑΘΙΖ, 

ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΡ ΣΟΞ-ΗΔΛΑΩΜ, ΟΖΓΩΜ  

ΈΠΔΣΜΑΡ, ΛΔΗΞΔΩΜ, ΔΠΓΑΚΔΘΩΜ 



4ξ  - 6ξ  ΠΘΩΠΞ 
• ΙΑΑΡΙΔΣΖ ΔΠΓΑΚΔΘΩΜ (ΔΠΩΖΛΑΞΚΞΓΘΑ, ΡΣΜΔΜΔΣΝΔΘΡ) 

• ΑΜΑΕΉΖΡΖ ΟΖΓΩΜ 

• ΡΣΚΚΞΓΖ ΔΔΔΞΛΔΜΩΜ,  

• ΑΚΚΖΚΞΔΜΖΛΔΠΩΡΔΘΡ 



7ξ  - 10ξ  ΠΘΩΠΞ 
ΑΜΑΚΣΡΖ ΔΔΔΞΛΔΜΩΜ  

ΔΟΔΝΔΠΓΑΡΘΑ  ΔΠΩΖΛΑΞΚΞΓΘΞΣ/ΡΣΜΔΜΔΌΝΔΩΜ  

ΔΟΔΝΔΠΓΑΡΘΑ ΛΔΠΉΡΔΩΜ/ΙΑΑΓΠΑΤΩΜ 

ΔΟΔΝΔΠΓΑΡΘΑ ΙΔΘΛΔΜΩΜ, 

ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ, ΔΠΛΖΜΔΘΔΡ, ΙΠΘΘΙΖ,  

ΔΜΡΩΛΑΩΡΖ ΒΘΒΚΘΞΓΠΑΤΘΑΡ   

ΔΚΘΙΖ ΑΚΚΖΚΞΔΜΖΛΔΠΩΡΖ,  

ΔΚΘΙΑ ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ 

ΑΚΚΖΚΞΔΜΖΛΔΠΩΡΔΘΡ  



11ξ  - 12ξ  ΠΘΩΠΞ 
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΖ  ΡΣΓΓΠΑΤΖΡ ςηπ ΔΠΔΣΜΖΘΙΖΡ ΔΙΗΔΡΖΡ 

ΟΠΞΔΞΘΛΑΡΘΑ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖΡ,  

ΔΚΔΣΑΘΔΡ ΔΘΞΠΗΩΡΔΘΡ,  

ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΖ ΔΙΗΔΡΔΩΜ - ΤΑΙΔΚΩΜ,  

ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΘΡΛΞΡ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖΡ, ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖ  



1ξ  ΠΘΩΠΞ:ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ, ΔΖΛΘΞΣΠΓΘΑ ΞΛΑΔΩΜ, 

«ΡΣΛΒΞΚΑΘΞ» ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑΡ  

 

Τπενθςμίζω ηη διαδικαζία δημιοςπγίαρ ομάδαρ: Θςμηθείηε ηην 1η μέπα  

Σηελ αξρή κπνξνύκε λα θάλνπκε ηπραία θαηαλνκή: 

 με απιθμούρ (θάζε νκάδα έλαλ αξηζκό): Τέζζεξα ραξηάθηα κε ην 1, 

ηέζζεξα ραξηάθηα κε ην 2, ηέζζεξα ραξηάθηα κε ην 3,  4, 5 αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ 

ζαο ή  

με σπωμαηιζηά καπηελάκια (θάζε νκάδα έλα 

ρξώκα): π.ρ.  4 κσβ, 4 πξάζηλα,  4 θόθθηλα, 4 γαιάδηα, 4 θίηξηλα ή κε όηη άιιν κπνξείηε λα 

ζθεθηείηε.  

Κάζε παηδί κε ην θαξηειάθη ηνπ ζην ρέξη  ζα ςάμεη λα 

βξεη έλαλ ζπκκαζεηή ηνπο κε ηνλ ίδην αξηζκό ή ην ίδην  

ρξώκα θαξηειάθη ζα θάλνπλ δπάδα δπάδεο θαη ζα 

γλσξηζηνύλ (ελδηαθέξνληα, ηαιέληα θ.ά.) θαη ζα θάλνπλ 

εηεξνπαξνπζίαζε.  



Λεςά θα ρσμαμςήρξσμ ςημ άλλη δσάδα ςξσ ίδιξσ 
υοώμαςξπ ή αοιθμξύ και θα κάμξσμ ςημ ςεςοάδα (δυο 
θραμία για πάγκο εργασίας και γύρω του, πέμτε 
καθίσματα) και θα πάοξσμ ςη θέρη ςξσπ ρ’ ασςήμ. 
Δογαρία: Ηέρςε ςξσπ ςξ εοώςημα ςι θέλχ/ ςι μξσ 

αοέρει/ και ςι δεμ θέλχ/δεμ μξσ αοέρει μα κάμξσμ ξι 
ρσμμαθηςέπ μξσ ώρςε μα σπάουει καλή καλή 
ρσμεογαρία ςηπ ξμάδαπ. 
Σημ Σοίςη ώοα από ςα υαοςόμια εογαρίαπ ή ςξ υαοςί 

Α3  ςχμ ξμάδχμ μπξοείςε μα επιλένεςε ρ ςημ ξλξμέλεια 
ςξσπ βαρικόςεοξσπ καμόμεπ και κάπξια ξμάδα ή και 
δσάδα μα αμαλάβει μα ςα καθαοξγοάφει ρε υαοςόμι και 
μα ςα τέοξσμ ςημ επόμεμη τξοά ρςημ ςάνη χπ ςξ:  
σμβόλαιξ σμεογαρίαπ  ςχμ  Ομάδχμ.   

 

1ξ  ΠΘΩΠΞ:ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ, ΔΖΛΘΞΣΠΓΘΑ ΞΛΑΔΩΜ, 

«ΡΣΛΒΞΚΑΘΞ» ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑΡ  (ρσμέυεια) 



 Δίμαι εσυήπ έογξμ μα ποξλάβεςε μα 

αρυξληθείςε για έμα 5λεπςξ με ςη 

ρσμπλήοχρη ςξσ αςξμικξύ ημεοξλξγίξσ κάθε 

παιδιξύ.   

Όπχπ θα δείςε απξςελεί και μια ειραγχγή 

ρςξ Ηέμα ςηπ Δοεσμηςικήπ Δογαρίαπ, 

οχςώμςαπ ςι γμχοίζεςε για ςξ θέμα ασςό 

μέυοι ςώοα.  

 Ιοαςήρςε από ςξ εμδεικςικό ημεοξλόγιξ όςι 

ερείπ μξμίζεςε και ποξρθέρςε κάςι άλλξ. 

1ξ  ΠΘΩΠΞ:ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ, ΔΖΛΘΞΣΠΓΘΑ ΞΛΑΔΩΜ, 

«ΡΣΛΒΞΚΑΘΞ» ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑΡ  (ρσμέυεια) 



μξμα: ……………….., Δπώμσμξ: ……………………………… 

Ομξμαςεπώμσμξ ςχμ Λελώμ ςηπ Ομάδαπ:  ………………………………, 

………………………., …………………., ……………………………………., 

…………………………, ……………………………, 

Ομξμαςεπώμσμξ Δκπαιδεσςικώμ: …………………………………………., 

…………………………………… 

Ηέμα: …………………………………………… 

Σι ρυεςικό με ςξ θέμα έυεςε μάθει ρςξ ρυξλείξ, ςι έυεςε ακξύρει από 

άλλεπ πηγέπ, πξιεπ εμπειοίεπ και πξια εμδιατέοξμςα, ραπ ξδήγηραμ μα 

ςξ επιλένεςε;  

1... 

2... 

3... 

Προςωπικό  
Ημερολόγιο 

Φφλλο 1ο   



2ξ  ΠΘΩΠΞ: ΞΠΘΞΗΔΖΡΖ 

ΞΣ ΗΔΛΑΞΡ, ΔΠΔΣΜΖΘΙΑ 

ΔΠΩΖΛΑΑ 



 Τπεμθσμίζχ ςη διαδικαρία ςξσ εογαρςηοίξσ 
 Δτξδιάζεςε ςιπ ξμάδεπ ραπ με μεγάλα υάοςιμα τύλλα  εογαρίαπ, 

διαρςάρεχμ 50Φ70. 
 ξπξθεςείςε ρςξ κέμςοξ κάθε τύλλξσ έμα καοςελάκι με ςξμ ςίςλξ ςξσ 

θέμαςξπ ή με έμα ρσμβξλικό ρκιςράκι. 
 Εηςάςε από ςξσπ μαθηςέπ μα ρκετςξύμ και μα καςαγοάφξσμ ακςιμχςά 

γύοχ από ςξμ ςίςλξ ή ςξ ρκιςράκι, λένειπ-κλειδιά για ςξ θέμα, 
ατξομώμςαπ από ςα «Βαρικά Δοχςήμαςα»: «ςι», «πξιξπ», «πξύ», «πώπ», 
«πόρξ», «πόςε», «γιαςί».  
 

 Ιαλό θα ήςαμ, ασςά ςα εοχςήμαςα πξσ θα εμεογξπξιήρξσμ ςη ρκέφη 
ςχμ μαθηςώμ μα ςα έυεςε απξςσπώρει  ρςξμ πίμακα ή  ρε έμα δεύςεοξ, 
βξηθηςικό καοςελάκι (ακξλξσθεί). 
 

 Ρςη ρσμέυεια, ζηςάςε από ςξσπ μαθηςέπ μα κσκλώρξσμ (με μαοκαδόοξσπ 
ςερράοχμ διατξοεςικώμ υοχμάςχμ) ςιπ ρσματείπ μεςανύ ςξσπ λένειπ-
κλειδιά, ώρςε μα δημιξσογηθξύμ ςέρρεοα «ρύμξλα» . 
 

 Ρςξ ποώςξ ασςό βήμα ςχμ μαθηςώμ, υοειάζεςαι μα είρςε δίπλα ςξσπ για 
μα ςξσπ εμθαοούμεςε, ποξςείμξμςαπ  λένειπ-κλειδιά ή ρσμάτειεπ, όςαμ 
ξι ξμάδεπ μξιάζξσμ διρςακςικέπ. 

 

2ξ  ΠΘΩΠΞ:ΞΠΘΞΗΔΖΡΖ ΞΣ ΗΔΛΑΞΡ, 

ΔΠΔΣΜΖΘΙΑ ΔΠΩΖΛΑΑ 



Πότε;  

Ιςτορία  

Ποιοι; 

Από ποιουσ; 
Για ποιουσ; 
Με ποιουσ; 

Γιατί; 

Αιτίεσ  
Στόχοι  
Συνζπειεσ  
Εμπόδια  
Δυςκολίεσ  

Ποφ; 

Χϊροσ  
Πλαίςιο  

Σι; 

Τι είναι; 
Σε τι αφορά; 

Πώσ; 
Μζςα  
Τρόποι 
Υποδομζσ 

Πόςο; 

Αρικμοί  

2ξ  ΠΘΩΠΞ:ΞΠΘΞΗΔΖΡΖ ΞΣ ΗΔΛΑΞΡ, 

ΔΠΔΣΜΖΘΙΑ ΔΠΩΖΛΑΑ 



Οι Λζξεισ-Κλειδιά 

Κοινωνικό  
 ςτάτουσ    

Παρκάριςμα 
   

Πρατήρια   

Κράτοσ 

Δρόμοι 

Ανακφκλωςη  

Εργάτεσ  

αςφάλεια   

Προςταςία 
πολίτη  

Μοντζλα  
 

Μζταλλα 
Καφςιμα   μέτξπ 

Χρήςη γησ    

Σεχνολογία   

΄μποτιλιάριςμα   

Εργοςτάςια   

Θζςεισ εργαςίασ  

Διαφήμιςη 
Προςφορζσ  Απορρίμματα   

Καταςτήματα   

ατυχήματα   

Κζρδη    
Ψυχολογικό 
υποκατάςτατο 
 

Επίδειξη  

Πότε;  
Ιςτορία  

Ποιοι; 
Από ποιουσ; 
Για ποιουσ; 
Με ποιουσ; 

Γιατί; 
Αιτίεσ  
Στόχοι  
Συνζπειεσ  
Εμπόδια  
Δυςκολίεσ  

Ποφ; 
Χϊροσ  
Πλαίςιο  

Σι; 
Τι είναι; 
Σε τι 
αφορά; Πώσ; 

Μζςα  
Τρόποι 
Υποδομζσ 

Πόςο; 
Αρικμοί  



Ιαι ρ’  ασςό ςξ βήμα, ξι μαθηςέπ θα ραπ υοειαρςξύμ αοχγξύπ. Ηα 
μπξοξύραςε, μα κάμεςε, ερείπ, ςημ αουή (για ςξ ρύμξλξ, με ςξ 
κίςοιμξ άγκιρςοξ), ποξςοέπξμςαπ ςα παιδιά μα ρκετςξύμ, όςι: 
 
 (α) ςξ ασςξκίμηςξ είμαι έμα ςευμξλξγικό ποξψόμ πξλύ δημξτιλέπ 

πξσ μαπ ποξρτέοει πξλλέπ σπηοερίεπ (ςι, πόςε, για πξιξσπ),  
 (β) για μα καςαρκεσαρςεί  υοειάζξμςαι ξοσκςά μέςαλλα και για 

κιμηθεί υοειάζεςαι ξοσκςά καύριμα  (ςι , πξύ),   
 (γ) ξι ασςξκιμηςξβιξμηυαμίεπ απαρυξλξύμ εογάςεπ, και τσρικξύπ 

πόοξσπ από διάτξοα μέοη ςξσ πλαμήςη μαπ (πξιξι, πώπ, με 
πξιξσπ, αιςίεπ),  

 (δ) οσπαίμξσμ ςξ πεοιβάλλξμ, σπξβαθμίζξσμ ςξσπ τσρικξύπ 
πόοξσπ, (κίμδσμξι, ρσμέπειεπ) 

 (ε) κάπξιξι άμθοχπξι υοηριμξπξιξύμ ςξ ασςξκίμηςξ και χπ μέρξ 
επίδεινηπ  

 (ρς) μια μεγάλη ξμάδα μξμικώμ οσθμίρεχμ ρυεςίζξμςαι με ςξ 
ασςξκίμηςξ 
 

 

2ξ  ΠΘΩΠΞ:ΞΠΘΞΗΔΖΡΖ ΞΣ ΗΔΛΑΞΡ, 

ΔΠΔΣΜΖΘΙΑ ΔΠΩΖΛΑΑ 



2ξ  ΠΘΩΠΞ:ΞΠΘΞΗΔΖΡΖ ΞΣ ΗΔΛΑΞΡ, 

ΔΠΔΣΜΖΘΙΑ ΔΠΩΖΛΑΑ 

Λια ιδέα πξσ θα μπξοξύρε 

μα εμεογξπξιήρει ςη ρκέφη 

ςχμ μαθηςώμ, ώρςε μα 

νεκιμήρξσμ με ςημ ποώςη 

δέρμη εοχςημάςχμ, θα 

ήςαμ μα ςξσπ βξηθήρεςε, 

δίμξμςαπ ςξ καςάλληλξ 

τχςξγοατικό σλικό.  



 Παοξσρίαρη ςχμ Υύλλχμ Δογαρίαπ ρςημ ξλξμέλεια, και 

δικαιξλόγηρη ςχμ απόφεώμ ςξσπ 

 ύρςαρη μα ποξρένξσμ ςιπ ρκέφειπ και ςιπ ιδέεπ ςχμ  άλλχμ και μα 

εμπμεσρςξύμ από ασςέπ. 

 Λεςά ςημ ξλξμέλεια, επιρςοέτξσμ ξι μαθηςέπ ρςιπ ξμάδεπ ςξσπ, 

κάμξσμ όπξιεπ ποξρθήκεπ ή αμακαςαςάνειπ κοίμξσμ απαοαίςηςεπ και 

εςξιμάζξμςαι για ςη ρσμέυεια.  

 Δρείπ, ςξσπ ετξδιάζεςε με καιμξύογια Υύλλα Δογαρίαπ και ςξσπ 

ζηςάςε, μα καςαγοάφξσμ ακςιμχςά γύοχ από ςξμ ςίςλξ ή ςξ 

ρσμβξλικό ρκιςράκι ςξσ θέμαςξπ, ςα ςέρρεοα ςελικά «ρύμξλα» ςχμ 

λένεχμ-κλειδιώμ ρςα ξπξία καςέληναμ και  

 μα ρκετςξύμ (i) ρε πξια  εοχςήμαςα παοαπέμπει κάθε «ρύμξλξ» και 

(ii) με πξια γμχρςικά αμςικείμεμα ςξσ ρυξλείξσ έυει ςημ πιξ ρςεμή 

ρυέρη. 

 Όςαμ ξι ξμάδεπ απξταρίρξσμ για ςα παοαπάμχ, ςξσπ ζηςάςε μα ςα 

καςαγοάφξσμ , όπχπ ρςη διατάμεια πξσ ακξλξσθεί.  

2ξ  ΠΘΩΠΞ: ΞΠΘΞΗΔΖΡΖ ΞΣ ΗΔΛΑΞΡ, 

ΔΠΔΣΜΖΘΙΑ ΔΠΩΖΛΑΑ 



Από τισ Λζξεισ-Κλειδιά,  

ςτα «φνολα» και ςτα Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ιοάςξπ, 

Έλεγυξι, 

Ιέοδξπ, 

 Μόμξι, Άδειεπ, 

Αμακύκλχρη  

Ποξρςαρία 

πξλιςώμ, 

καςαμαλχςώμ 

Απξοοίμμαςα, 

Αςσυήμαςα  

    

Οοσυεία 

Οοσκςά,  

Λέςαλλα, 

Οοσκςά καύριμα 

Δογάςεπ  

Δογξρςάρια, 

Απξοοίμμαςα, 

Έλεγυξι 

 

Φοήρη γηπ 

Ιασραέοια  

Κιπαμςικά  

Οοσκςά καύριμα 

Δοόμξι  

Ιαςαρςήμαςα, 

Δκθέρειπ 

Παοκάοιρμα  

 

   

Ιξιμχμικέπ 

Δπιρςήμεπ, 

Αμθοώπιμα 

Δικαιώμαςα, 

Ιαλέπ 

έυμεπ, 

Έκτοαρη 

Υημεία, 

Οεοιβάλλξμ-

Αειτξοία, 

Ιαλέπ έυμεπ 

Τσρική, 

Οεοιβάλλξμ-

Αειτξοία 

ευμξλξγία, 

Λαθημαςικά 

Ιξιμχμικέπ 

Δπιρςήμεπ, 

Γλώρρα 

Δλασιζηοποίηζη 

ηων αποζηάζεων  

Αλλαγή ζηοςρ 

ηόποςρ καηοικίαρ  

Κοινωνική 

καηαξίωζη 

Φςσολογική ζσέζη 

 



 Ιαλό είμαι μα έυξσμε αμξικςό ςξμ καςάλξγξ 

με ςιπ λένειπ-κλειδιά,  ςα ρύμξλα κα ςα 

εοχςήμαςα ώρςε αμ ποξκύφει κάςι ρςημ 

πξοεία μα εμρχμαςχθεί. 

 

 Ιαλό είμαι μα ρσμπληοώμεςαι ςξ ημεοξλόγιξ 

ςηπ ξμάδαπ. 

2ξ  ΠΘΩΠΞ: ΞΠΘΞΗΔΖΡΖ ΞΣ ΗΔΛΑΞΡ, 

ΔΠΔΣΜΖΘΙΑ ΔΠΩΖΛΑΑ 



ΔΠΓΑΡΘΔΡ ΟΞΣ ΔΓΘΜΑΜ 

Ομξμαςεπώμσμξ ……………………………. 

Ζμεοξμημία  …../…./….. 

Δογαρία για…. 

 

 

………………………………….. 

………………………… 

Πεοιγοατή ςηπ Διαδικαρίαπ 

…………………………………… 

……………………………… 

Φώοξπ 

 

Σάνη,  

Αίθξσρα Ζ/Τ 

Απξλξγιρμόπ 

Σι με δσρκόλεφε 

Σι μξσ άοερε 

Σι με εμθξσρίαρε  

…………………………………… 

………………………………………………. 

………………………………………………….. 

Παοαςηοήρειπ  ή 

παοαιμέρειπ ςχμ 

εκπαιδεσςικώμ 

(Ποξαιοεςικά) 

…………………………..…… 

Προςωπικό  
Ημερολόγιο 

Φφλλο …  



ΔΠΓΑΡΘΔΡ ΟΞΣ ΔΓΘΜΑΜ 

Ζμεοξμημία  …../…./…. 

Δογαρία για…. 

 

 

 

 

 

Πξιξπ έκαμε κάςι 

ιδιαίςεοξ; 

………………………………….. 

………………………… 

Πεοιγοατή ςηπ Διαδικαρίαπ 

…………………………………… 

……………………………… 

Ο Λιυάληπ ………..,  

Ζ  Ιαςεοίμα ………, 

Ο ………. …………….,  

Ζ ………….. …………, 

Φώοξπ 

 

Σάνη,  

Αίθξσρα Ζ/Τ 

Απξλξγιρμόπ 

Σι μαπ δσρκόλεφε 

Σι μαπ άοερε 

Σι μαπ εμθξσρίαρε  

…………………………………… 

………………………………………………. 

………………………………………………….. 

Παοαςηοήρειπ  ή 

παοαιμέρειπ ςχμ 

εκπαιδεσςικώμ 

(Ποξαιοεςικά) 

…………………………..…… 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑ 

Απολογιςμόσ 
Ερευνητικήσ 

Δραςτηριότητασ 



3ξ    ΠΘΩΠΞ 
ΡΥΖΛΑΘΙΖ ΑΟΞΣΟΩΡΖ, ΟΠΞΒΚΖΛΑΘΙΖ, 

ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΡ ΣΟΞ-ΗΔΛΑΩΜ, ΟΖΓΩΜ  

ΈΠΔΣΜΑΡ, ΛΔΗΞΔΩΜ, ΔΠΓΑΚΔΘΩΜ 



 Δτξδιάρςε ςιπ ξμάδεπ ραπ με τύλλα  εογαρίαπ, όπχπ  και ρςα 
ποξηγξύμεμα ςοίχοα. 

 Δμθαοούμεςε ςξσπ μαθηςέπ μα ρυημαςξπξιήρξσμ ςα 
εοχςήμαςα  ρε ξμάδεπ, ρσμδέξμςάπ ςα με βέλη (όπχπ ρςξ 
παοάδειγμα ςηπ επόμεμηπ διατάμειαπ) και ζηςήρςε ςξσπ μα 
πεοιγοάφξσμ κάθε ξμάδα ςι πςσυή ςξσ θέμαςξπ 
αμςιποξρχπεύει.  Π.Φ. ασςξκίμηςξ και πεοιβάλλξμ  

 Ζ ξλξκλήοχρη ςηπ υημαςικήπ Απξςύπχρηπ, θα ςξσπ τέοει 
πιξ κξμςά ρςη ρσγκοόςηρη ςηπ ποξβλημαςικήπ ςξσ θέμαςξπ. 

 Προτείνετε ςτουσ μακθτζσ, να παρουςιάςουν το Φφλλο 
Εργαςίασ τουσ ςτθν ολομζλεια, να αναπτφξουν διεξοδικά τισ 
πτυχζσ (υπο-κζματα) και τθν προβλθματικι του, να 
υποςτθρίξουν τισ ςκζψεισ και τισ ιδζεσ τουσ και να ακοφςουν 
τισ ςκζψεισ και τισ ιδζεσ των  άλλων. 

 

 

3ο    ΣΡΙΧΡΟ: ΥΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΧΗ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ, 

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΤΠΟ-ΘΔΜΑΣΧΝ, ΠΗΓΧΝ  ΈΡΔΤΝΑ, ΜΔΘΟΓΧΝ, ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ 



Ποιεσ είναι οι απαραίτθτεσ πρϊτεσ φλεσ για 
τθν καταςκευι και τθ λειτουργία του, 
ποφ υπάρχουν, ποια υλικά 
χρθςιμοποιοφνται, 
ποφ παράγεται το προϊόν, 
πϊσ προωκείται, τι γίνεται ωσ «απόβλθτο» 
 

Πϊσ επθρεάηει το χϊρο (χριςεισ γθσ) ςε ζναν τόπο; 
(ςτάκμευςθ,  καταςκευι δρόμων, καταςκευι 
πρατθρίων καυςίμων )  
Πϊσ ςυμβάλει ςτθ ρφπανςθ του αζρα; 
Τι απορρίμματα υπάρχουν μετά τον κφκλο ηωισ τουσ 
Πϊσ επθρεάηεται θ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ;   
 
 

Ποιεσ αλλαγζσ ζχει επιφζρει ςτον  
πολιτιςμό, ςτθν  ανκρϊπινθ 
επικοινωνία; 
Ποιεσ είναι οι ςχζςεισ  με το 
ςυναίςκθμα και τθν ψυχολογία των  
ανκρϊπων; 

Ποιοι είναι υπεφκυνοι για τθν 
προςταςία του πολίτθ, του 
περιβάλλοντοσ; 
Ποιοι κίγονται; Εμείσ τι κάνουμε;  

Από τα Ερευνητικά Ερωτήματα,  

 ςε μία ενδεικτική  χηματική Αποτφπωςη 

 

ξ ασςξκίμηςξ  1. Ποώςεπ ύλεπ, Παοαγχγή,  

Ποξώθηρη, Φοόμξπ Εχήπ 

2. Ασςξκίμηςξ και πεοιβάλλξμ 4. Ιξιμχμία, ανίεπ, 

φσυξλξγία, καςαμαλχςιρμόπ 

3. Ηερμικό πλαίριξ, μόμξι, 

κώδικεπ  και ασςξκίμηςξ 



1. Δδώ θέλει ποξρξυή γιαςί  κάπξιεπ ξμάδεπ μπξοεί 

μα διεκδικήρξσμ ςξ ίδιξ σπξ-θέμα.  

2. Ζ ποόςαρή μξσ ρςημ πεοίπςχρη ασςή είμαι μα 

ρσμευίρεςε ακόμα λίγξ μα δξσλεύεςε όλεπ ξι 

ξμάδεπ μαζί.   

3. Μα γοάφεςε λίγξ-λίγξ ςημ ποξβλημαςική ςξσ 

θέμαςξπ. 

4. Μα επενεογαρςείςε μαζί  κάθε σπξ-θέμα  χπ ποξπ 

ςξ πεοιευόμεμξ (ςι ποέπει μα φάνξσμε και  πξσ,  με 

ςι μεθόδξσπ και ςι εογαλεία θα ςξ φάνξσμε;  

5. Μα γοάφεςε ςημ ποξβλημαςική κάθε σπξθέμαςξπ. 

3ξ ΠΘΩΠΞ ΡΥΖΛΑΘΙΖ ΑΟΞΣΟΩΡΖ, ΟΠΞΒΚΖΛΑΘΙΖ, 

ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΡ ΣΟΞ-ΗΔΛΑΩΜ, ΟΖΓΩΜ  ΈΠΔΣΜΑΡ, ΛΔΗΞΔΩΜ, ΔΠΓΑΚΔΘΩΜ 



3ξ ΠΘΩΠΞ ΡΥΖΛΑΘΙΖ ΑΟΞΣΟΩΡΖ, ΟΠΞΒΚΖΛΑΘΙΖ, 

ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΡ ΣΟΞ-ΗΔΛΑΩΜ, ΟΖΓΩΜ  ΈΠΔΣΜΑΡ, ΛΔΗΞΔΩΜ, ΔΠΓΑΚΔΘΩΜ 

1. Έςρι  όλα ςα σπξθέμαςα θα γίμξσμ ριγά – ριγά ξικεία και ίρχπ 

ελκσρςικά ρε όλξσπ, θα γμχοίζξσμ όςι θα σπάουξσμ επικαλύφειπ 

(κξιμά ρημεία) ρε κάπξια ρημεία άοα θα έυξσμ κίμηςοξ μα 

ποξρέυξσμ ρςιπ ξλξμέλειεπ ςι θα λέμε ξι άλλεπ ξμάδεπ. 

 

2. Σώοα μπξοείςε μα  ρσγκοξςήρεςε μέεπ ξμάδεπ με βάρη ςιπ 

ικαμόςηςεπ (γοαπςόπ λόγξπ, μαθημαςικά, σπξλξγιρςέπ/ςευμξλξγία, 

ςέυμη/καςαρκεσέπ), λαμβάμξμςαπ σπόφη και ςιπ ποξςιμήρειπ ςχμ 

μαθηςώμ 

 

3. Σξ επόμεμξ βήμα ραπ, θα είμαι η καςαμξμή ςχμ σπξ-θεμάςχμ ρςιπ 

ξμάδεπ ραπ και η επιλξγή ςχμ εοεσμηςικώμ εοχςημάςχμ με ςα 

ξπξία θα αρυξληθξύμ ρσγκεκοιμέμα (ςώοα πια ή κάθε ξμάδα απ 

ναμαδεί όλη ςημ ποξβλημαςική ςξσ σπξθέμαςόπ ςηπ.  

  

 



ΟΠΞΒΚΖΛΑΘΙΖ ή  

Λια ειραγχγή ςξσ θέμαςξπ  

 

Σξ ασςξκίμηςξ  είμαι έμα ςευμξλξγικό αγαθό ςξ ξπξίξ επηοεάζει πξικίλεπ πςσυέπ ςηπ 

ζχήπ μαπ ρε μεγάλξ βαθμό: Λεςακίμηρη ςχμ αμθοώπχμ, Λεςατξοά ςχμ αγαθώμ, 

Χσυαγχγία . 

Ζ ενάπλχρη ςηπ υοήρηπ ςξσ είμαι πξλύ μεγάλη και επηοεάζει όλα ςα κξιμχμικά 

ρςοώμαςα  ρε μικοό ή μεγάλξ βαθμό και ςημ ξικξμξμία όλχμ ςχμ κοαςώμ. Οι ποώςεπ 

ύλεπ για ςημ καςαρκεσή ςξσ, ςα καύριμα, η  ςευμξγμχρία  ςξσ, ξ ρυεδιαρμόπ ςξσ, η 

ποξώθηρη και η πώληρή ςξσ   ρσμδέξμςαι  με ςημ ξικξμξμία και  ςιπ θέρειπ εογαρίαπ ρε  

μεγάλξ βαθμό, αλλά και με πεοιβαλλξμςικά ζηςήμαςα καθώπ ξι τσρικξί πόοξι πξσ 

απαιςξύμςαι (μέςαλλα, πεςοέλαιξ  κ.ά.)  ςξσπ  διαθέςξσμ ξοιρμέμεπ  μόμξ υώοεπ και 

είμαι μη αμαμεώριμεπ.  

Σξ ασςξκίμηςξ όμχπ χπ αμςικείμεμξ υοήρηπ ρσμδέεςαι και με πξλλά άλλα ποξβλήμαςα 

ρςξσπ  αρςικξύπ υώοξσπ  (μέτξπ, ρσμβξλή ρςξ ταιμόμεμξ θεομξκηπίξσ, αςσυήμαςα, 

δέρμεσρη μεγάλχμ εκςάρεχμ γηπ,  ξι δοόμξι ςαυείαπ κσκλξτξοίαπ  εμπξδίζξσμ ςξσπ 

καςξίκξσπ μα κιμξύμςαι με αρτάλεια.  

συμά επίρηπ γίμεςαι αματξοά ςάρειπ υοήρηπ ςξσ ασςξκιμήςξσ χπ  μέρξσ επίδεινηπ και 

όυι χπ απλξύ μέρξσ μεςακίμηρηπ. 

Σξ ασςξκίμηςξ είμαι έμα καςαμαλχςικό ποξψόμ, ςξσ ξπξίξσ η υοήρη εγείοει εοχςήμαςα 

και αμςικοξσόμεμεπ απόφειπ και, με ασςήμ ςημ έμμξια, υοειάζεςαι μια πεοεςαίοχ 

διεοεύμηρη, ποξκειμέμξσ μα εμςξπίρξσμε ςα θεςικά ςξσ ρςξιυεία και ςξσπ κιμδύμξσπ πξσ 

ελλξυεύξσμ από ςημ καςάυοηρή ςξσ. Λέρχ ασςήπ ςηπ διεοεύμηρηπ, θα μπξοέρξσμε, μα 

ςξπξθεςηθξύμε κοιςικά απέμαμςι ρςα όογαμα ςηπ πξλιςείαπ πξσ έυξσμ ςημ εσθύμη ςηπ 

ποξρςαρίαπ ςχμ πξλιςώμ και ασςξκοιςικά απέμαμςι ρςιπ δικέπ μαπ επιλξγέπ. Ζ 

διεοεύμηρη ςξσ θέμαςξπ πξσ ποξςείμξσμε θα ενελιυθεί μέρα από ςέρρεοα σπξθέμαςα:  
……………………………………………………………..    

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
ΣΜΗΜΑΣΟ 



μξμα: ……………….., Δπώμσμξ: ……………………………… 

Ομξμαςεπώμσμξ ςχμ μελώμ ςηπ Μέαπ Ξμάδαπ:  

………………………………, ………………………., …………………., 

……………………………………., …………………………, ……………………………, 

Ομξμαςεπώμσμξ Δκπαιδεσςικώμ: …………………………………………., 

…………………………………… 

Τπξ-θέμα: …………………………………………… 

Σι ρυεςικό με ςξ σπξ-θέμα έυεςε μάθει ρςξ ρυξλείξ, ςι έυεςε ακξύρει 

από άλλεπ πηγέπ, πξιεπ εμπειοίεπ και πξια εμδιατέοξμςα, ραπ 

ξδήγηραμ μα ςξ επιλένεςε;  

1... 

2... 

3... 

Προςωπικό  
Ημερολόγιο 

Φφλλο …   



Αν οι ομάδερ γπάθοςν κάθε θοπά ζηο 

ημεπολόγιο –ζε ένα ηεηπάδιο- αςηά ηα 

οποία έκαναν και ζςζήηηζαν ζε κάθε 

ηπίωπο οςζιαζηικά θα έσοςν έηοιμο ηο 

ςλικό για ένα μεγάλο μέπορ ηηρ γπαπηήρ 

ηοςρ έκθεζηρ.  



ΞΛΑΔΑ  Α΄  

ΣΟΞ-ΗΔΛΑ Ποώςεπ ύλεπ, Παοαγχγή, Ποξώθηρη, απόοοιφη  

 

 

 

ΟΠΞΒΚΖΛΑΘΙΖ 

Τα αυτοκίνθτα για να καταςκευαςτοφν και να λειτουργιςουν  χρειάηονται μεγάλεσ 
ποςότθτεσ φυςικϊν πόρων όπωσ ο χάλυβασ το πετρζλαιο κ.ά  Που βρίςκονται όλοι 
αυτοί οι πόροι, πωσ κατανζμονται γεωγραφικά. Επίςθσ υπάρχουν μεγάλεσ 
αυτοκινθτοβιομθχανίεσ,  και μεγάλεσ διαδικαςίεσ προϊκθςθσ, διαφιμιςθσ και διάκεςθσ 
των αυτοκινιτων. Τζλοσ αξίηει  να αναφζρουμε τισ διαδικαςίεσ  για τθ διαχείριςθ των 
αυτοκινιτων όταν τελειϊςουν τον «κφκλο ηωισ τουσ»  και γίνουν «απόβλθτα» 

ΟΖΓΔΡ ΛΔΗΞΔΞΘ, ΔΠΔΣΜΖΘΙΑ ΔΠΓΑΚΔΘΑ 

Internet: 

Γεχγοατική 

καςαμξμή ποώςχμ 

σλώμ  και υχοώμ 

παοαγχγήπ υάλσβα,  

Δημξριξγοατία 

ςεκμηοίχρηπ: ...   

Υχςξγοατίεπ: 

δοόμχμ,  

υαλσβξσογίαπ,  

μεκοξςατεία 

ασςξκιμήςχμ: ……. 

1. Διαδικςσακή  καςαγοατική έοεσμα και καςαγοατή ςχμ σλικώμ πξσ έυξσμ 

ρυέρη με ςημ παοαγχγή και ςη λειςξσογία ςχμ ασςξκιμήςχμ  

Δο. Δο. Αμάλσρη ςχμ κειμέμχμ πξσ θα βοξύμε και ςανιμόμηρη ςχμ σλικώμ  

2. Διαδικςσακή εομημεσςική  έοεσμα για ςημ ποξρέγγιρη  ςηπ Γεχγοατικήπ 

καςαμξμήπ τσρικώμ πόοχμ (υάλσβα, πεςοελαίξσ) κά.  

Δο. Δο. Ιοιςική αμάλσρη ςχμ ρςξιυείχμ πξσ θα βοξύμε 

3. Δπίρκεφη  ρςη Φαλσβξσογική  (ή ςηλεδιάρκεφη ) και ρσμέμςεσνη για ςημ 

παοαγχγή ςξσ υάλσβα ρςξμ κόρμξ ρήμεοα. Δπιςόπια  καςαγοατική έοεσμα 

ρε διάτξοα ρημεία ςηπ πόληπ μαπ για μα διαπιρςώρξσμε ςημ ύπαονη 

εγκαςαλειμμέμχμ  ασςξκιμήςχμ 

Δο. Δο. Υύλλα καςαγοατήπ  

4. Ιξιμχμική  διεοεσμηςική έοεσμα  για ςημ ποξώθηρη ςχμ ασςξκιμήςχμ ρςημ 

πεοιξυή μαπ  (εκθέρειπ, διατημίρειπ…) 

Δο. Δο. σμεμςεύνειπ από ςξ ςηλέτχμξ  

 

  

 



ΞΛΑΔΑ  Β΄  

ΣΟΞ-ΗΔΛΑ . Ασςξκίμηςξ και πεοιβάλλξμ 

 

 

 

ΟΠΞΒΚΖΛΑΘΙΖ 

…………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

…………………………. 

………………………… 

ΕΖΖΛΑΑ ΓΘΑ 

ΖΜ ΞΚΞΛΔΚΔΘΑ 

……………………………………… 

……………………………………….. 

ΟΖΓΔΡ ΛΔΗΞΔΞΘ, ΔΠΔΣΜΖΘΙΑ ΔΠΓΑΚΔΘΑ 

Πεδίξ: η πόλη 

Δογαρςήοιξ: τύρη ςχμ 

ακςιμξβξλιώμ (ιξμίζξσρεπ και 

μη) 

Internet: έοεσμεπ πξσ έυξσμ 

γίμει  

Δημξριξγοατία ςεκμηοίχρηπ: 

...   

Υχςξγοατίεπ: κεοαίεπ, 

σπξρςαθμξί, υοήρςεπ  

 

Παοαςήοηρη, Πείοαμα, Διεοεύμηρη 

ςάρεχμ,  

Αμάλσρη Πεοιευξμέμξσ,  

Δομημεία   

 

 

Ποξρξμξιώρειπ, Δοχςημαςξλόγια,  

σμεμςεύνειπ,  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑ  

Προβληματική, 
Ζητήματα για 

την Ολομζλεια, 
Πηγζσ, 

Μζθοδοι, 
Εργαλεία 



ΞΛΑΔΑ  Γ΄  

ΣΟΞ-ΗΔΛΑ 3. Ηερμικό πλαίριξ  μόμξι κώδικεπ και 

ασςξκίμηςξ 

 

 

 

 

ΟΠΞΒΚΖΛΑΘΙΖ 

…………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

…………………………. 

………………………… 

 

ΕΖΖΛΑΑ ΓΘΑ 

ΖΜ ΞΚΞΛΔΚΔΘΑ 

 

………………….. 

……………………………. 

ΟΖΓΔΡ ΛΔΗΞΔΞΘ, ΔΠΔΣΜΖΘΙΑ ΔΠΓΑΚΔΘΑ 

Πεδίξ: η πόλη 

Internet: άοθοα, έοεσμεπ  

Βιβλία: …… 

Υχςξγοατίεπ: ενεγέορειπ 

και κξιμχμική δικςύχρη  

Ιιμημαςξγοάτξπ: “Buried” 

 

Παοαςήοηρη, Πείοαμα, Διεοεύμηρη 

ςάρεχμ,  

Αμάλσρη Πεοιευξμέμξσ,  

Δομημεία   

 

 

Ποξρξμξιώρειπ, Δοχςημαςξλόγια,  

σμεμςεύνειπ,  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑ  

Προβληματική, 
Ζητήματα για 

την Ολομζλεια, 
Πηγζσ, 

Μζθοδοι, 
Εργαλεία 



ΞΛΑΔΑ  Δ΄  

ΣΟΞ-ΗΔΛΑ Ιξιμχμία, ανίεπ, φσυξλξγία, 

καςαμαλχςιρμόπ 

 

 

 

 

ΟΠΞΒΚΖΛΑΘΙΖ 

…………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

…………………………. 

………………………… 

 

ΕΖΖΛΑΑ ΓΘΑ 

ΖΜ ΞΚΞΛΔΚΔΘΑ 

…………………… 

……………………………… 

ΟΖΓΔΡ ΛΔΗΞΔΞΘ, ΔΠΔΣΜΖΘΙΑ ΔΠΓΑΚΔΘΑ 

Πεδίξ: η πόλη 

Internet: ιρςξρελίδεπ 

Μξμικώμ Ποξρώπχμ 

(εθμικώμ, εσοχπαψκώμ, 

παγκόρμιχμ) 

Άοθοα: ….. 

Υχςξγοατίεπ: θιγόμεμξι,  

Ιιμημαςξγοάτξπ: All the 

invisible children (UNICEF) 

Παοαςήοηρη, Πείοαμα, Διεοεύμηρη 

ςάρεχμ,  

Αμάλσρη Πεοιευξμέμξσ,  

Δομημεία   

 

 

Ποξρξμξιώρειπ, Δοχςημαςξλόγια,  

σμεμςεύνειπ,  

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑ  

Προβληματική, 
Ζητήματα για 

την Ολομζλεια, 
Πηγζσ, 

Μζθοδοι, 
Εργαλεία 



4ξ  - 6ξ  ΠΘΩΠΞ 
•ΙΑΑΡΙΔΣΖ ΔΠΓΑΚΔΘΩΜ (ΔΠΩΖΛΑΞΚΞΓΘΑ, ΡΣΜΔΜΔΣΝΔΘΡ, ) 

•ΑΜΑΕΉΖΡΖ ΟΖΓΩΜ 

• ΡΣΚΚΞΓΖ ΔΔΔΞΛΔΜΩΜ,  

•ΑΚΚΖΚΞΔΜΖΛΔΠΩΡΔΘΡ 

•  

Αλ ε νκάδα  θξαηάεη εκεξνιόγην ηόηε όζα ζεκεηώλνληαη ζε θάζε 

ζπλάληεζε ζα είλαη έηνηκν πιηθό γηα ηε ζπγγξαθή ηεο  

Δπεςνηηικήρ Έκθεζηρ ηηρ Ομάδαρ 



7ξ  - 10ξ  ΠΘΩΠΞ 
ΑΜΑΚΣΡΖ ΔΔΔΞΛΔΜΩΜ  

ΔΟΔΝΔΠΓΑΡΘΑ  ΔΠΩΖΛΑΞΚΞΓΘΞΣ/ΡΣΜΔΜΔΌΝΔΩΜ  

ΔΟΔΝΔΠΓΑΡΘΑ ΛΔΠΉΡΔΩΜ/ΙΑΑΓΠΑΤΩΜ 

ΔΟΔΝΔΠΓΑΡΘΑ ΙΔΘΛΔΜΩΜ, 

ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ, ΔΠΛΖΜΔΘΔΡ, ΙΠΘΘΙΖ,  

ΔΜΡΩΛΑΩΡΖ ΒΘΒΚΘΞΓΠΑΤΘΑΡ   

ΔΚΘΙΖ ΑΚΚΖΚΞΔΜΖΛΔΠΩΡΖ,  

ΔΚΘΙΑ ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ 

ΑΚΚΖΚΞΔΜΖΛΔΠΩΡΔΘΡ  

Επρήο έξγν ζα ήηαλ λα έρεη ηειεηώζεη ην ζηάδην απηό πξηλ ηηο δηαθνπέο ησλ 

ΦΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 



11ξ  - 12ξ  ΠΘΩΠΞ 
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΖ  ΡΣΓΓΠΑΤΖΡ ςηπ ΔΠΔΣΜΖΘΙΖΡ ΔΙΗΔΡΖΡ 

ΟΠΞΔΞΘΛΑΡΘΑ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖΡ,  

ΔΚΔΣΑΘΔΡ ΔΘΞΠΗΩΡΔΘΡ,  

ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΖ ΔΙΗΔΡΔΩΜ-ΤΑΙΔΚΩΜ,  

ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΘΡΛΞΡ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖΡ, ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖ  



ΓΘΑΊ ΔΥΜΖΛΑ;  

 Ρυόλια για ςημ θεχοηςική 

ςεκμηοίχρη ςηπ ανίαπ ςξσ  



ΡΖΛΔΘΩΡΖ: ΛΔΓΑΚΑ ΤΣΚΚΑ ΔΠΓΑΡΘΑΡ ΙΑΘ ΡΥΖΛΑΞΟΞΘΖΡΖ 
 

ςξ ρεμιμάοιξ  (και ρςξ Βιβλίξ ςξσ Δκπαιδεσςικξύ για ςιπ Δοεσμηςικέπ Δογαρίεπ) διαπιρςώραςε 

όςι ποξςείμξμςαι  ςα «υαοςόμια εογαρίαπ», χπ παιδαγχγικά εογαλεία ρςημ σπηοερία ςηπ 

«ξμαδξρσμεογαςικόςηςαπ».  ’ ασςά, ξι μαθηςέπ δημιξσογξύμ ςξ «ςέυμημα» (ςη ρυημαςική 

απξςύπχρη) ςξσ αμςικειμέμξσ ςξ ξπξίξ ποξρεγγίζξσμ, ώρςε μα μπξοέρξσμ μα ςξ εομημεύρξσμ 

κοιςικά1.  

 

Λε ςημ άπξφη, όςι κάθε «ξμαδξρσμεογαςική» εοεσμηςική διαδικαρία διεσκξλύμεςαι, μέρχ ςηπ 

«επξπςικξπξίηρηπ» ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ, ρσμτχμξύμ και ξι εκπαιδεσςικξί πξσ ρσμςξμίζξσμ 

ςιπ Δοεσμηςικήπ Δογαρίεπ (Travaux Personnels Encadrés) ρςξ γαλλικό Δκπαιδεσςικό ύρςημα. 

Ασςό, γίμεςαι ταμεοό, από ςιπ αματξοέπ ςξσπ ρςα «μεγάλα, χάρτιμα φύλλα» (grandes feuilles 

de tableau de papier), με ςα ξπξία ετξδιάζξσμ ςιπ δικέπ ςξσπ ξμάδεπ, ποξκειμέμξσ μα 

απξςσπώρξσμ ρυημαςικά (Schématisation) ςημ ποξβλημαςική (Problématique) ςξσ θέμαςξπ. .  

 
1. Σα «ςευμήμαςα» ή «μξμςέλα παιδαγχγικξύ υαοακςήοα» (pedagogical models) απξςελξύμ εογαλεία έοεσμαπ 

ςχμ «Λαλακώμ» σρςημικώμ Λεθξδξλξγιώμ (Soft Systems Methodologies) και, ςα ςελεσςαία υοόμια, 

ανιξπξιξύμςαι εσοέχπ από ςιπ κξιμχμικέπ επιρςήμεπ 

ΓΙΑΣΊ ΣΔΥΝΗΜΑ ;  

 σόλια για ηην θεωπηηική ηεκμηπίωζη ηηρ αξίαρ ηος  



ΠΗΓΔ: Γιαθάνειερ ηηρ  Κωνζηανηίναρ σίζα  

με Παιδαγωγική Δπιμέλεια: Ηλίαρ Γ. Μαηζαγγούπαρ 

«Η Καινοηομία ηων Δπεςνηηικών Δπγαζιών ζηο Νέο Λύκειο». 

Μέρος Πρώηο. Θεωρηηικές Αρχές και Διδακηικές Επιλογές (ζελ. 

15-98). Ηλίας Γ. Μαηζαγγούρας 

Internet: Extended Essays, Travaux Personnels Encadrés 

(TPE), TPE Lycées, TPE Lycée Carnot Roann 

Méthodes des Sciences Sociales, Madeleine Grawitz 

 


