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Οι μετακινήσεις των πληθυσμών ανά τα χρόνια για λόγους

επιβίωσης και Ευημερίας, καταδεικνύουν τον συνεχόμενο πόθο των

ανθρώπων σrην εύρεση ενός περιβάλλοντος, το οποίο πέραν των

άλλων θα λειτουργουσε ως «παράγοντας βελτίωσης» των

συνθηκών ζωής που αδυνατούσαν ως τη δεδομένη στιγμή να

καλύψουν τις προσδοκίες και τις Φιλοδοξίες τους. Οι

περιβαλλοντικές καταστροΦές, η ανεργία, οι πόλεμοι, η πείνα, η

Φτώχεια, οι πολιτικές πεποιθήσεις, η θρησκευτική πίστη και η

διατήρηση της οικογενειακής συνοχής αποτελούν τις βασικές

παραμέτρους για τις οποίες οι άνθρωποι και οι ομάδες ανθρώπων

οδηγούνταν και ωθούνται, ακόμη και τώρα, στην εγκατάλειψη του

δικού τους KOlVWVlKOU. γλωσσικού, εθνικου και πολιτισμικού

περιβάλλοντος στην εξεύρεση ενός νέου, που θα είναι ικανό να

προσΦέρει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την συνέχιση της ζωής

και της καθημερινότητάς τους σε ένα πιο επιθυμητό πλαίσιο.

Βέβαια, οι μετακινήσεις αυτές συνεπάγονται την αποδοχή

κάποιων στοιχείων του νέου πολιτισμικού και εθνολογικού

συστήματος (γλώσσα, συνήθειες, τρόποι συμπεριΦοράς, ήθη,

έθιμα, νόρμες κτλ), τα οποία, τις περισσότερες Φορές, διαΦέρουν

εξ' ολοκλήρου από τα ήδη ενσωματωμένα στην συνείδηση των

ανθρώπων. Έτσι, η διαμόρΦωση του «νέου εγώ», σε όλες τις

πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας, οδηγεί στην

εγκατάλειψη των υπαρχόντων, ή καλύτερα στον αναγκαστικό
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παραγκωνισμό τους και στην υιοθέτηση κάποιων άλλων που είναι

τα απαιτούμενα για την ενσωμάτωση και την ομαλή επιβίωσή

τους στη νέα χώρα.

Αυτό που πρέπει πάντα να μας απασχολεί είναι ότι στην

πορεία διαμόρΦωσης του «νέου γλωσσικού εγώ», της εκμάθησης

δηλαδή της δεύτερης/ ξένης γλώσσας, ανυψώνει αμυντικούς και

προστατευτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι πηγάζουν από την

μητρική γλώσσα του ατόμου και δυσχεραίνουν την ομαλή και

απρόσκοπτη ενσωμάτωσή του στη χώρα υποδοχής. Είναι οι

ατομικές αντιστάσεις που υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση και

συνεπάγονται το γνωστό πολιτισμικό σοκ. Η προσωπικότητα και η

ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου λειτουργούν με έναν διαΦορετικό

τρόπο στον ενστερνισμό των παραγόντων που θα τους επιτρέψουν

να γίνουν ισότιμα μέλη της νέας κοινωνίας, αλλά και αποδεκτοί

από τον γηγενή πληθυσμό.

Κοινωνικοί θεσμοί, όπως η εκκλησία, τα μουσεία και τα

σχολεία, δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους που

προσπαθούν να επιβιώσουν και να λειτουργήσουν στη νέα

κοινωνία, να ανακαλύψουν σημεία σύνδεσης ή να βρουν

«καταΦύγιο» στην πορεία τους για την πλήρη γλωσσική και

πολιτισμική τους προσαρμογή. Κυρίως το σχολείο θα λέγαμε που

αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση και την ανάπτυξη των παιδιών,

τόσο γνωστικά όσο και κοινωνικά, είναι από τους βασικότερους

παράγοντες, καθώς προσΦέρει ένα σταθερό πλαίσιο στην κρίσιμη

ηλικία διαμόρΦωσης των ανθρώπων.



Βέβαια, η το σχολικό υποστηρικτικό δίκτυο δεν είναι εΦικτό

να εκπληρώσει τις πολυεπίπεδες απαιτήσεις του εάν δεν

προσαρμοστεί και το ίδιο, σαν δομή και σύστημα, σrα νέα

δεδομένα που Φέρει στην επιΦάνεια των καιρών η

πολυπολιτισμικότητα. Αυτό που επιζητάται είναι η απομάκρυνση

του εκπαιδευτικού συστήματος από τον μονόπλευρο πολιτισμικό

και γλωσσικό χαρακτήρα και η υιοθέτηση ενός όρου «γενικής

παιδείας» με ανοχή απέναντι στον πλουραλισμό, τη

διαφορετικότητα και πάνω απ' όλα την διαπολιτισμικότητα. Ο

επαναπροσδιορισμός της παραδοσιακής αντίληψης για τον ρόλο

και τη λειτουργία του σχολικού θεσμού και η παραδοχή της

ποικιλίας και της ετερότητας των μαθητών απαιτεί και αλλαγές

στο ρόλο του δασκάλου, ο οποίος καλείται να αποκτήσει ένα πιο

διαλλακτικό και ανεκτικό προΦίλ, το οποίο συνεπάγεται ειδική

επιμόρΦωση και προσωπική προσπάθεια.

Ωστόσο, όλα ξεκινούν από τα προγράμματα σπουδών και τις

κατευθυντήριες γραμμές που σχεδιάζει και οργανώνει το γΠ.ΕΠ.Θ

ως προς τις διδακτικές ενέργειες και τις μαθητικές

δραστηριότητες. Η αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων και η

δημιουργία των Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ Φαίνεται να δίνουν μια

ανανεωτική πνοή στο στενό και μηχανιστικό σχολικό curriculum,

πράγμα που επιζητούσαν επί χρόνια όλοι οι εμπλεκόμενοι

εκπαιδευτικοί Φορείς. Οι αναΦορές όμως και οι προοπτικές

διαπολιτισμικότητας και προσέγγισης της πολιτισμικής

ετερότητας του εκάστοτε μαθητικού πληθυσμού στα προγράμματα
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σπσυδών είναι μηδαμινά και άκρως περιορισμένα, αφού δεν

Φαίνεται κάπου άμεσα οι συγκεκριμένες ομάδες να λαμβάνονται

υπόψη από άποψη μάθησης, γνώσης, προσέγγισης και

ενσωμάτωσης.

Είναι λυπηρό οι ανανεωτικές εκπαιδευτικές πνοές να

αναΦέρονται μόνο στους αυτόχθοvες μαθητές και όχι σε παιδιά

που αποζητούν την αναγνώριση της ταυτότητάς τους, αλλά και

της διαΦορετικότητάς τους. Για να μη μιλάμε όμως καθολικά, τα

προγράμματα σπουδών, διαθεματικά και αναλυτικά, κάνουν

κάποιες νύξεις, έμμεσες τις περισσότερες Φορές, οι οποίες ζητούν

από το δάσκαλο να ασχοληθεί με έwοιες πολιτισμού,

επικοινωνίας. αποδοχής και παράδοσης και να τις ενσωματώσει

στην καθημερινή προσπάθειά του.

Η παρακάτω μελέτη σε όλες τις παραγράφους και τα

κεΦάλαιά της προσπαθεί να κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Να

αναζητήσει και να επεξηγήσει τις διαπολιτισμικές αναΦορές και

προσεγγίσεις που με μεγάλη προσπάθεια οι συντάκτες του ΑΠΣ

και του ΔΕΠΠΣ παραθέτουν στα γνωστικά αντικείμενα που

διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο, βάσει των νέων διδακτικών

πακέτων (βιβλίο δασκάλου, βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών),

( 8 )



ΑΝΑΛΥΤιΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔIΑΘΕΜΑΤιΚΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) ΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔIΑΠΟΛIΤιΣΜIΚΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η συγΚΕκριμένη Ενότητα αποτελεί κατά κύρια βάση τον κορμό

της πτυχιακής εργασίας. Στις παρακάτω γραμμές θα επιχειρηθεί

μια ενδοσκόπηση των Δ.Ε.Π.Π.Σ μέσα από ένα διαπολιτισμικό

πρίσμα. Αναλυτικότερα, μέσα από τα 13 προγράμματα σπουδών

που το απαρτίζουν, θα επιχειρηθεί μια προσπάθεια ανίχνευσης

των στοιχείων εκείνων που προσδίδουν στο διαθεματικό πλαίσιο

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα διαπολιτισμικό χαρακτήρα,

τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και σε επίπεδο στάσεων, αξιών

και δεξιοτήτων.

Τα στοιχεία που διερευνούμε στην παρακάτω μελέτη θα

μπορούσαμε, με μια πρώτη ανάγνωση, να τα διαχωρίσουμε σε δύο

διακριτές κατηγορίες: σε αυτά που περιγράΦουν με άμεσο και

σαΦή τρόπο μια προσπάθεια διαπολιτισμικής προσέγγισης της

Εκπαίδευσης και σε αυτά που υπονοούνται μέσα από μια πιο

ελεύθερη διατύπωση του πλαισίου του κάθε γνωστικού

αντικειμένου, αΦενός σε επίπεδο στόχων, αΦετέρου σε επίπεδο

προτεινόμενων θεματικών ενοτήτων και αντίστοιχων

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

( 9 )

•



Το Παιδαγωγικό lνστιτοίιτο άρχισε το Φθινόπωρο του 2000

το σχεδιασμό της αναθεώρησης του εκπαιδευτικοι) συστήματος

της υποχρεωτικήςεκπαίδευσης μετά την πρόταση που τέθηκε στο

Συντονιστικό Συμβοuλιο, αρχικά και στα Τμήματα και στην

Ολομέλεια. Το γενικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από δίιο κυρίως

παραμέτρους.Την ισόρροπη κάθετη κατανομή της διδακτέας ίιλης

από τάξη σε τάξη, ένα νέο δηλαδή ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων

σπουδών χωρίς άχρηστες επικαλύψεις και πρωθύστερα, και την

εΦικτή οριζόντια διασίινδεση των Αναλυτικών Προγραμμάτων

Σπουδών (Α.Π.Σ.) των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων,

παράμετρος που τιτλοδοτήθηκε ως «διαθεματική προσέγγιση».

Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι στην περίπτωση της εν λόγω

διαθεματικής προσέγγισης δεν καταργείται η αυτονομία των

μαθημάτων (πλην της περίπτωσηςτης Ευέλικτης Ζώνης), τα οποία

ωστόσο δικτυώνονται με βασικές διαθεματικές έννοιες και

δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προβάλλεται η

«παράμετρος της διαθεματικότητας» στη σχολική πράξη (Π.Ι.,

2003α, Αλαχιώτης 2002δ, Ματσαγγοίιρας 2002β, Καρατζιά .

Σταυλιώτη, 2002, Θεοφιλίδης, 1997).

Η σχετική διαδικασία εκπόνησης του εκπαιδευτικού υλικού

που άρχισε το Μάιο του 2003 προκάλεσε μεγάλη συμμετοχή της

εκπαιδευτικής κοινότητας και της ελληνικής διανόησης. Περίπου

2000 υποψήΦιοι κριτές-αξιολογητές ή υποψήΦιοι συγγραΦείς

συμμετείχανστην πρόσκληση του Π.1.



Η κρίση-αξιολόγηση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού έγινε

με μοριοδοτημένα κριτηρια που συμπεριελάμβαναν διάΦορες

παραμέτρους όπως λ.χ. την επιστημοvικη και παιδαγωγικη

καταλληλότητα, την αισθητικη του βιβλίου, την αποτύπωση της

διαθεματικότητας. τη διαδραστικότητα. τη διαθεματικότητα και τη

δημιουργικότητα των ανοικτών λογισμικών Κ.ά. Τα σχεδιασθέντα

κριτήρια και τα αντίστοιχα Α.Π.Σ. ενισχύουν τη δυνατότητα να

παρέχονται από τα νέα βιβλία ίσες Ευκαιρίες. να καλλιεργούνται

στάσεις για τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την αποδοχη της

διαΦορετικότητας και να συμβάλλουν στη δημιουργία Φιλικότερου

και θετικότερου κλίματος μάθησης. Για να αποκτησουν οι μαθητές

τις κατάλληλες γνωστικές δομές, γνωστικοκοινωνικές δεξιότητες

και μεταγνώσεις για τις προκλησεις της ζωης της συναρπαστικης

εποχής μας για να έχουμε υπαρκτό και συγκεκριμένο αντίλογο στη

λεγόμενη από τον 8ernstein (1999) αναποτελεσματικότητα του

εκπαιδευτικούσυστηματος.

Ενημερωτικά, τα Δ.Ε.Π.Π.Σ που θα εξεταστούν ενδελεχώς

αναΦέρονται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα (όπως αυτά

ορίζονται από το ΠαιδαγωγικόΙνστιτούτο):

... Γλώσσα

... Μαθηματικά

... ΓεωγραΦΙα

.. Ιστορία

... Θρη<n<ευτικά

.. Μελέτη Περιβάλλοντος

11 J
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.. Φυσικές Επιστήμες

... Εικαστικά

.. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

... Αγωγή γγεΙας

.. Ευέλικτη ζώνη

... Μουσική

... Περιβιχλ/οντική ΕκπαΙδευση

Από την προσέγγιση των παραπάνω διδακτικών πακέτων

των εκάστοτε επιστημονικών αντικειμένων, αυτό που επιδιώκεται

είναι η αναζήτηση της αναΦοράς τους στο διαΦορετικό. Και όταν

λέμε διαΦορετικό εννοούμε το μαθητή ή τη μαθήτρια από ένα

,
πολιτισμικό περιβάλλον διαΦορετικό του ελληνικού. Άρα πως το

Δ.Ε.Π.Π.Σ λαμβάνει υπόψη του τις εν λόγω περιπτώσεις μαθητών;

Ποιους στόχους θέτει για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση τους τόσο

στο πολιτισμικό όσο και στο γνωστικό κομμάτι της σχολικής

κοινότητας; Οι δραστηριότητες και το πληροΦοριακό υλικό που

αυτό προτείνει και ενσωματώνει στην καθημερινή διδασκαλία

ανταποκρίνονται τελικά σε μη γηγενείς μαθητές και με ποιο τρόπο;

Οι προβληματισμοί και οι σκέψεις που προβάλλονται στις

ανωτέρω παραγράΦους, σκιαγραΦούν σε γενικές γραμμές την

διαπολιτισμική πλευρά του ελληνικού σχολείου και κατ' επέκταση

του οχολικού προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης. Αν τελικά τα παιδιά, που προέρχονται από

διαΦορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και για ποικίλους λόγους

( 12 )



Φοιτούν σε ελληνικά σχολεία, συνυπολογίζονται στην προσπάθεια

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ενσωματώσει σε ένα πλαίσιο

όλο το διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών, αυτό θα διαΦανεί στη

συνέχεια της μελέτης.

Το εγχείρημα της προαναΦερθείσας διαπολιτισμικης

προσέγγισης παρουσιάζεται λεπτομερώς ανά γνωστικό

αντικείμενο στις επόμενες τμηματικές ενότητες.

( 13 )



ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΠΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Ως προc το σκοπό της διδιχσκαλΙΙΧC των Εικιχστικών

Οι συντάκτες του συγΚΕκριμένου διαθεματικού προγράμματος

σπουδών αναΦέρουν ότι μία από τις επιδιώξεις-στόχους της

διδασκαλίας του μαθήματος των Εικαστικών είναι και «η

κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης των τεχνών στον

πολιτισμό διαχρονικά και συγχρονικά». Ο τονισμός της

πολιτισμικής σημασίας των τεχνών μέσα στο χωροχρόνο επιτρέπει

στους μαθητές και τις μαθητριες να αντιληΦθούν τις

αλληλεπιδράσεις και την έλλειψη περιορισμών που χαρακτηρίζουν

όλες τις μορΦές τεχνών.

Ως ΠΡOC τους άΕΟVΕC. τους γενικούς στόχους και τις θεμελιώδεις

ιWvoιες mς διιχθεΥιχτικής πooσiyγισης

Η εξέταση των εν λόγω κατηγοριών θα πραγματοποιηθεί ανά

τάξη. Αναλυτικά:

Για τιc τάξΕις ΑΙ και Β' Δηιιοτικού

Ως προς τους άξονες

Διαβάζοντας προσεκτικά τις στηλες του πίνακα του ΔΕΠΠΣ

Εικαστικών παρατηρούμε, ως προς το διαπολιτισμικό του πνεύμα,

πως οι άξονες, γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η

14



διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικοΙ> αντικειμένου, καλυπτουν

τα πεδία των μορΦών εικαστικών τεχνών και των έργων τέχνης.

Ως προς τους γενικούς στόχους

Οι γενικοί στόχοι που τίθενται για την εκπλήρωση αυτών των

αξόνων και έχουν αντίκρισμα στις διαπολιτισμικές επιταγές των

καιρών μας είναι οι μαθητές:

./ Να αποκτήΟΌυνγνώσεις και πληροΦορίεςγια τις εικαστικές

τέχνες. Η γλώσσα της τέχνης είναι καθολική και παγκόσμια.

Μαθαίνοντάς την, το παιδί ανοίγει διάπλατα τους ορίζοντες

του μυαλού του. ΕθνοπολιτισμικέςδιαΦορές, προκαταλήψεις

και ιδιαιτερότητεςπαραμερίζονται ' .

./ Να ανακαλύψουν ότι η τέχνη είναι ένας σπουδαίος τρόπος

έκΦρασης, Τα βιώματα και οι εμπειρίες του κάθε παιδιού

από οποιοδήποτε πολιτισμικό περιβάλλον και αν

προέρχονται, βρίσκουν την έκφρασή τους μέσω της

ελεύθερης και αβίαστης ενασχόλησης με την τέχνη σε

οποιαδήποτεκαλλιτεχνικήδημιουργία που αυτή αναΦέρεται.

./ Να χρησιμοποιούνορολογία για να εκΦρόιζουν τις σκέψεις,

τις απόψεις και τα συναισθήματά τους για τα έργα της

τέχνης. Το να μπορείς. για κάποιο έργο τέχνης. να

διατυπώνεις γραπτώς και με την ανάλογη γλώσσα, σ.rοcχεία

που προέρχονται από τον εσωτερικό σου κόσμο και

ι Με {ην πλάγια γραΦή, ο σuνfάιαης{ης Πfuχιακήςεργασίαςπαραθέfει{α προσωπικά{ου σχόλια.
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σχηματίζουν την προσωπική σου οπτική, είναι μια ικανότητα

επικοινωνιακού τυπου που μπορεί να αμβλύνει τις

αποστάσεις και τις διαφορές και να δημιουργήσει

γεΦυρώματα και κοινά σημεία σύνδεσης με ανθρώπους από

διαΦορετικά πολιτισμικα περιβάλλοντα που αντίστοιχα

επιδιώκουν το ίδιο εκΦραστικό αποτέλεσμα.

Ως προς τις ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής

προσέγγισης

Στις πρώτες αυτές τάξεις θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις

παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με την διαπολιτισμική

προοπτική που σχολιάσαμε στην ανάλυση των γενικών στόχων:

Πολιτισμός. Είναι η κυρίαρχη έννοια-κλειδί που συνοδεύει το

άτομο σε όλη την πορεία της ζωής του και είναι παγιωμένη σε

καθε πτυχή της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας του.

Επηρεάζει τον τρόπο θεώρησης των πραγμάτων και το πώς ο κάθε

άνθρωπος ερμηνεύει τα μηνύματα από το περιβάλλον, στο οποίο

αλληλεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους.

Ποφόιδοση. Το σύνολο ηθών και εθίμων, στάσεων και αντιλήψεων

που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο ζωής και

συμπεριφοράς ενός ατόμου. Η κατανόηση και ο σεβασμός της

παράδοσης του καθενός δημιουργεί ευοίωνες συνθήκες

προσέγγισης, μεταξύ ανθρώπων με διαΦορετικές αΦετηρίες.

( 16 )



Χώρος. Η αντίληψη των διαστάσεών του και των λεπτομερειών

που TOV χαρακτηρίζουv, βοηθά vα συλλέξουμε πληροΦορίες και vα

εξάγουμε συμπεράσματα, όταν αυτός είναι συνδεδεμένος με

κάποια ανθρώπι νη παρουσία, ή με κάποια ομοιογενή ομάδα

ανθρώπων.

ΕπικοινωνΙα. Το μάθημα rwV Εικασ;rικώv παρέχει πολλαπλές και

πολυεπίπεδες εκΦραστικές δυνατότητες, λεκτικές και μη λεκτικές

επικοινωνιακές τεχνικές, οι οποίες επιτρέπουν σε κάθε παιδί να

προσεγγίσει το άλλο σε ένα πρίσμα ανεκτικότητας και

εvσυvαίσθησης απέvαvτι στο διαΦορετικό.

Ομοιότητα-διαφορά. Το χαρακτηριστικό που κι vητοποιεί αυτές τις

αλληλένδετες έννοιες είναι αυτό της σύγκρισης. Τα EΙKασ;rΙKά

επιτρέπουv rqV έκφραση της διαφορετικής άποψης κι έκΦρασης,

καθώς επίσης και rqV ταύτιση αυτώv μεταξύ αvθρώπwv που

συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν πολιτισμικά.

G::/' Για: τις ταξEΙC Γ' και ΔΙ Δημοτικού

Ως προς τους άξονες

Εδώ, οι άξονες. γύρω από τους οποΙους περιστρέΦεται η

διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου,

περιορίζονται στα πεδία του θέματος-περιεχομένου και των

μορΦών εικαστικών τεχνών.

( 17 J
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Ως προς τους γενικούς στόχους

Οι γενικοί στόχοι που τίθενται ως προς τους άξονες και έχουν

κατά τη γνώμη του γράΦοντος μια διαπολιτισμική χροιά είναι οι

μαθητές:

./ Να κατανοήσουν ότι τα έργα τέχνης εκΦράζουν απόψεις,

αξίες και ιδέες του πολιτισμούμας και άλλων πολιτισμών. Ο

στόχος αυτός αVΤΙKατoπτρίζει την άμεση αναΦορά και

προσπάθειατων συντακτών του ΔΕΠΠΣ να προσδώσουνσΤΟ

συγκεκριμένο γνωοτικό αντικείμενο έναχαρακτήραεμΦανώς

διαπολιτισμικό.

./ Να επιδεικνύουν τις ικανότητές τους σε ατομικές και

ομαδικές, καλλιτεχνικές εργασίες. Ο στόχος αυτός αΦορά.

πέρα της ατομικής δημιουργίας και έκφρασης. την

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητικών ομάδων και κατ:

επέκταση των ανομοιογενών, την ανταλλαγή ιδεών και

απόψεων και την συμμετοχή σε δραστηριότητες που

προϋποθέτουν συνεργασία, ομαδικό πνεύμα και σύμπνοια

τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικήςεργασίας, όσο και σε επίπεδο

συλλογικήςδημιουργίας.

Ως προς τις ενδεικτικές θεμελιώδεις έwοιες διαθεματικής

προσέγγισης
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Στο σημείο αυτό θα μπορουσαμε να παραθέσουμε τις παρακάτω

έννοιες που διαθέτουν έναν διαπολιτισμικό χαρακτήρα που

αναΦέραμε στην ανάλυση των ανωτέρω γενικών στόχων:

Ιδέα. Στις συγκεκριμένες ηλικίες, η νσητική εξέλιξη των μαθητών

διατρέχει τσ στάδια της διαμόρΦωσης της πρσσωπικής

ταυτότητας, αυτό που ονομάζουμε «εγώ». Στο μάθημα των

Εικαστικών, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ο κάθε

μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκθέσει τα πρότυπα και τις

αντιλήψεις του, προκειμένου όλοι οι υπόλοιποι να γίνουν κοινωνοί

της κοσμοθεωρίας του. Ισως κάτι τέτοιο να επι τυγχάνεται μόνο

μέσα από το συγκεκριμένο γ,νωστικό αντικείμενο.

Πολιτισμός. Βλ. παραπάνω (Α' και 8' Δημστικσύ)

Παράδοση. Βλ. παραπάνω

ΕπικοινωνΙα. Βλ. παραπάνω

ΑλληλΕπΙδραση. Μια πσλύ σημαντική έννσια πσυ διαδραματίζει

ιδιαίτερορόλο σΤη διαπολιτισμικήεκπαίδευσηκαι όχι μόνο. Αυτή η

έννσια απστελεί θεμέλια λίθσ στην καθημερινή διαμόρΦωση

δυναμικών σχέσεων μεταξύ ετερόκλητων πολιτισμικά ατόμων ή

σμάδωνατόμωνμε απστέλεσμανα εμΦανίζσvταιθετικές εξελίξεις,



τόσο σε επίπεδο επιρροών, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγών ιδεών,

CΠάσεων, αξιών και αντιλήψεων.

Ομοιότητα-διαΦορά. Βλ. παραπάvω

W" Για τιc Ta'E.eLC Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Ως προς τους άξονες

Στις τελευταίες τάξεις οι άξονες, γύρω από τους οποίους

περιστρέΦεται η διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού

αντικειμένου, πέρα από τα πεδία του θέματος-περιεχομένου και

των μορΦών εικαστικών τεχνών, επεκτείνονται και σε αυτό της

Ιστοριας Τέχνης και τους Καλλιτέχνες.

Ως προς τους γενικούς στόχους

Οι γενικοί στόχοι που τίθενται ως προς τους άξονες στα

μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού και έχουν διαπολιτισμικές

προεκτάσεις είναι οι μαθητές

./ Να ανοιγνωρΙζουν μορΦές και μορΦικά στοιχεΙα που

εκφράζουν ιδέες, αξΙες και απόψεις σε έργα διαΦορετικών

πολιτισμών. Άλλος έvας άμεσος, γεvικός στόχος που

καθορίζει το πλαίσιο, μέσα (Πα οποίο οι μαθητές και οι

μαθήτριες έρχοvται σε επαΦή με τα ποικίλα, εθvολογικά,
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χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες πολιτισμικές δομές,

πέραν των μέχρι τώρα οικείων .

./ Να δέχονταιτις νέες πληροΦορίεςκαι να τις μετουσιώνουν,

για να εμπλουτίσουν τα έργα τους , Η διεύρυνση των

γνωστικών οριζόντων και η όξυνση του νου και της κριτικής

σκέψης επιτυγχάνονται με την εισροή και την οικοδόμηση

όλων των νέων στοιχείων που έχουν να αφομοιώσουν οι

μαθητές. Το διαπολιτισμικό εύρος των πληροΦοριών αυτών

κάνει την ειδοποιό διαΦορά στον τομέα του εμπλουτισμού

των εικαστικών δημιουργιών.

Επιπλέον στην τάξη ΣΤ'

./ Να κατανοούν τις ιστορικές παραμέτρους των τεχνών. Η

ιστορική διάσταση επηρέασε ουσιαστικά και διαμόρΦωσε

στο πέρασμα των χρόνων τις πολιτισμικές εκΦάνσεις κάθε

λαού. Η κατανόηση αυτής της πορείας από τα παιδιά

συμβάλλει στην αποσαΦήνιση ξένων προς αυτά

πολιτισμικώναναφορώνσε επίπεδο διαχρονίας.

./ Να αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν διάΦορες απόψεις για ένα

καλλιτεχνικό θέμα και ότι μπορούν να δοθούν διαφορετικές

λύσεις. Η διαδικασία αντιπαράθεσης και αντιπαραβολής

απόψεων με διαΦορετική θεώρηση, αλλά ενίοτε και με

πολιτισμική συγκρότηση στο μάθημα των εικαστικών, οδηγεί
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στη σύνθεση εποικοδομητικών και γόνιμων εκτιμήσεων,

απαλλαγμένων από τη μονομέρεια της ατομικής σκέψης.

./ Να χρησιμοποιούν πληροΦορίΕς για καλλιτέχνΕς, για τις

προθέσΕις των καλλιτεχνών και για το κοινωνικό

ΠΕριεχόμενο προσιτών έργων τέχνης. Με τηνχρήση γνωστών

έργων που το περιεχόμενό τους δεν απαιτεί δυσνόητες και

πολυεπίπεδες ερμηνείες, οι μαθητές συνειδητοποιούν μέσα

από την κοινωνική επίδραση, είτε του ίδιου του δημιουργού,

είτε του παραγόμενου έργου, τη δύναμη της τέχνης, ως

κοινού σημείου αναφοράς σε όλα τα μήκη και πλάτη του

πλανήτη, σπάζονταςκάθε είδους διαχωριστική γραμμή.

./ Να ανοιγνωρίζουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα της

τέχνης σΕ διόιΦορους πολιτισμούς. Είναι προΦανές το ειδικό

βάρος της τέχνης και της «γλώσσας» της, στη συγκρότηση

της μοναδικής πολιτισμικής ταυτότητας του κάθε λαού που

απαρτίζει το παγκόσμιο χωριό μας. Και ως γνωστόν στο

χωριό οι σχέσεις συνήθως είναι πολύ ισχυρές και πολύ

βαθιάριζωμένες!

Ως προς τις ΕνδΕικτικές θΕμΕλιώδΕις ΜΟΙΕς διαθΕματικής

πρoσtγγισης

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις παρακάτω

έννοιες που διαθέτουν έναν διαπολιτισμικό χαρακτήρα που

αναΦέραμεστην ανάλυση των ανωτέρωγενικών στόχων:
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Ιδtα. Βλ. παραπΟινω

Πολιτισμός. Βλ. παραπΟινω

Παράδοση. Βλ. παραπΟινω

Μεταβολή. Η κινητικότητα που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη

έwοια, είναι αντίθετη με νοοτροπίες που τις χαρακτηρίζει η

στασιμότητα, ο συντηρητισμός και το τέλμα παγιωμένων

αντιλήψεωνκαι δογματικώνπεριχαρακώσεων,

Eξtλιξη. Η εξέλιξη είναι συνεπακόλουθη κατΟισταση μιας θετικής

μεταβολής. Α πό τις ηλικίες των //-/2 ετών, στις οποίες

απευθύνεται η εξέλιξη, αποτελεί εΦαλτήριο για την ανΟιπτυξη,

μέσω των εικαστικών, μιας προσωπικότητας που συνεχώς

βελτιώνεται και εξαπλώνει τις δημιουργικές της αρετές,

διαπερνώνταςκΟιθελογήςσύνορα.

ΕπικοινωνΙα. Βλ. παραπΟινω

ΑλληλεπΙδραση.Βλ. παραπΟινω

Μήνυμα. Οι εικαστικές τέχνες λει τουργούν ως όχημα που

μεταΦέρει πλήθος διαφορετικώνμηνυματων, τα οποία καλούνται

οι μαθητές να αποκωδικοποιήσουνσε ένα πλαίσιο διαπλεκόμενων
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παραγόντων όπου υπεισέρxovται παραΥοντες πολιτισμικής

ετερότητας.

Σύμβολο. Με τη χρήση rwV συμβόλωv, μπορεί κάποιος vα εκΦράσει

με έμμεσο τρόπο τον εσωτερικό του κόσμο και να αναπαραστήσει

ψυχικές διεργασίες που δε θα μπορούσε εύκολα vα παρουσιάσεΙ.

Διαπολιτισμικά, τα μηνύματα-σίΓόχοι των συμβολισμών

εδραιώνονται υποσυνείδητα και αυτοματοποιημένα στο μυαλό

των παιδιών, όσον αΦορά, στην προσεγγισηανθρώπων, ιδεών και

πολιτισμών.

Ομοιότητοι-διοιΦορόι.Βλ. παραπάvω

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΠΛΕΥΡΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΣΠΟΥΔΩΝΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΑΠΣ)

Οι συντάκτες του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του

μαθήματος των Εικαστικών, έχουν μεριμνήσει να εμπλουτίσουν,

είτε άμεσα, είτε έμμεσα το περιεχόμενό του με ειδικούς σκοπούς

που λαμβόινουνυπόψη τις διαπολιτισμικέςτόισεις που επηρεόιζουν

ολοκληρωτικόι το σύγχρονο παιδαγωγικό γίγνεσθαι. Αυτούς τους

ειδικούς σκοπούς παραθέτουμεκαι αναλύουμε στη συνέχεια.
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-----------------------..
Ως ποος τους Ειδικούς {f7{Οπούc

v' Νοι ΥνωρΙσουν διάφορες τεχνικές κοιι τρόπους, γιοι νοι

εκΦράζοντοιι με δημιουργικό τρόπο κοιι νοι μετοιβιβάζουν

οιπόψεις, συνοιισθήμοιτοι κοιι βιΙΙΙμοιτοι. Η ανάπτυξη ποικίλων

ΤΕΧνικών και τρόπων εκφρασης από τα παιδιά συμβάλλΕΙ

στη δημιουργία ΚΟΙ νής «γλώσσας» και καινών

επικοινωνιακων καναλιων, ανεξαρτήτως πολιτισμικού

ΠΕριβάλλοντοςκι αν προερχονται.

v' Νοι ΥνωρΙσουν την ορολογΙοι, τοι σύμβολοι, τοι μορΦικά

στοιχεΙοι κοιι τις μορΦές που χρησιμοποιούν οι εικοιστικοΙ

κοιλλιτέχνες κοιι νοι εξοικειωθούν με οιυτά. Όπως μόλις

αναΦiρθηKE, η ΕξΟΙΚΕίωσημΕ την κοινή γλώσσα της τεχνης,

ΕκμηδΕνίζΕΙ πολιτιστικεςαποστάσΕιςκαι διαφορες.

v' Νοι προσεγγΙζουν, νοι κοιτοινοούν κοιι νοι οιπολοιμβάνουν το

Φοιινόμενο της Τέχνης κοιι νοι έχουν θετική στάση κοιι

συμπεριφορά οιπένοιντι στοι έργοι τέχνης. Και σΕ αυτόν τον

ειδικό σκοπό «υποκρύπτεται»μια διαπολιτισμική διάσταση,

καθώς μεσα από τη θΕΤική στάση για τα εργα τεχνης δΕν

είναι λίγες οι Φαρες που αίρονται τα στερεότυπα και οι

προκαταλήΨΕις.

v' Νοι ΥνωρΙσουν τοι ποικίλων μορΦΙΙΙν εικοιστικά έργοι τέχνης,

να τα κατανοήσουν,να. τα. αναλύσουν,να τοι ερμηνεύσουν.να

τοι κρΙνουν κοιι νοι εκτιμήσουν την ελληνική κοιι την

ποιγκόσμιοι πολιτιστική κληρονομιά. Η οικουμΕνικότητα της



Τέχνης «αγκαλιάζει» τους πολίτες αυτού του πλανήτη και

μπορεί να τους Φέρνει σε κοινά κανάλια επικοινωνίας.

Ως πpqς τους στόχους. τις θΕματικΕς ΕνότηΤΕς και τις EνδEΙΚTLKEς

δραστποlότηΤΕς-οδηγ{Ες

Ενδεικτικά, αναΦέρουμε μετά από σχολαστική παρατήρηση,

(ανά τάξη, ανά άξονα κι ανά στήλη), τους στόχους, τις θεματικές

ενότητες και αντίστοιχες δραστηριότητες-οδηγίες που κατά τη

γνώμη του γράΦοντος θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς χάριν

της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

6V' Γιοι τις τάξεις Α' ΚΟΙΙ 5' Δηuοτικού

4<>< ΑΞΟΝΑΣ .ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.

Ως προς τις EνδEιιm.KEς δραστ!1ΡιόταΤΕς-οδηγ/Ες2

* ενθαρρύνεται η ελεύθερη έκφραση

* αποδοχή της διαφορετικότητας στα έργα των παιδιών

** ατομικά και ομαδικά έργα

5<>< ΑΞΟΝΑΣ .ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗ&

Ως προς τους στόχους

<Όταν στην αρχή της πρότασης κάνει την εμΦάνιοή του το σύμβολο *, ο συντάκτης της πτυχιακής

εργασΙαςαναΦέρεταιοε οδηΥίες, ενώ με το σύμβολο•• αναΦέρεταισε δρασtηριότητες.
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------------------------.,.
./ Γνωρίζουν και ονομάζουν ορισμένα είδη ελληνικής

παραδοσιακήςτέχνης.

./ Γνωρίζουν και ονομάζουν ορισμένα είδη της τοπικής τους

παραδοσιακήςτους τέχνης.

Ως προς τις θεμα;τικΕςεν6τητες

Έργα τέχνης από:

./ Ελληνική παραδοσιακήτέχνη

./ Τοπική τέχνη

./ Μοντέρνατέχνη

./ Συνδεση της τέχνης με παραμυθια, διηγήσεις, Κ.ά.

Ως προς τις EVδΕΙICTΙΚΕς6ρ()(οτηρI6τητες-ο6ηγίες

Ως προς τη Γλώσσα, διαθεματικά: συζήτηση, έκφραση

προτιμήσεων.

* Π.χ., στη Σάμο τα πήλινα λαβομάνα, στο Πήλιο τα ξυλόγλυπτα

Κ.ά.

* Ένα-δυο έργα του Φ. Λεζέ, του Παρθένη, του Μόραλη.

~ Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασlας

θέμα: Q..xώροc του σχολείου-της τάξιις."

Εκπόνηση ομαδικών εργασιών με εικαστική αποτύπωση,

κατασκευή απλών μακετών, εικαστικές παρεμβάσεις στον χώρο,

συζήτηση, συνθεση κειμένων, συλλογές εικόνων, συγκρίσεις.
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θεμελιώδεις διοιθεμοιτικές έννοιες: Χώρος, ομοιότητοι-διοιΦορά,

συνεργασία.

Θέμα: ΕικονΟΥράΦηση παραμυθιού ή ΚΕιυένου παιδικής

λογοτεχνίας.

Εκπόνηση ομοιδικών εργοισιών με οινάγνωση, συζήτηση, ερμηνείοι,

σύνθεση κειμένων, εικονογράΦηση, ποιρουσίοιση, δημιουργίοι

βιβλίου.

θεμελιώδεις διοιθεμοιτικές έννοιες: Πολιτισμός, ποιράδοση .

.;ν' Γιοι τις τάξεις Γ' κοιι Δ' Δηυοτικού

30ς ΑΞΟΝΑΣ «θΕΜΑ - ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ.

Ως Προς τους στόχους

v' Δημιουργούν έργοι με θέμοιτοι που σχετίζοντοιι με άλλοι

θέματα.

v' Δημιουργούν έργοι με οιφορμή μιοι ιστορίοι, ένοι ποιροιμύθι ή

μια παροιμία.

v' Αποδίδουν θέμοιτοι.

v' Αποδίδουν θέμοιτοι που περιγράΦουνή περιέχουνοιντιθέσεις.

Ως ΠΡος πς θΕμ(l(τικΕςΕΙΙότηΤΕς

Θέματα από:

v' ΣΧΟλικές εορτές
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./ Δραστηριότητες

./ Άλλα μαθήματα

./ Ιστορίες, παραμύθια,παροιμίες

./ Αντιθέσεις

Ως προς τις ενδεικτικέςδραστηριότηΤΕς-οδηγίες

,..* Χριστούγεννα, 25η Μαρτίου, κ.τ.λ., κάνουμε διακοσμήσεις,

κάρτες.

* Απλές εικονογραφήσεις ή περαιτέρω διαθεματική επεξεργασία.

** Ιστορίες από το μάθημα της Ιστορίας ή άλλες.

** Αντίθεση περιεχομένου (μέρα **Νύχτα. παιδιά-γονείς. Κ.Τ.λ.).

** Αντιθέσεις μορΦικές (μεγάλο-μικρό, σκούρο-Φωτεινό, κ.τ.λ.)

40< ΑΞΟΝΑΣ .ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.

Ως προς τους στόχους

./ Σχεδιάζουν με περιγράμματα και αυξανόμενη ακρίβεια

ανθρώπους, ποικίλα πράγματα και στοιχεία του

περιβάλλοντοςσε χώρο με διάΦορεςοπτικέςγωνίες.

./' ΖωγραΦίζουν με έντονη παραστατικότητα και

αΦηγηματικότητα .

./ Συνδυάζουνεικόνα και γραπτό λόγο.

Ως προς τις ενδΕικτικέςδραστηριότηΤΕς-οδηγίες

** Ενθαρρύνεται η ελεύθερη έκφραση.

{ 29 )



** Αποδοχή της διαΦορετικότητας στα έργα των παιδιών.

** ΑΦόρμηση από ποίημα ή άλλο κείμενο.

sος ΑΞΟΝΑΣ «ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ - ΚΑΜΙΤΕΧΝΕΣ>

Ως προς τους στόχους

./ Να αναγνωρίζουντις διάΦορεςπεριόδουςστα έργα τέχνης.

Ως προς τις θΕματικέςικανότηΤΕς

Έργα τέχνης από:

./ Παραστατική - μη παραστατική τέχνη από ευρωπα"ίκούς και

εξωευρωπα'ίκούς πολιτισμούς.

./ Σύνδεση έργων με δραστηριότητεςκαι παιγνίδια.

Ως προς τις ΕνδΕικπκέςδραστηριότηΤΕς-οδηγίΕς

** Η ενασχόληση με τα έργα τέχνης μπορεί να περιλαμβάνει

ερωτήσεις, παιγνίδια, Κ.ά.

** Ένα έργο παραστατικό, Π.χ., του Μονέ κι ένα έργο μη

παραστατικό (αΦηρημένο), Π.χ., του Καντίνσκι ή μια γιαπωνέζικη

λιθογραΦία και ένα αραβούργημα.

60< ΑΞΟΝΑΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΙΣΘΗΤιΚΕΣ ΑΞΙΕΣ>

Ως προς τους στόχους
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./ Να εκφράζουν τη γνώμη τους, την προτίμησή τους, τις

σκέψεις τους για έργα τέχνης.

./ Να ΕκΦράζοuναυτό που νιώθουν μέσα από ένα έργο τέχνης.

Ως προς τις θεματικέςενότητες

./ Προφορικήέκφραση προτιμήσεων,σκέψεων και απόψεων.

./ Συζήτηση για έργα τέχνης.

Ως προς τις ενδεικτικέςfιpαστηpιστητες-Oδηγίες

** Θέαση κατάλληλων έργων τέχνης, Π.χ., μητέρα και παιδί,

ευρωπαίοι και αφρικανοί Κ.Τ.λ.

** Ενθάρρυνση και πρόκληση συζητήσεων, είτε αυθόρμητων, είτε

οργανωμένων γύρω από τα παιδικά έργα ή έργα τέχνης.

~ Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασtας

Θέμα: Πήλινες κατασΚΕυές με θέματα από τα γνωστικά

αντικείμενα της τάξης.

Εκπόνηση ομαδικών εργασιών με συζήτηση. Επιλογή θεμάτων

σχετικών με Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Κ.Τ.λ. Συλλογή

ΦωτογραΦιών πήλινων κατασκευών με τη χρήση τεχνικών

επεξεργασίας πηλού. Χρωματισμός, διακόσμηση. Παρουσίαση.

Δημιουργία ντοσιέ.

Θεμελιώδεις διαθεματικές ΈWOιες: Πολιτισμός, παράδοση.

•



GV' Για τι ταΕει Ε' και Π' Δnuοτικού

3<>< ΑΞΟΝΑΣ .ΘΕΜΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΝΟΗΜΑ»

Ως προς τους στόχους

./ Να περιγράφουν και σχολιάζουν εμπειρίες από το

περιβάλλοντους.

-/ Να αξιοποιούν τη φαντασία τους με εικαστικό τρόπο.

Ως προς τις θΕματικές ΕνότηΤΕς

./ Θέματα από τη Φύση, το χωριό ή την πόλη.

./ Θέματα από εμπειρίες, ιδέες και ιδανικά ή πιο ελεύθερα

θέματα.

Ως προς τις ενδΕΙlCTικέςδραστηριότηΤΕς-οδηγίΕς

** Εικαστικά έργα ή εικαστικέςεφαρμογές με την ευκαιρία εθνικών,

θρησκευτικώνή τοπικών εορτών.

40< ΑΞΟΝΑΣ .ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»

Ως προς τους στόχους

./ Να εκΦράζουν συναισθήματα, ιδέες, εμπειρίες και εμπειρίες,

είτε ελεύθερα, είτε με σύμβολα.

./ Να συμμετέχουνσε μια ομαδική ζωγραΦική.
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Ως προς τις ενδΕικτικΕς δριχστηριότηΤΕς-οδηγΙΕς

* Αναλόγως του θέματος και των στόχων δίνονται οδηγίες και

δείγματα στα παιδιά, είτε αΦήνονται ελεύθερα στην οργάνωση και

απόδοση του θέματος.

** Σατιρικά σκίτσα προσώπωνή καταστάσεων.

** Εικονογράφηση παραμυθιών. ιστοριών, ποιημάτων ή άλλων

μαθημάτων .

•• Φωτογράφηση, Φωτόγραμμα, Φωτοεπικόλληση, Φωτο"ίστορία,

έκθεση, συλλογή.

50< ΑΞΟΝΑΣ .ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ - ΚΑΜΙΤΕΧΝΕΣ»

Ως προς τους στόχους

/Να συγκρίνουν έργα και να ανακαλύπτουν απλές ομοιότητες

και διαΦορές.

Ως προς τις θεματικές ενότητες

";Συμβολισμός (έκφραση συναισθημάτων με εικόνες και

σύμβολα από το Φυσικό περιβάλλον).

Ως προς τις ενδΕικτικΕς δριχστηριότηΤΕς-οδηγΙΕς

• Οι πληροφορίες αφορούν τη θεματολογία, την τεχνική και την

ιστορία για το έργο, τον καλλιτέχνη ή το θέμα του.
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60ς ΑΞΟΝΑΣ .ΑΠΜ ΣτοlχΕIΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ κριηΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ.

Ως προς τους στόχους

./Να συμμετέχουν ευχαρίστως σε συζητήσεις γύρω από τα

έργα τέχνης.

'/Να περιγράΦουν απλά πως νιώθουν και τι σκέΦτονται όταν

βλέπουν ένα έργο.

ν' Να κατανοούν «τι θέλει να μας πει» ο καλλιτέχνης μέσα από

ένα εύγλωττο έργο.

Ως προς τις θΕμOl,τικΕς ΕνότηΤΕς

0/ Προτιμήσεις, απλές κρίσεις, γνώμες.

Ως προς τις Εν6ΕικπκΕςδΡOlστηριότηΤΕς-οδηγίΕς

** Βιωματική προσέγγιση όρων και εννοιών μέσα από σχετικές

εμπειρίες και παραδείγματα.

* Ενθάρρυνση στη διατύπωση οποιασδήποτε προσωπικής γνώμης

και κρίσης.

** Οργάνωση συζητrlσεων και ανταλλαγή απόψεων με την

ευκαιρία εκθέσεων ή δημιουργίας έργων.



j> Προτεινόμενα διαθεματικιΧ οχέδια εργασίας

Θέμα:Aνάλυσ~yoυ.

Εκπόνηση ομαδικών εργασιών με αΦορμή ένα μουσικό, ένα

εικαστικό, ένα λογοτεχνικό και ένα θεατρικό έργο με κοινό θέμα,

Π.χ., ελευθερία, αγάπη και που αΦορούν την περιγραΦή, την απλή

μορΦική ανάλυση και τη νοηματική επεξεργασία, τη συλλογή

πληροΦοριακούυλικού, τη μελέτη κειμένων, Κ.Τ.λ.

Θεμελιώδειςδιαθεματικέςέννοιες: πολιτισμός, παράδοση, εξέλιξη,

ομοιότητα-διαΦορά.

Ως προς τη διδακτική μΕθοδολογ!α,

Οι μεθοδολογικοί στόχοι που επιλέχθηκαν από το γράΦοντα,

έμμεσα θα μπορούσαν να διαποτίσουν την καθημερινή διδασκαλία

με διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές πρακτικές. Παρατίθενται οι

εξής:

./ Να στηρίζεται η διδασκαλία στην επικοινωνία των παιδιών

με το δάσκαλο και στην ομαδική και στην εξατομικευμένη

διδασκαλία.

" Να έχει δημιουργικό και όχι γνωσιολογικό χαρακτήρα η

αισθητική προσέγγιση των έργων τέχνης και η θεωρητική

εναοχόληση με αυτά. Να συνδέεται δηλαδή με την

καλλιτεχνική δημιουργία.

" Να κατανοηθεί η βιωματική προσέγγιση της τέχνης ως η

σημαντικότερη μέθοδος εικαστικής αγωγής στο Δημοτικό.
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓιΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ως πρqς το σκοπό rqc διδασκαλΙαςτης Γλώσσrιtς

Στο διαθεματικό πρόγραμμα του συγΚΕκριμένου γνωστικού

αντικειμένου, ενός από τα δύο πιο βασικά γνωστικά αντικείμενα

της βαθμίδας του Δημοτικού (μαζί με τα Μαθηματικά), οι

συντάκτες αποσαΦηνίζουν με πλήρη διαΦάνεια την ουσιώδη

συνεισΦορά και συμβολή της Γλώσσας στην Διαπολιτισμική

Εκπαίδευση. Στον σκοπό της διδασκαλίας του μαθήματος

εστιάζουμεστις εξής προφανείςδιατυπώσεις:

"Ειδικότερα, η γλώσσα συνιστά φορεα και μεσο υλοποίησης

rwV σκοπών των υπόλοιπων μαθημάτων και γενικά της

εκπαίδευσης. Ωστόσο, η αντιμετώπιση της γλώσσας ως εργαλείου

(μάθησης στον σχολικό και εξωσχολικό χώρο αλλά και διεξαγωγής

του μαθήματος) συνυπάρχει με τη θεώρησή της ως αξίας και ως

φορι!α πολιτισμού.

Από την άλλη πλευρά, η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ΊJι!σo δράσης

και α)ιληλεπiδΡασης των ανθρώπων, καθώς και ως μεσο

κατανόησης, εκΦρασης, περιγραΦής και ΊJεTαΤPOπής της

πραγματικότητας, αλλά. και δημιουργ/ας πραγματικότητας.

Εξάλλου, με τη λογοτεχνία η γλώσσα γίνεται όχημα και

αποτελεσμα τεχνης και αισθητικής καλλιεργειας. Επίσης τα

κείμενα της λογοτεχνίας, παρι!χουν διάΦορες οπτικι!ς και

ερμηνεΙες του κόσμου, εμπλουτίζουν την αντίληψη των μαθητών

για τον κόσμο, διευρύνουν τον ορίζοντα των εμπειριών τους,
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Ευνοού" την, κατανσηση της διαΦΟΡΕΤικότητας και τη" ανιXrnrυξη

της ανΕκτικότητας».

Επίσης, ολοκληρωτικά διαΦωτιστικές είναι η τελευταία

πρόταση στην ενότητα της θεώρησης του μαθήματος:

κΤι!λος, μΕ δΕδομέvo το πολυπολιτισμικό στΟΙΧΕίο της

ούγχρονης Ελληνικής κοινωνίας, η γλιύot7n' ΠΡΟΤΕίνΕΤαι ως μέσο

έvταξης τιu" ιχλ:λοδαπών, στη" κοινωνία αυτή».

Ι

Ως προς τους άξονΕς γνωστικού ΠΕΡΙΕ'ι(ομένου. τους YEνΙKOΎC

ΟΤΟ'ι(ους και τις θΕμΕλιώδΕις έWΟΙΕς mC διαθΕματικι!ς

πρor;rfyyιqης

Το εν λόγω ΔΕΠΠΣ αποτελείται από 7 άξονες, οι οποίοι

απευθύνονται σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Η εξέταση των εν

λόγω κατηγοριών θα πραγματοποιηθεί με βάση τους άξονες και το

αντίστοιχο περιεχόμενο των άλλων επεξηγηματικών στηλών. Θα

επιλεγούν και θα αναλυθούν τα ΣUμΦραζόμενα εκείνα που

μπορούν να προσδώσουν ένα διαπολιτισμικό χαρακτήρα στο

διαθεματικό πλαίσιο της Γλώσσας. Πιο συγΚΕκριμένα:

Για όλες τις τάξεις του Δημοτικού

Ως προς τους άξονες

Οι 7 άξονες γνωστικού περιεχομένου που απαρτίζουν το ΔΕΠΠΣ

της Γλώσσας, είναι οι παρακάτω:



1<>< ΑΞΟΝΑΣ

ΠροΦορικός λόγος ομιλία και ακρόαση. Ανακοινώσεις, αΦηγήσεις,

περιγραΦές. Διαλογικές και μονολογικές μορΦές επικοινωνΙας.

ΛειτουργΙα του προΦορικού λόγου

20<ΑΞΟΝΑΣ

('ραπτός Λόγος - Αvάyvwoη. Φωνημική επΙγνωση. Πρώτη

ανάγνωση. Δομή συλλαβής, λέξης, πρότασης, παραγράφου. Ηδη

ανάγνωσης. Είδη κειμένων. Επιτονισμός.

3<>< ΑΞΟΝΑΣ

Γραπτός λόγος - Γραψή και παραγωγή γραπτού λόγου. Πρώτη

γραΦή ΑντιγραΦή, γραΦή, τονισμός, στΙξη, καλλιγραΦία. Στάδια

γραψίματος. Δομή κειμένου. Γλωσσικές πράξεις. Είδη λόγου, τύποι

κειμένων. Περίληψη. Συνοχή και συνεκτικότητα. Κριτήρια

αξιολόγησης.

4<>< ΑΞΟΝΑΣ

Λογοτ<,χνία. Βιωματικός

λογοτεχνημάτων

λόγος. Γλωσσικά μέσα των

So<AΞONAΣ

ΛΕξιλόγιο. Θεματικά, σημασιολογικά, ετυμολογικά πεδΙα. Ορισμός.

Πολυσημία.
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60<ΑΞΟΝΑΣ

ΓΡ()(μμfXTική. Προτασιακή Δομή. Παρατακτική και υποτακτική

σύνταξη. Πυρηνική, ελλειπτική και επαυξημένη πρόταση. Στίξη.

Δείκτες συνοχής και συνεκτικότητας.Τα μέρη του λόγου. Κλιτικά

συστήματα. Φωνολογική δομή της γλώσσας. Τονισμός και

επιτονισμός. Ιδιαιτερότητα της δομής της Ελληνικής. Σχήματα

λόγου.

70< ΑΞΟΝΑΣ

Δι()(χεΙριση Tf/ς Πληροφορ/()(ς.

Ως προς τους γενικούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, στάοεις και

αξίες)

Ενώ στο γενικό σκοπό του μαθήματος της Γλώσσας είναι

προΦανείς και άμεσοι οι στόχοι που έχουν να κάνουν με ένα

διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, στη στήλη που

περιγράΦει τους γενικούς στόχους δεν υπάρχει ή καλύτερα δεν έχει

προβλεΦθεί μια ευθεία αναΦορά ή παραπομπή σε αυτή τη

σύγχρονη και επιτακτικη ΟΠTlκη των παιδαγωγικών δρώμενων.

Σίγουρα, από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να ισχυριστεί

κανείς ότι καθολικά, οι γενικές γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες,

αξίες και στάσεις που μεταδίδει το μάθημα της Γλώσσας

συμπεριλαμβάνουν έμμεσα, μέσα από τις διατυπώσεις των

γενικών στόχων του διαθεματικού προγράμματος, τα εχέγγυα
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εκείνα που χρειάζονται για να σχεδιαστεί, να οργανωθεί και να

υλοποιηθεί μια διδασκαλία του γλωσσικού, γνωστικού

ανΤΙΚΕιμένου με διαπολιτισμικά δεδομένα.

Δεν δύναται όμως, κατά την προσωπική μου άποψη, ίσως το

πιο σημαντικό μάθημα για την καλλιέργεια και τη διάπλαση

αuριανών πολιτών με μη στερεοτυπικές αντιλήψεις και με

προσανατολισμό στο σεβασμό και στην ενσυναίσθηση του «ξέvοω>

και του διαΦορετικού. να μην έχει σαΦείς και ξεκάθαρες

τοποθετήσεις και κατευθύνσεις, όσον αφορά στον διαπολιτισμικό

χαρακτήρα της Γλώσσας.

Συμπερασματικά, θα ισχυριζόμουν ότι οι γενικοί στόχοι της

Γλώσσας είναι ελλιπείς στο Φλέγον ζήτημα της

διαπολιτισμικότητας. κάτι το οποίο θεωρώ βαρύτατο ολίσθημα

για ένα πολιτικό-εκπαιδευτικό Φορέα όπως είναι το Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο και κατά προέκταση το προΙστάμενο Υπουργείο

Παιδείας. Θα πρέπει, λοιπόν κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι για την

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας να επιληΦθούν του μείζονος

αυτού ζητήματος και να αναθεωρήσουν το γλωσσικό διαθεματικό

πλαίσιο, βάζοντάς το σε μια ρότα που θα συμβαδίζει με το

μοντέλο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας που σταδιακά αποκτά

σάρκα και οστά στην ελληνική επικράτεια και μορφοποιεί

αντιλήψεις. παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Τα τωρινά. πρόχειρα και

άνευ ουσιαστικού προσανατολισμού ευχολόγια και διακηρύξεις,

εντείνουν ακόμα περισσότερο τη στασιμότητα που χαρακτηρίζει εξ
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ολοκλήρου το χώρο της Παιδείας, όταν έχει να κάνει με

ριζοσπαστικέςτομές.

Ως προς τις EνδEΙΚTΙK€ς θΕμΕλιώδΕις €WOtE' διαθΕματικής

πpoσ€'yyισης

Για όλες τις τάξεις παρατίθενται οι παρακάτω έννοιες που

σχετίζονται με τους άξονες και τους γενικους στόχους που θέτουν

οι συντάκτες του ΔΕΠΠΣ για το μάθημα της Γλώσσας:

Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, Δομή, Σύστημα, Σύστημοι-Οργόινωση,

Ομοιότητοι-διοιφορόι,

Ο γράφων θα επιλέξει να εστιάσει, μέσα από ένα διαπολιτισμικό

πρίσμα, στις έννοιες της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και

της ομοιότητας-διαΦοράς,

Επικοινωνίοι. Το μάθημα της Γλώσσας είναι το κατεξοχήν μάθημα

εκμάθησης της προΦορικής και της γραπτής αλληλοσύνδεσης των

ανθρώπων. Παρεχει πλήθος επικοινωνιακών τεχνικών και

εκφραστικών δυνατοτήτων σε κάθε μαθητή και μαθήτρια για να

διευρύνουν τον ορίζοντα των εμπειριών τους, ως αποτέλεσμα της

ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων, απόψεων και στάσεων με

απώτερο σκοπό την ανεμπόδιστη και απροκατάληπτη γνωριμία

και προσΈγγιση διαΦορετικών ανθρώπων και πολιτισμών.

( 41 )
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Ομοιότητα-διαΦορόι. Όπως έχουμε ξαναδηλώσει. το

χαρακτηριστικό που κινητοποιεί αυτές τις αλληλένδετες έννοιες

είναι αυτό της σύγκρισης. Η Γλώσσα, κινούμενη μέσα σΤα πλαίσια

του προΦορικού και γραπτού λόγου, δίνει την ευκαιρία στους

«άπειρους» νεαρούς χρήστες της, μέσα από το δίπολο της

ομοιότητας και διαΦοράς να αντιληΦθούν τη μοναδικότητα της

κυρίαρχης εθνικής γλώσσας και να την αντιπαραβάλλουν με άλλες

γλωσσικές δομές, εντοπίζοντας κοινά σημεία αναΦοράς ή

σύμπλευσης, ή διαΦορές που κάνουν τις συγκρινόμενες γλώσσες

να ξεχωρίζουν με τα ιδιαίτερα και πολλές Φορές μοναδικά

χαρακτηριστικά τους.

Αλληλεπίδραση. Μια πολύ σημαντική έννοια που διαδραματίζει

ιδιαίτερο ρόλο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και όχι μόνο. Αυτή η

έννοια αποτελεί θεμέλιο λίθο στην καθημερινή διαμόρΦωση

δυναμικών σχέσεων και συναλλαγών μεταξύ ετερόκλητων

πολιτισμικά ατόμων ή ομάδων ατόμων. Το γνωστικό αντικείμενο

της Γλώσσας μπορεί να προσΦέρει στους διδασκόμενους τα πιο

χρήσιμα και εποικοδομητικά εΦόδια για τη διαμόρφωση

επικοινωνιακού ανοίγματος και σχέσεων με συνανθρώπους που

προέρχονται από την τοπική έως την παγκόσμια ΚΟΙ νότητα.
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Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΠΣ)

Και στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της

Γλώσσας, περιλαμβάνονται, είτε άμεσα. είτε έμμεσα ειδικοί σκοποί

που λαμβάνουν υπόψη τις διαπολιτισμικές τάσεις που

διαποτίζουν το πνεύμα των εκπαιδευτικών πρακτικών της εποχής

μας. Αυτούς τους ειδικούς σκοπούς παραθέτουμε και αναλύουμε

στη συνέχεια.

Ως προς τους ειδικούς {fIfOποι)ς

v' Να χρησιμοποιείτη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας, αλλόι

και ως σύστημα σκέψης, για να ανακαλύπτεικαι να κατανοεί

νέες γνώσεις και εμπειρίες και να ικανοποιεί έτσι τις

πρακτικές, συναισθηματικές,πνευματικέςκαι κοινωνικέςτου

ανόιγκες. ΣτεκόμασΤε ιδιαίτερα σΤΟ σκελος των πρακτικών

και κοινωνικών αναγκών που πρεπει να ικανοποιήσει ο

μαθητής, ως εκκολαπτόμενος πολίτης ενός κράτους που σε

καμιά περίπτωση δεν ειναι φυλετικά και πολιτισμικά

ομοιόμορφο.

v' Να αποκτήσει τις βόισεις μιας κριτικής γλωσσικής

επίγνωσης, ώστε να μπορεί να αξιολογεί αντικειμενικόι τα

μηνύματα. Η καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και σκέψης

από το μαθητή, όχι μόνο στη γλώσσα, είναι το μεγαλύτερο

στοίχημα στην παιδαγωγική τα τελευταία χρόνια. Οι
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προεκτάσεις αυτής της «πρόκλησης» δεν αΦήνουν επ' ουδενί

αδιάφορους τους ερευvητές της διαπολιτισμικής

εκπαίδευοης, καθώς η εμΦύοηοη στα παιδιά της ΦιλοσοΦίας

του «να μαθαίνεις πως να μαθαίνεις» θα μπορουσε να

αξιοποιηθεί προς όφελος μιας εvαλλακτικής θεώρηοης και

αξιολόγησης από τα ίδια τα παιδιά του πολυεθνικού

πλαισίου, μέσα στο οποίο ζουν και συμμετέχουν.

./ Να συνειδητοποιήσει την κοινωνική και τη γεωγραΦική

ποικιλία της ελληνικής γλώσσοις. Συvειδητοποιώvτας τηv

ποικιλία και διαφορετικότητααρχικά σε εθνικό επίπεδο, θα

είναι πιο εύκολο και επόμενο να συνειδητοποιήσει τις

γλωσσικές αvτιθέσεις σε επίπεδο κρατών και Φυλών, είτε

εvτός, είτε εκτός τηςχώραςκαταγωγήςτου.

./ Να εξοικειωθεί με την τεχνολογία των ηλεκτρονικών

υπολογιστώνέτσι ώστε:

α) να αποκτήσει ευχέρεια πρόσβασηςστις πληΡοΦορίεςπου

παρέχονταιμέσω του Διαδικτύου και των πολυμέσωνκαι

β) να μπορείνα επεξεργάζεταιστοιχειωδώςκείμενα σε Η/γ.

Το διδακτικό μέσο των mE στΟ σχολείο είναι μια νέα

κατάσταση στη σχολική καθημερινότητα που σταδιακά

καθιερώνεται. καλώς ή κακώς, ως το βασικό υλικό με το

οποίο θα δομηθεί το σχολείο του μέλλοντος. Αν και στην

Ελλάδα αυτή η προοπτική Φαvτάζει ακόμα αρκετά μακριvή,

η ραγδαία αυξαvόμεvηχρήοη του ηλεκτροvικού υπολογιστή

σε όλον τον κόσμο και ο οικουμενικός χαρακτήρας του ι
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Διαδικτύου αποτελούν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να

περιοριστεί και γιατί όχι να εξαλειΦθεί το διαπολιτισμικό

χάσμα και στη θέση του να αναπτυχθεί ένας κοινός

πολιτισμικός κώδικας επικοινωνίας που με τη σεφά του θα

δημιουργήσει τη μαγιά για κοινές, οικουμενικές κουλτούρες.

Ήδη. τα πρώτα σημάδια της ψηΦιακής επανάστασης είναι

πλέον ορατά .

./ Να κατανοήσει τη θέση που κατέχει η γλώσσιχ, γενικά, στον

πολιτισμό ενός λαού, τη σημασtα της για τα έθνη, και να

έρθει σε επαΦή και με γλωσσικήςυΦής πολιτισμικάσroιxεΙα

άλλων λαών. Ένας άμεσος. διαπολιτισμικός στόχος που η

διατύπωσήτου είναι άκρως καταΤΟΠΙσϊΓική.

./ Να εκτιμά και να σέβεται τη γλώσσα του ι!ιλλου και να

συμβιώνει αρμονικά με αλλόγλωσσους. Άλλος ένας ειδικός

στόχος. προφανώς διαπολιτισμικά προσανατολισμένος.

Όσον αΦορά τον ιχλλοδαπό μαθητή, τον εντιχγμένο σε τάξη, στην

οποΙα χρησιμοποιεΙται η ελληνική ως μητρική γλώσσιχ, αυτός

πρέπει:

./ Μέσοι σε πλαΙσιο Φυσικής επικοινωνΙας να εσωτερικεύσει

αβΙασrα ορισμένες δύσκολες γι' αυτόν γλωσσικές δομές της

ελληνικής γλώσσοις. Ο πρώτος από τους δύο στόχους που

απευθύνονται ειδικά στους αλλοδαπούς μαθητές. Το ΑΠΣ

προβλέπει για τα παιδιά από διαΦορετικό περιβάλλον (ο

όρος αλλοδαπός είναι περιοριστικός και ανεπαρκής!.

τρόπουςκατάκτησηςτης γλώσσας τηςχώρας υποδοχής.



./ Να βιώσει μέσα από τη γλώσσα τον ελληνικό πολιτισμό και

να υιοθετήσει θετική στάση απέναντί του. Ο έτερος στόχος

Eivat πολύ σημαντικός, καθότι η υιοθέτηση από πολύ μικρή

ηλικία μιας θετικής στάσης απέναντι στον πολιτισμό και την

χώρα. στην οποία θα ζήσει από εδώ και εμπρός, αποτρέπει

l7l' σημαvτικό βαθμό, δημιουργία Φαιvομέvωv όπως ο

ρατσισμός, η ξεvοΦοβία, το μίσος και η γκετοποίηση.

Ως προς τους στόκους. τις θεματικέςεVΌΠ}Tες και τις ενδεικτικές

δpαστηpιόTπτες-oδηγίεc

Οι συντάκτες με βάση τους άξονες που προαναΦέραμε οτα

ΔΕΠΠΣ, θέτουν τους στόχους, τις θεματικές ενότητες και τις

ενδεικτικές δραστηριότητες-οδηγίες που θα αποτελέσουν τον

κορμό του ΑΠΣ της Γλώσσας. Μέσα στις στήλες αυτές θα

αποπειραθουμε να υποδείξουμε τα στοιχεία εκείνα που

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διαπολιτισμικής

Εκπαίδευσης.

Δυστυχώς και εδώ, στο γνωστικό κομμάτι του ΑΠΣ είναι

έκδηλη η απουσία προσεγγισεων και αναφορών στη σημερινή

γλωσσική ποικιλία του σχολεΙου. Εξετάζοντας ενδελεχώς όλες τις

στήλες του ΑΠΣ, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει ούτε μία ευθεία

αναΦορά σε διαπολιτισμικούτύπου θεματικές ενότητες, πρακτικές

και δραστηριότητες. Μοναδικές, σπασμωδικές και χωρίς

οργανωμένο σχεδιασμό εξαιρέσεις, κάποιες πιο εμφανείς

αναφορέςπου συναντάμεστον άξονα της ΛογοτεχνΙας. Πχ.:
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Στον άξονα Λογοτεχνία για την Α' και β' Δημοτικού, στη στήλη

ενδεικτικές δραστηριότητες-οδηγίες, παρατηρούμε:

ΑΦήγηση από το δάσκαλο επιλεγμένων κειμένων των κυριότερων

εκπροσώπων της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας, καβώς και

παραμυβιών άλλων λαών (π.χ. παραμύθια των βαλκανικών λαών,

παραμύθια από την Ευρώπη, παραμύθια από την Ασία).

Αποσπασματική αναΦορά για μια γνωριμία και αντιπαραβολή με

αvτΙστoιχα πολιτισμικά στοιχεία άλλων λαών. Δε γίνεται καμία

σύνδεση με αντίστοιχους σuόχoυς και θεματικές ενότητες που να

παραπέμπουν σε διαπολιτισμικές πρακτικές.

Στον άξονα Λογοτεχνία για την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, στις στήλες

των στόχων και των ενδεικτικών δραστηριοτήτων-οδηγιών,

παρατηρούμε:

Ως προς τους στόχους

Γνωρίζει δειγματικά κείμενα βαλκανικής και παγκόσμιας

λογοτεχνίας. Γενικόλογος στόχος για γνωριμία με κείμενα που

προέρχονται από «ξένα", προς την ελληνική κουλ τούρα,

πολιτισμικά περιβάλλοντα.



Ως προς τις ενδεικτικές δραστηριότητες-οδηγίες

Σύγκριση κειμένων διαφορετικών περιοχών. περιόδων,

συγγραΦέων, τόσο ως προς το θέμα και τη λογοτεχνική γραΦή όσο

και ως προς την οπτική γωνία μέσιχ από την οποία

αντιμετωπίζεται ένα θέμα ή πρόβλημα. Προσωπικά, πιστεύω ότι

είναι η μόνη δραστηριότητα που διακατέχεται από το πνεύμα της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αλλά η προσθήκη της έχει γίνει

χωρίς να συνειδητοποιήσουν οι συντάκτες του ΑΠΣ τη

σπουδαιότητα ενός τόσο επίκαιρου ζητήματος, όπως είναι το

ταίριασμα διαφορετικών πολιτισμών και κοσμοθεωριών.

Ακολουθούν, κατόπιν επιλογής, δια θεματικά σχέδια εργασίας που

απευθύνονται σε μαθητές, όχι αλλοδαπούς όπως λανθασμένα

αναΦέρονται, αλλά σε παιδιά από διαΦορετικά πολιτισμικά

περιβάλλοντα.

» Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασlας

Θέμα: Λεξικό (βαπτιστικών) ονομάτων.

Οι μαθητές, αΦού οργανωθούν σε ομάδες, επικοινωνούν μέσω

διαδικτύου με συμμαθητές τους άλλων τάξεων από

απομακρυσμένα γεωγραΦικά διαμερίσματα και ανταλλάσσουν

πληροΦορίες για τα «μικρά" (βαπτιστικά) τους ονόματα. Στη

συνέχεια συντάσσουν σύντομο ετυμολογικό-ιστορικό λεξικό

βαπτιστικών ονομάτων και πραγματοποιούν έρευνα για την

Ι'
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γεωγραφικη κατανομη των ονομάτων, την οποία και προσπαθούν

να εξηγησουν.

θεμελιώδεις διοιθεμοιτικές ΈWOιες: Επικοινωνία, ΑλληλεπΙδραση,

χώρος-χρόνος, Ομοιότητα-διαΦορά, ΠληροΦορΙα. Προεκτάσεις

στη ΓεωγραΦία, την Ιστορία, τα Θρησκευτικά, τους Η/γ.

Θέμα: Λέξεις και Φράσειc σε διαΦΩΡΕτικές γλώσσες.

Σε τάξεις με αλλοδαπούς μαθητές, δημιουργούνται ανομοιογενείς

ομάδες μαθητών, οι οποίοι με τη βοήθεια των οικογενειών τους

αναζητούν λέξεις με κοινές ρίζες, τρόπους διατύπωσης ευχών με

τυχόν συντακτική ή νοηματική αντιστοιχία. παροιμίες με ανάλογο

περιεχόμενο, κοινά έθιμα, η παρόμοιους θρύλους, σχολιάζοντας

τις ομοιότητες και τις διαΦορές.

θεμελιώδεις διοιθεμοιτικές ΈWOιες: Επικοινωνία, ΑλληλεπΙδραση,

χώρος-χρόνος, Ομοιότητα-διαΦορά, ΠληροΦορΙα. Προεκτάσεις

στη ΓεωγραΦΙα, την ΙστορΙα, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, το Λα'ίκό

Πολιτισμό ..

Ως προς το διδακτικό μεθοδολογί«

Η μεθοδολογικη προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της

Γλώσσας, όσον αΦορά στο περιεχόμενο των διδακτικών

εγχειριδίων, περιλαμβάνει ηρωες, κείμενα και δραστηριότητες που

Εναρμονίζονται με τα διαπολιτισμικά πρότυπα. Οι παραπομπές

και τα έμμεσα μηνύματα στην διαΦορετικότητα ατόμων και

ομάδων ατόμων διατρέχουν τις σελΙδες των βιβλίων των μαθητών



και των τετραδίων εργασιών όλων των τάξεων της βαθμίδας του

Δημοτικού.

Είμαι όμως στη δυσάρεστη θέση και σε αυτό το κομμάτι του

ΑΠΣ, να επαναλάβω την ολοκληρωτική έλλειψη διαπολιτισμικών

αναΦορών. Πέρα από κάποια τυχαία ψήγματα διατυπώσεων που

συμπεριλαμβάνουν τα ζητούμενα για την εργασία κριτήρια, το

τραγελαΦικό της υπόθεσης ολοκληρώνεται με μια σύντομη

τοποθέτηση και μια υποσημείωση στις τελευταίες σελίδες της

μεθοδολογικής ανάλυσης. Τις παραθέτω άμεσα:

Προκειμένου να υποβοηθείται η συνδιδασκαλία αλλοδαπών

μαθητών' με ανεπαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας,

προτείνονται τα εξής (τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από

διδακτικές οδηγίες):

Να δίδεται βαρύτητα στην προΦορική άσκηση και στη χρήση

παραγλωσσικών μέσων, τα οποία προσΦέρονται κυρίως με τον

καθημερινό Φυσικό διάλογο, τη δραματοποίηση, το σχολικό

θέατρο, το τραγούδι, τις συμμετοχικές σχολικές εκδηλώσεις Κ.ά ..

Να προσΦέρονται για προΦορική επεξεργασία άΦθονες

Φραστικές δομές.

- Να δίδεται έμΦαση στη διδασκαλία των ιδιαίτερων δομικών

χαρακτηριστικών της ελληνικής γλώσσας, που παρουσιάζουν

δυσκολίες για τους ξένους, όπως Π.χ. είναι το Φωvολογικό και

κλιτικό σύστημα καθώς και ο τονισμός.
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Υποσημείωση

6 Όπως φαίνεται από το περιεχόμενο του εδαΦίου. στην

προκειμένη περίπτωση γίνεται λόγος για τη διδακτικη

αντιμετώπιση μεμονωμένων περιπτώσεων μαθητών. Το

ευρύτερο θέμα της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης

και ξένης γλώσσας στο σύνολο των αλλοδαπών μαθητών

αντιμετωπίζεται με τη σύνταξη αντίστοιχων Αναλυτικών

Προγραμμάτων Σπουδών.

Ως προς την αξιολόγηση

Παρομοίως. στη συγκεκριμένη διδακτική Φάση. όπως αυτή

καθορίζεται από τη συντακτική ομάδα του ΑΠΣ της Γλώσσας δεν

προβλέπονται μέθοδοι αξιολόγησης που να λαμβάνουν υπόψη τις

πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των μαθητών και το βαθμό δυσκολίας

ως προς την πρόσκτηση. εμπέδωση και κατάκτηση της βαθειάς και

επιφανειακής δομής της γλώσσας.



ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓιΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

flc "poc το σκοπό της διδασκαλ/αςmςΓEωγoαΦlας

Εστιάζουμε στα παρακάτω σημεία των σκοπών της

διδασκαλίαςτου μαθήματος, και συγκεκριμένα:

" Στις θέσεις: οι άνθρωποι και οι τόποι έχουν διαφορετικές

γεωγραφικές και σχετικές θέσεις πάνω στη Γη. οι οποίες

συνδέονται με ροή αγαθων. πληροφοριων και ιδεων. Η

γνωση τους διευκολύνει την ερμηνεία της χωρικής κατανομής

Φαινομένων και διαδικασιών και την κατανόηση των

τοπικών και παγκόσμιων αλληλεπιδράσεων.

" Στα χαρακτηριστικά των τόπων: Οι τόποι έχουν διαΦορετικά

Φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά. η γνωση των

οποίων αποτελεί τη βάση για τη κατανόηση των σχέσεων

μεταξύ ανθρωπων και τόπων.

Τα επιλεγμένα σημεία υποδεικνύουν περίτρανα τη

διαπολιτισμική χροιά που πάντα έχει το γνωστικό αντικείμενο της

ΓεωγραΦίας και την ικανότητα που έχει να <<μεταΦέρει» τους

μαθητές και τις μαθήτριες πέρα από ένα στενό εθνοκοινωνικό

πλαίσιο. Η άποψη αυτή Ενισχύεται και συμπυκνώνεται στην τελική

αποτύπωση του σκοπού της διδασκαλίας του μαθήματος:

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωλογίας

ΓεωγραΦίας είναι να αποκτήσουν οι μαθητές τις βασικές γνωσεις
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και να εξοικειωθούν με μεθόδους που συμβάλλουν στην κατανόηση

της δομής του χώρου και διευκολύνουν την ερμηνεία των

αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που ανθρώπου και του

Φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα επιδιώκεται η

αποδοχή/υιοθέτηση των πανανθρώπινων αξιών και η διαμόρΦωση

θετικών στάσεων τόσο απέναντι στο άμεσο περιβάλλον, όσο και

απέναντι των άλλων λαών στον πλανήτη.

Ως προς τους άξονΕς. τους yξVΙKoύς στόκους και τις θΕμΕλιώδεις

ΕννΟΙΕς mς διgθΕ/1ΙΧΤικrις ΠΡrxrErvιqης

Στο ΔΕΠΠΣ της ΓεωγραΦίας, μεταξύ άλλων, αναΦέρονται και οι

εξής γενικοί στόχοι γνώσης και μεθοδολογίας που προσδίδουν μια

διαπολιτισμική οπτική:

./ Να αναγνωρίζουντο χώρο, τη συνέχειά του και τη γεωγραΦική

κατανομή των ανθρώπινωνδραστηριοτήτων.

.ι' Να γνωρίζουν, να κατανοούν και να εκτιμούν, όσο γίνεται

καλύτερα. το Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στις

ποικίλες αλληλεξαρτήσεις του και τη δυναμική του υΦή σε

τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από την

αποσαΦήνιση βασικών εμπειριών και εννοιών.

Ως προς τη συνεργασία και την επικοινωνία αναΦέρουμε

τους παρακάτω γενικούς στόχους:
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./ Να αναπτύσσουν στάσεις και συμπεριΦορές που θα τους

επιτρέψουννα ενταχθούν ομαλά και δημιουργικά στο φυσικό

και κοινωνικό-πολιτισμικόπεριβάλλοντης χώρας τους.

./ Να αναγνωρίζουν την ανάγκη παγκόσμιας κατανόησης και

συνεργασίας μεταξύ των λαών για τη λύση κοινών

προβλημάτωνόλων των ανθρώπων.

Ως προς την επιστήμη και την καθημερινήζωή:

./ Να εΦαρμόζουν τη γεωγραΦική γνώση σε ατομικό και

κοινωνικό επίπεδο και να αναγνωρίζουν τη συμβολή της

Γεωλογίας και της ΓεωγραΦίαςστη βελτίωση της ποιότητας

του Φυσικού και ανθρωπογενούςπεριβάλλοντος.

./ Να διακρίνουν ορισμένες πολιτιστικές διαΦορές των

ανθρώπων (Φυλές, γλώσσες, θρησκείες) και τη σημασία

τους στη διαμόρΦωση του πολιτιστικού πλούτου της

ανθρωπότητας.

./ Να διακρίνουν τις σχετικές ομοιότητες των προβλημάτων

που αντιμετωπίζουνοι άνθρωποι σε όλη την επιΦάνεια της

Γης και την ποικιλία των λύσεων τις οποίες δίνουν ανάλογα

με τις πολιτιστικέςτους ιδιαιτερότητες.

./ Να αναπτύσσουντις απαραίτητεςδιαθέσειςκαι στάσειςπου

θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν ομαλά και δημιουργικά

στο φυσικό και κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον της

χώρας τους.
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Για τις τάΣΕις Α' και Β' Δημοτικού

Ως προς τους άξονΕς

Με μια γρήγορη ανάγνωση του πίνακα του ΔΕΠΠΣ ΓεωγραΦίας

παρατηρούμΕ, ως προς το διαπολιτισμικό του πνΕύμα, πως οι

άξονες, γύρω από τους οποίους ΠΕριστρέΦΕταιη διδασκαλία του

συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, καλύπτουν τα πεδία του

Φυσικού και ανθρωπογενούςΠΕριβάλλοντος.

Ως προς τους γενικούςστόχους

Οι γενικοί στόχοι που τίθενται για την Εκπλήρωση αυτών των

αξόνων και έχουν αντίκρισμα στις διαπολιτισμικές επιταγές των

καιρών μας είναι οι μαθητές:

./ Να διακρΙνουν τα Επιμέρους σΤΟΙΧΕΙα που αποτελούν το

Φυσικό ΠΕριβάλλοντους. Να ανoιγvωρΙζoυν,να καταγράΦουν

μΕ απλά μέΟΙΧ και να ΠΕριγράΦουν συνήθΕις Εποχιακές

μΕταβολές στο ΠΕριβάλλον τους. Η εξερεύvηση και

εξοικείωσημε το Φυσικόχώρο, τα μορΦολογικάσ;roιxεία και

οι περιβαλλοvτικές μεταβολές που λαμβάvουv χώρα σTOV

τόπο στον οποίο ζει, είναι από τις πρώτες σημαντικές

γνωστικές κατακτήσεις για τα «πρωτάκια» και τα

«δευτεράκια»ι είτε είναι πολιτιστικά γηγενή, είτε όχι.



Άλλωστε, και για τις δύο περιπτώσεις, το Φυσικό

περιβάλλον είναι κάτι κοινό.

./ Να διακρίνουν ανθρωπoγeνή στΟΙΧΕία στο άμΕσο

ΠΕριβάλλον τους. Να αναπτύσσουν θΕτικές στάσεις για την

προστασία του άμΕσου ΠΕριβάλλοντοςτους. Η διάκριση και

η παρατήρηση των ανθρωπογενών στοιχείων στο χώρο

μελέτης των παιδιών. αλλά και η ανάπτυξη θετικών

στάσεων διαμορΦώνουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη

σταδιακή ενσωμάτωση και συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως

των παιδιών στον κοινωνικό ιστό και στα κοινωνικά

δρώμενα που αυτός (ο ιστός) περικλείει.

Ως προς τις ενδεικτικές θεμελιώδεις έwοιες διαθεματικής

προσέγγισης

Στις πρώΤΕς αυτές τάξεις θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις

παρακάτω έwοιες που σχετίζονται με την διαπολιτισμική

προοπτικήπου σχολιάσαμεστην ανάλυση των γενικών στόχων:

Σύστημα. Το περιβάλλον. μέσα στο οποίο κινούμαστεκαι δρούμε.

δηλαδή σε συνδυασμό με το ανθρώπινο στοιχείο. είναι τα μέρη

ενός συστήματος, όπου τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του είναι

καθολικήςκαι ισομερούςσημασίας.
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Διάσταση. Η αντίληψη των διαστάσεώντου περιβάλλοντοςχώρου

μελέτης όλων των παιδιών, τα βοηθά να εξοικειωθούν, να

προσαρμοστουνκαι να λειτουργήσουνκαλύτερα.

Αλληλεξάρτηση. Η σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος είναι

αλληλένδετη. Υπερβαίνει τις εθνικές, πολιτιστικές, οικονομικέςκαι

κοινωνικές διαΦορές και ιδιαιτερότητεςκαι αποτελεί οικουμενική

προτεραιότητα η διαΦύλαξη της αρμονικής συμβίωσης και της

προστασίας του περιβάλλοντος. Κάτι που στις μέρες μας Φέρνει

όλουςμας ακόμα πιο κοντά.

Μεταβολή. Οι μεταβολές στο περιβάλλον, είτε από Φυσικά, είτε

από ανθρωπογενή αίτια, προκαλούν, χωρίς καμία διάκριση,

επιδράσεις και πολλές Φορές επιπτώσεις σε όλα τα γεωγραΦικά

μήκη και πλάτη του γήινου περιβάλλοντος.

Gν'" Για τις τάξεις Γ' και ΔΙ Δnιιοτικού

Ως προς τους άξονες

Πανομοιότυπα, οι άξονες, γύρω από τους οποίους περιστρέΦεται

η διδασκαλία του συγΚΕκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

περιορίζονται στα πεδία του Φυσικού και κυρίως του

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (σχέσεις ανθρώπου και

περιβάλλοντος).
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Ως προς τους γενικούς στόχους

Οι γενικοί στόχοι που τίθενται ως προς τους άξονες και έχουν

κατά τη γνώμη του γράΦοντος μια διαπολιτισμική χροιά είναι οι

μαθητές:

./ Να εξοικειωθούν με τη χρήση γεωγραΦικής ορολογΙας. Η

συγκεκριμένη ορολογία οδηγεί τους μαθητές με πολιτιστικό

πλουραλισμό οτην σταδιακή οικειοποίησή τους με το χώρο,

στον οποιο ζουν, είτε αυτός είναι μια πόλη, είτε ένα

γεωγραΦικό διαμέρισμα ή μια χώρα. Ακολούθως. αυτή η

οικειοποίηση οδηγεί τα εν λόγω παιδιά στην

συνειδητοποίησητης ιδέας της συμμετοχήςκαι δράσης τους

στο χωρικό πλαίσιο που έχουν επιλέξει οι γονείς τους να

ζουν.

./ Να διακρΙνουν και να περιγράΦουν με ΣVγKεKριμένα

παραδεΙγματα αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις

μεταξύ ανθρώπων και στοιχεΙων του χώρου. Να

αναmύσσουν θετικές στάσεις για την προστασία του

περιβάλλοντος. Η αναγνώριση αυτή οδηγεί στην κατανόηση

των παραγόντων πρόκλησης των σύγχρονων κοινωνικών

Φαινομένωνπου οδηγούν στη δημιουργία πολυπολιτισμικών

κρατών. Ένα σχετικό παράδειγμαείναι η μετανάστευσηκαι ο

εκτοπισμός εξαιτίας ανθρωπογενών περιβαλλοντικών

μεταβολών.
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Ως προς τις ενδΕικτικές θΕμΕλιώδΕις FννOΙEς διαθΕματικής

προσέγγισης

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις παρακατω

έννοιες που διαθέτουν έναν διαπολιτισμικό χαρακτήρα που

αναΦέραμε στην ανάλυση των ανωτέρω γενικών στόχων:

Σύστημοι. Βλ. παραπάνω (Α' και 8.' Τάξη Δημοτικού)

Διάστοιση. Βλ. παραπάνω.

Αλληλεξάρτηση. Βλ. παραπάνω.

Μετοιβολή. Βλ. παραπάνω.

ιΥ' Γιοι τι τάξflς Ε' κοιι ΣΤ' Δημοτικού

Ως προς τους άξονες

Στις ΕΙ και ΣΤ' Δημοτικού, οι άξονες γύρω από τους οποίους

περιστρέφεται η διδασκαλία του συγΚΕκριμένου γνωστικού

αντικειμένου σχετίζονται με τον προσανατολισμό-καθορισμό

θέσης, το Φυσικό περιβάλλον κοιι το οινθρωΠΟΥενέςπεριβάλλον.
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Ως προς τους γενικούς στόχους

Οι γενικοί στόχοι που τίθενται ως προς τους άξονες στα

μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού και έχουν διαπολιτισμικές

προεκτάσεις είναι οι μαθητές:

v' Να διακρίνουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που

ιχναmύσσονταιμεταξύ της Ελλάδας και του περιβάλλοντος

χώρου αλλά και μεταξύ τόπων στο εσωτερικό της Ελλάδας

λόγω της σχετικής τους θέσης. Άλλος ένας αμεσος. γενικός

στόχος που καθορίζει το πλαίσιο, μΈσα στΟ οποίο οι μαθητες

και οι μαθήτριες μπορούν να προσανατολιστούν και να

διακρίνουν τα γεωγραφικα εκείνα στοιχεία που

διαμορΦώνουνεπιδρασειςκαι εξαρτήσειςμεταξύ ανθρώπων

ή πολιτισμικών ομαδων, αφενός εντός της ελληνικής

επικράτειας, αφετέρουμε τα όμορα ή γείτονα κρατη.

v' Να ανιχγνωρίζουντα στοιχεία που αποτελούν το σύστημα

του Φυσικού περιβάλλοντος στο χώρο της Ελλάδας. Όπως

προειπώθηκε, βαθύτερη γεωγραΦική γνώση του ελληνικού

φυσικού τοπίου σημαίνει και μεγαλύτερη οικειοποίηση και

εξοικείωση με τον τόπο διαμονής και τα ΟϊΓοιχεία που το

χαρακτηρίζουν.

v' Να διακρίνουντην επίδραση του ανθρώπου στην οργάνωση

του χώρου της Ελλάδας. Να συσχετίζουν τρόπους ατομικής

και κοινωνικήςζωής και ιστορικάγεγονότα με συγκεκριμένες

επιδράσεις και εξαρτήσεις που αναπτύσσονταιμεταξύ του
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ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντοςστην Ελλάδα. Να

διακρίνουν και να ερμηνεύουν όσο τους επιτρέπει η ηλικία

τους, τη γεωγραΦικήκατανομή των Ελλήνων στην επιΦάνεια

της Γης. Η ανθρωπογενήςεπίδραση στην ελληνική Φύση και

στην οργάνωση του εθνικού χώρου μπορεί να δώσει

σημαντικές πληροΦορίες στα παιδιά των μεταναστών, έτσι

ώστε να κατανοήσουν καλύτερα, σε γενικές γραμμές, τη

χωροταξική δομή και τα ιστορικά και λαογραΦικά στοιχεία

που την έχουν ως τώρα διαμορΦώσει. Ως προς τη

γεωγραΦική κατανομή των Ελλήνων στο παγκόσμιο

στερέωμα, ο παραλληλισμός με τη σημερινή

πολυπολιτισμική κατάσταση στην Ελλάδα συνεισφέρει ένα

πολύτιμο διαπολιτισμικόμάθημα, όσον αΦορά στη διασπορά

ανθρώπωνκαι πολιτισμών.

./ Να διακρίνουν την επίδραση του ανθρώπου στην οργάνωση

της επιΦάνειας της Γης. Η διάκριση της επίδρασης αυτής

μπορεί να διαΦωτίσει τα παιδιά, για το πως ο άνθρωπος

έχει οργανώσει και διευθετήσει τις σχέσεις του με τόπους,

ανθρώπους, ΚΟΙ νωνικές ομάδες και όμοιες ή διαφορετικες

κουλτούρες σε ατομικό ή κοινωνικό επίπεδο, καθώς επίσης

σε τοπικό ή σε παγκόσμιο.
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Ως προς τις €VδεΙΚΤΙKEς θεμελιώδεις Εwoιες διαθεματικής

πpoσtγγισης

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις παρακάτω

έννοιες που διαθέτουν έναν διαπολιτισμικό χαρακτήρα που

αναΦέραμε στην ανάλυση των ανωτέρω γενικών στόχων:

Σύστημα. Βλ. παραπάvω (Α' και 8' Τάξη Δημοτικού)

Διάσταση. Βλ. παΡαπάvω.

Αλληλεξάρτηση. Βλ. παΡαπάvω.

Μεταβολή. Βλ. παραπάvω

Η ΔIΑΠΟΛIΤιΣΜIΚΗΠΛΕΥΡΑΤΟΎ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΣΠΟΎΔΩΝΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Το αναλυτικό προγράμματος σπουδών του μαθηματος της

ΓεωγραΦίας, λόγω της Φύσης του μαθηματος και ειδικά λόγω της

αναΦοράς του σε θέματα Φυσικού περιβάλλοντος και

ανθρωπογεωγραΦίας, τα οποία αλληλεπιδρούν και

αλληλοεξαρτώνται, διαδραματίζει άμεσα η έμμεσα έναν

εποικοδομητικό ρόλο στην διαπολιτισμικη εκπαίδευση.

Σημειώνουμε ότι στις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού
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Σχολείου η ΓεωγραΦία είναι ενταγμένη στο μιiιθημα της Μελέτης

του Περιβιiιλλoντoς και μετατρέπεται σε αυτοτελές μιiιθημα μόνο

στις δύο τελευταίες. Ας περάσουμε, λοιπόν, στους επιμέρους

σκοπούς που θα μας απασχολήσουν.

Ως προς TQ(!ς {ιδικούς σκοπούς

"' Η γνωριμία μΕ το Φυσικό ΠEριβιiιλλoν και η παρατήρηοη της

γεωγραΦικής κατανομής των ανθρώπων και των

δραστηριοτήτων τους. Είvαι πολύ σημαVΤΙKό για όλα τα

παιδιά να αντιληΦθούν και να εμπεδώσουν το πολυποίκιλο

και ανομοιόμορΦο μωσαϊκό που υΦίσταται στο παγκόσμιο

χωριό μας, είτε σε επίπεδο Φυσικού περιβάλλοvτος, είτε σε

επίπεδο αvθρωπογεωγραΦικήςκαταvομής.

"' Η μΕλέτη των αλληλEπιδριiισεων και αλληλΕξαρτήσεων που

αναπτύσσονται μεταξύ του Φυσικού ΠΕριβάλλοντος και των

ανθρώπων. Όπως προαvαΦέραμε και στο ΔΕΠΠΣ, μέσα από

αυτού του είδους τη μελέτη θα μπορέσουν να εξάγουν

συμπεράσματα σχετικά με τα νέα δεδομένα που

δημιουργούvται σε πολλές χώρες σε επίπεδο πληθυσμιακής

αvαδιάταξης και σύvθεσης, αλλά και πολιτισμικής

μετεξέλιξης.

"' Η ανοιγνώριση της σημασίας που έχΕΙ η ορθολογική

διαΧΕίριση του ΠEριβιiιλλoντoς. Οι επι πτώσεις από τη μη

ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοvτος είvαι καταλυτικές,

τόσο για την ποιότητα και τη διατήρηση των
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οικοσυστημάτων, όσο και για τις επιλογές των ανθρώπων σε

θεματα τόπου και τρόπου ζωής.

.ι" Η ευαισθητοποίηση για τα μεγάλα προβλήματα που

αντιμετωπίζει σήμερα η οινθρωπότητα και η ανάπτυξη των

απαραίτητων στάσεων για κιχτοινόηση, αποδοχή,

επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεγγύη με τους άλλους

λαούς. Μια άμεση στοχοθετηση με διαπολιτισμικό

περιεχόμενο που προσπαθεί να υπερκεράσει τα χάσματα και

τις διαφορες των λαών και να οδηγήσει τους

«εκκολαπτόμενους» πολίτες σε συνεργασία και σε έμπρακτη

σύγκλιση απόψεων και κοσμοθεωριών.

.ι" Η υιοθέτηση στάσεων και συμπεριΦορών που θα επιτρέψει

στους μαθητές να εντιχχθούν ομαλά στο Φυσικό και

κοινωνικό-πολιτιστικό τους περιβάλλον. ο σκοπός αυτός, ο

οποίος λειτουργεί εν πολλοίς συμπληρωματικά στον

προηγούμενο, τονίζει σαΦώς την σπουδαιότητα του τρόπου

ενταξης σε ενα νεο περιβάλλον. Η ομαλή και απρόσκοπτη

ενταξη που προκύπτει από την καλοπροαΙρετη ανταλλαγή

στάσεων και αξιών, διασΦαλίζει μελλοντικά αρμονία,

συνεργασία και συναίνεση τόσο σε επίπεδο σεβασμού και

διαΦύλαξης του Φυσικού πλούτου, όσο και σε επίπεδο

συμβίωσης και επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ

διαφορετικών ανθρώπων.



ΙΙΙΙΟΟ--------------------Υ

{g προς τους στόκους. ΤΙζ θΕμιχτικές ΕνότηΤΕς και τις ΕνδΕικτικές

δΡαστηριόmΤΕc-οδηγίΕς

παρακάτω, μέσα από τους σχετικούς πίνακες που

οργανώνονται ανά θεματικές ενότητες, επιλέγονται και

αναΦέρovται από τις 3 στήλες οι πληροΦορίες εκείνες που

•,
.
Ι

μπορούν να χρησιμεύσουν για μια διαπολιτισμική προσέγγιση του

μαθήματος.

6V' Για την Ε' τάΣη Δημοτικού

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ. ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ

ΚΟΣΜΟΥ •

Ως προς τους στόχους

./ Να εξοικειωθούνμε τη χρήση της κλίμακας.

./ Να ορίζουν τη σχετική θέση τόπων.

Ως προς τις θΕμιχτικέςEVΌT!1TEς

./ Η ταυτότητα του χάρτη (ο τίτλος, το υπόμνημα, η κλίμακα).

./ προσδιορισμόςθέσεων και αποστάσεων.

Ως προς τις ΕνδΕικτικέςδραστηριόT!lΤΕς

Οι μαθητές

./ Να υπολογίζουναποστάσειςμε τη βοήθεια της κλίμακας.
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./ Να προσανατολίζονται στο χάρτη της πόλης τους

ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες .

./ Να περιγράΦουντη σχετική θέση ενός τόπου ως προς άλλα

σημεία του χώρου στο διαμέρισμαπου ζουν.

2' ΕΝΟΤΗΤΑ: .ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ;.

Ως προς τους στ6χους

./ Να χαρακτηρίζουν τη σχετική θέση της Ελλάδας ως προς

άλλα γεωγραΦικάστοιχεία του χώρου.

./' Να επισημαίνουν και να αξιολογούν πλεονεκτήματα που

προσΦέρει στην Ελλάδα η γεωγραΦική τους θέση .

./ Να διακρίνουν τις διαφοροποιήσεις του κλίματος στις

διάΦορες περιοχές της χώρας, να τις περιγράΦουν

συνοπτικά και να τις συγκρίνουν.

./ Να συσχετίζουν, όσο τους το επιτρέπει η ηλικία τους, τις

κλιματικέςσυνθήκες με τις ανθρώπινεςδραστηριότητες.

Ως προς τις θΕματικέςΟΟτηΤΕς

./ Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο, στην Ευρώπη και στη

Μεσόγειο.

./ Το κλίμα της Ελλάδας. Η έννοια του κλίματος - διαΦορές

καιρού και κλίματος. Συσχετισμός κλίματος και ανθρώπινων

δραστηριοτήτων.
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Ως προς τις ενδεικrΙKEς tίραστηριόΤ'lτες

v' Προσδιορίζουν και περιγράΦουν τη θέση της Ελλάδας σε

χάρτες και καταγράΦουντα πιθανά πλεονεκτήματαπου της

προσΦέρει.

v' Προσδιορίζουντη σχετική θέση της Ελλάδας ως προς άλλες

χώρες ή ως προς άλλα στοιχεία της επιΦάνειας της Γης και

την περιγράΦουν.

v' Επιχειρηματολογούν σχετικά με τη σημασία της θέσης της

Ελλάδας για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. την ανάπτυξη του

εμπορίου, τη διακίνηση των ιδεών (Ιστορία, Γλώσσα).

v' Συζητούν τις διαΦορές κλίματος και καιρού.

v' Χρησιμοποιούν κείμενα από εφημερίδες και περιοδικά ή

βιβλία και άλλο εποπτικό υλικό για να διακρίνουν σχέσεις

μεταξύ κλίματος και ανθρώπινωνδραστηριοτήτων.

v' ΚαταγράΦουνπροβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουνοι

ακραίες καιρικές συνθήκεςστην καθημερινήζωή.

v' Συμπεραίνουνγια τη σημασία της πρόγνωσηςτου καιρού σε

σχέση με τις ανθρώπινεςδραστηριότητες.

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: .ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Ως προς τους στόχους

./ Να αναγνωρίζουν την ιστορική συνέχεια στο χώρο της

Ελλάδας από τα πανάρχαιαχρόνια μέχρι σήμερα.
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./ Να συσχετίζουν τη μεταβολή του πληθυσμού μιας περιοχής

με κάποιους από τους παράγοντεςπου την επηρεάζουν.

./ Να αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι, επιλέγουν το χώρο

κατοικίαςτους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

./' Να αναγνωρίζουν την αξία των συγκοινωνιών για την

οικονομική, την τουριστική και γενικότερα την πολιτιστική

ανάπτυξη της χώρας .

./' Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και αντίστοιχες

συμπεριΦορές σχετικά με την ανοχή των πολιτισμικών

ιδιαιτεροτήτων των άλλων λαών.

,/ Να ερμηνεύουν, όσο τους επιτρέπουν η ηλικία και οι γνώσεις

τους τη διασπορά του ελληνισμούστον κόσμο.

Ως προς τις θεμαrrΙKEςΕνότητες

./ Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία.

./ Ο πληθυσμόςτης Ελλάδας και η γεωγραΦική κατανομή του.

./ Οι συγκοινωνίεςστην Ελλάδα.

./ Η Ελλάδα και η Ενωμένη Ευρώπη. Η σημασία της Ευρωπα"ίκής

Ένωσης.

./ Ο ελληνισμόςτης διασποράς.

Ως προς τις ενMΙκrLKEςδραστηριότητες

./ Με τη βοήθεια χαρτών και συνοπτικών κειμένων

καταγράφουν την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων στο χώρο

της Ελλάδας και τον ευρύτεροχώρο της Μεσογείου.
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.ι Παρατηρούν τις φωτογραΦίες μιας περιοχής με πολλά

εργοστάσια και μιας άλλης αγροτικής. Συμπεραίνουν για το

ποια περιοχή προσΦέρει περισσότερες ευκαιρίες

απασχόλησης στους ανθρώπους και συσχετίζουν αυτη την

ιδιότητα με τον αριθμό των ανθρώπων που είναι πιθανό να

συγκεντρωθούν σε καθεμιά από αυτές.

.ι Συζητούν λόγους που κάνουν τους ανθρώπους να

μετακινούνται από και προς τις πόλεις και τις επιπτώσεις

που αυτό έχει στην πόλη τους. (π.χ., αύξηση των

καταστημάτων, ανάπτυξη συγκοινωνιών κλπ.) .

.ι Παρακολουθούν στο χάρτη της Ελλάδας τους μεγάλους

άξονες του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου και

συμπεραίνουν για τη σημασία τους για την οικονομική

ανάπτυξη και την επικοινωνία της χώρας με τον υπόλοιπο

κόσμο.

./ Συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις για τη σημασία που

έχει ο σεβασμός των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων

(γλώσσας, θρησκείας, εθίμων) κάθε ομάδας μέσα σε κάθε

χώρα χωριστά αλλά και σε ολόκληρη την Ε.Ε.

.ι Παρατηρούν σε κατάλληλο χάρτη τη διασπορά και την

κατανομή του Ελληνισμού σε ολόκληρο τον κόσμο .

.ι Συζητούν για τα αίτια της διασποράς αλλά και τη σημασία

που έχει σήμερα για την Ελλάδα.
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;. Προτεινόμενοι διαθεμοιτικά σχέδια εργασίας

Θέμα: Ιστορική συνέχεια στον ελλαδικό χώρο.

Εκπόνηση ομαδικών εργασιών και διεξαγωγή έρευνας μέσα από

γραπτά μνημεία ή μνημεία της τέχνης προκειμένου να αποδείξουν

και να ερμηνεύσουν τη συνεχή παρουσία των Ελλήνων στο

συγκεκριμένο χώρο.

θεμελιώδεις διαθεματικές ΈWOιες: Διάσταση, Μεταβολή.

Θέμα: Τουριστικός οδηγός της Ελλάδας ή συγκεκριμένου

γεωγραΦικού διαμερίσματος.

Εκπόνηση κοινής εργασίας με σκοπό τη συγκέντρωση ιστορικών,

πολιτισμικών, γεωμορΦολογικών στοιχείων του τόπου που οι

μαθητές επιλέγουν. Στόχος η σύνθεση των εργασιών και η

εκπόνηση κοινής εργασίας για όλη την τάξη.

θεμελιώδεις διαθεμοιτικές έwοιες: Διάσταση, Μεταβολή.

Αλληλεπίδραση.

6V' Για την ΣΤ' τάξη Δημοτικού

2' ΕΝΟΤΗΤΑ: .ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ.

Ως προς τους στόχους

οι' Να επισημαίνουν τις συνέπειες που έχουν τα Φαινόμενα

αυτά για τον άνθρωπο.
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,/ Να αποκτούν τη διάθεση και τη θέληση να συμπαρΙστανται

και να βοηθούν εκεΙνους που πληπονται από Φυσικές

καταστροΦές.

./ Να κατανοούν ότι και οι ανθρώπινες δραστηριότητες εΙναι

παράγονταςμεταβολώντης επιΦάνειαςτης Γης.

Ως προς τις θΕμα.τικΕςΕνστηΤΕς

οι' Αλλαγές στην επιΦάνεια της Γης. Οι Φυσικές καταστροΦές

και οι συνέπειες στη ζωη των ανθρώπων. Οι ανθρώπινες

δραστηριότητεςως παράγοντας μεταβολών στην επιΦάνεια

της Γης.

Ως προς τις ΕνδΕικτικΕς(ίραστηριότηΤΕς

Οι μαθητές

οι' Διαβάζουν στην τάξη κείμενα για την έκρηξη της Θηρας. του

Κρακατάο και σύγχρονων παρόμοιων φαινομένων και

συμπεραίνουν για την επίδραση τους στη ζωη των

ανθρώπων.

οι' ΚαταγράΦουν μεταβολές που προκαλούν οι άνθρωποι στην

επιΦάνεια της Γης (π.χ., δάση πριν και μετά την ίδρυση μιας

πόλης η τοπίο πριν και μετά την κατασκευη φράγματος).
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3' ΕΝΟΤΗΤΑ: «Η ΓΗ ΩΣ ΧΩΡΟΣΖΩΗΣΤΟΥΑΝΘΡΩΠΟΥ»

Ως προς τους οτ6χους

./ Να διαπιστώσουντη συνεχή αύξηση του πληθυσμού της Γης

με την επεξεργασίακατάλληλωνπληροΦοριών.

./ Να αναγνωρίζουν ορισμένες πολιτιστικές διαΦορές των

ανθρώπων.

./ Να διακρίνουν τη γεωγραΦική κατανομή θρησκειών και

γλωσσών.

./' Να αποκτήσουν θετική στάση και να υιοθετήσουν αντίστοιχη

συμπεριΦορά απέναντι στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των

άλλων λαών .

./ Να εκτιμούν τη σημασία που έχει η διεθνής κατανόηση και

συνεργασία των λαών και να ενστερνίζονταιτα ανθρώπινα

και δημοκρατικάιδεώδη.

./ Να ερμηνεύουν με την ανάλυση συγκεκριμένων

παραδειγμάτωντους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι

προσαρμόζονται στις συνθήκες κάθε περιοχής και

ταυτόχρονα αλλάζουντο χώρο γύρω τους.

./' Να συγκρίνουν τρόπους ζωής των ανθρώπων σε

διαΦορετικά Φυσικά περιβάλλοντα και να καταγράψουν τις

ευκαιρίες και τις δυσκολίες που δημιουργεί κάθε χώρος.

Ως προς τις 8ΕματικΕς EV6τηΤEς

./ Η κατανομήτου πληθυσμούστη Γη.

( 72 )



" Γλώσσες και θρησκείες.

" Η ζωή του ανθρώπου σε διαΦορετικά Φυσικά περιβάλλοντα.

Ως προς τις ΕνδΕικτικές δραστηριότ/ΤΕς

./ Παρατηρούν πί.νακες και διαγράμματα που αναΦέρονται

στην εξέλιξη του αριθμού των ανθρώπων και συμπεραίνουν

για τη συνεχή αύξησή του.

" Παρατηρούν χάρτη της Γης που παρουσιάζει την κατανομή

του πληθυσμού και σημειώνουν τις 4-5 μεγαλύτερες

συγκεντρώσειςανθρώπων.

" Παρατηρούν και σχολιάζουν χάρτες και παρουσιάζουν την

κατανομή των βασικών γλωσσών και θρησΚΕιών στον κόσμο .

./ Βλέπουν βίντεο και εικόνες από μεγάλα θρησκευτικά κέντρα

του κόσμου. Συζητούν για την ανάγκη ανεξιθρησκίαςσε κάθε

χώρα του κόσμου.

./ Διακρίνουν τις «διεθνείς» γλώσσες και δίνουν ερμηνείες στη

διάδοσή τους.

./' Κατασκευάζουν έναν πίνακα στον οποίο είναι γραμμένη η

ίδια πρόταση σε πολλές διαΦορετικές γλώσσες.

" Παρατηρούν εικόνες και ΦωτογραΦίες από διαΦορετικά

περιβάλλοντα, περιγράφουν τις συνθήκες που επικρατούν

και εξηγούν τη σχέση μεταξύ του Φυσικού Περιβάλλοντος και

του τρόπου ζωής του ανθρώπου.

" Αναζητούν και συγκεντρώνουν κείμενα , ΦωτογραΦίες από

διαφορετικά και άλλο υλικό σχετικά με τις αλληλεξαρτήσεις
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ανθρώπου και χώρου και τις θετικές ή αρνητικές συνέπειες

των δραστηριοτήτων του ανθρώπου.

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: .01 ΗΠΕΙΡΟΙ.

Ως προς τους στόχους

./ Να καταγράΦουν και να αξιοποιούν πληροΦορίες για τους

λαούς της ηπείρου και τα πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά

(γλώσσες, θρησκείες),

./ Να αποκτούνθετική στάση απέναντι στους άλλους λαούς, να

εκτιμούν τη σημασία που έχει η συνεργασίατων λαών και να

εκτιμούν τα ανθρωπιστικάκαι δημοκρατικάιδεώδη.

Ως προς τις θΕμα,τικι!ςενότηΤΕς

./ Η Ευρώπη. Το κλίμα και οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι

κάτοικοι και τα κράτη. Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των

λαών της Ευρώπης. Αξιοθέατα-μνημεία και ιστορική

συνέχεια των λαών της Ευρώπης. Οι σχέσειςτων κρατών.

Ως προς τις ΕνδΕικπκι!ςδραστηριότηΤΕς

./ Αξιοποιούν προηγούμενες γνώσεις τους για να συγκρίνουν

χάρτες, να αναλύσουνστοιχεία και να ανακαλύψουνσχέσεις.

./' Αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν την «ταυτότητα» της

ηπείρου με στοιχεία που επιλέγουν οι ίδιοι ως πιο

σημαντικά.
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./ Κάνουν υποθετικά κτίρια σε χώρες ή πόλεις και περιγράΦουν

κλίμα, ρούχα, κτίρια, πολιτιστικό περιβάλλον και αξιοθέατα

(εκμετάλλευσηβιβλιογραΦικώνπηγών),

,/ Κάνουν υποθετικά ταξίδια σε πολυεθνικά πλωτά ποτάμια

και περιγράΦουντη διαδρομή.

~ Προτεινόμενοιδιοιθεμοιτικάσχέδιοι εργοισίοις

Θέμα: Η κουζίνα της Ευρώπης / του κόσμου:

Εκπόνηση ομαδικών εργασιών και διεξαγωγή έρευνας μέσα από

πηγές (βιβλία, διαδίκτυο, αλληλογραΦία), συγκέντρωση συνταγών,

μελέτη των διατροΦικών συνηθειών των διαΦόρων λαών. σύνδεσή

τους με τις κλιματολογικές ή άλλες συνθήκες που επικρατούν στις

διάΦορες περιοχές.

Θεμελιώδεις διοιθεμοιτικές έννοιες: Διάσταση, Μεταβολή,

Αλληλεξάρτηση.

Θέμα: ΙραΥούδια ή μύθοι απ' όλο τον κόσμο: Εκπόνηση ομαδικών

εργασιών και διεξαγωγή έρευνας μέσα από πηγές (βιβλία,

διαδίκτυο, αλληλογραΦία). συγκέντρωση τραγουδιών. μύθων, κτλ.•

μελέτη των παραδόσεων των διαΦόρων λαών, σύνδεσή τους με την

ιστορία και την κουλτούρα των λαών στο πλαίσιο της

γεωγραΦικής μελέτης.

Θεμελιώδεις διοιθεμοιτικές έwοιες: Διάσταση. Μεταβολή,

Αλληλεξάρτηση.
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Θέμα: Τα δά . οι θάλασσε του κό ου:

Οργάνωση ομαδικών εργασιών για τη διερεύνηση της κατανομής

των δασών και των θαλασσών στον κόσμο, μελέτη και κατασκευή

σχετικών χαρτών, σύνδεσή τους με συγκεκριμένες δραστηριότητες

των ανθρώπων, συγκέντρωση ΦωτογραΦιών.

θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Διάσταση, Μεταβολή, Σύστημα,

Αλληλεπίδραση.

Ως προς τη διδαΚΠJ(ή μΕθοδολογία.

Για να εισχωρήσει μια διαπολιτισμικού χαρακτήρα φιλοσοΦία στη

διδασκαλία του μαθήματος της ΓεωγραΦίας, θα πρέπει να

υπάρξει:

• Αποφυγή του δασκαλοκεντρικού προτύπου και εΦαρμογή της

ευρείας συνεργασίας κατά ομάδες.

• Συνεχή προσπάθεια σύνδεσης των δεδομένων με το άμεσο

και οικείο περιβάλλον των παιδιών μέσα από συγΚΕκριμένα

παραδείγματα.

• Αξιοποίηση της ενεργητικής μάθησης μέσω της διερεύνησης

και της ανακάλυψης.
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓιΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ως προς το Uι{οπό mt; διδαUl{αλίαςτης MeλEτηςΠφιΒάλλοντος

Ως προς το σκοπό της διδασκαλίας, λοιπόν, επιλέγουμε από

τα γραΦόμενα το συντακτών το παρακάτω απόσπασμα: «ο

γενικός σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντοςείναι 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 στο χρόνο,...», καθώς

επίσης και το ακόλουθο: «Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη

δημιουργία μιας σΦαιρικής αντίληψης για τη ζωή που συνιστά

κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και

αλληλεπιδράσεωνμεταξύ διαΦορετικώναντικειμένων,...».

Μέσα από τη χρήση της συγκεκριμένης φρασεολογίας, το

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπως και στο συγγενές μάθημα της

ΓεωγραΦίας, δίνει μεγάλη έμΦαση, όπως είναι Φυσικό, σε ότι

συσχετίζει το Φυσικό με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Αυτό, σε

συνδυασμό με την πρόθεση δημιουργίας μιας σΦαιρικής αντίληψης

για τη ζωή μπορεί να αξιοποιηθείεμμέσως και διαπολιτισμικάστο

να κατανοήσουν τα παιδιά το πλαίσιο και τα γεγονότα, μέσα στα

οποία οι άνθρωποι αναπτύσσουν ανάλογες και ξεχωριστές
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συμπεριΦορές, και πως μέσα από τις αλληλεπιδράσεις και τις

αλληλεξαρτήσεις διαμορΦώνουν έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής και

μοναδικά, πολιτισμικά γνωρίσματα.

Ως πρoc τους άEolI€ς. τους γενικούς στόJ(ουc και τις θΕμΕλιώδΕις

ΕννοΙΕς τικ διαθΕματικής πpoσtγyισrις

Στους πίνακες του ΔΕΠΠΣ της Μελέτης Περιβάλλοντος, το

διαπολιτισμικό μας ενδιαΦέρον θα εστιαστεί στα παρακάτω

στοιχεία των τριών στηλών:

Γιοι την Α' Τάξη Δημοτικού

Ως προς τους άξονες

Τους άξονες γνωστικού περιεχομένου που πιστεύουμε εδώ, σε

αυτή την τάξη ότι είναι διαποτισμένοι από ένα διαπολιτισμικό

πνεύμα, είναι αυτοί του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της

αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος, ειδικότερα, τα πεδία:

η τάξη μου, το σχολείο μου, η γειτονιά μου, ο τόπος που ζω

τοπική ιστορία, οι ανάγκες του ανθρώπου και ο πολιτισμός του

τόπου μου.

Ως προς τους γΕνικούς στόχους

Οι γενικοί στόχοι που μας ΕνδιαΦέρουν για την έρευνά μας και

διαμορΦώνονται από τους παραπάνω άξονες:
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./ Να αποκτήσουν μία πρώτη επαΦή με τ/ν κοινωνική ομάδα.

Οι πρώτες απόπειρες κοινωνικοποίησηςσε αυτή την ηλικία

είναι επιπλέον μια παρακαταθήκη για το μέλλον, όσον

αΦορά στη σύναψη σχέσεων επί ίσοις όροις και χωρίς

πσλιτισμικούςδιαχωρισμούς.

./ Να κατανοήσουν τ/ν αναγκαιότ/τα των κανόνων για τ/

εύρυθμη λειτουργία τ/ς σχολικής τάξης. Οι κανόνες και η

κατανόηση της αναγκαιότητας αυτών, συμβάλλει στην

οικοδόμηση αλληλοσεβασμού και στην ανύψωση του

πολιτισμικού επιπέδου σήμερα στην τάξη, αύριο σ;rην

κοινωνία.

./ Να επισημαίνουντις κοινές ανάγκεςπου ικανοποιείη τάξη.

Οι ανάγκες υπό κοινό πρίσμα, αμβλύνουν κάθε είδους

διαφορές, καθώς δημιουργούν συνθήκες άμιλλας και

ομοψυχίας για την αντιμετώπιση των θεμάτων που

απασχολείόλους και όλες εξίσου.

./ Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας για τ/ν

πραγματοποίηση κοινών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων

στο χώρο του σχολείου. Ομοιάζει με τον προαναφερθέντα

στόχο, με τη μόνη διαφσρά ότι μεταφερόμασ;rεσε πρακτικά

ζητήματαστο επίπεδο του σχολείου.

./ Να αναπτύξουν eνδιαΦέΡOν και αγάπη για την πατρίδα και

την πολιτιστική τους κληρονομιά. Πολύ σημαντική

προϋπόθεσηαπό αυτήν την ηλικία να μάθουν τα παιδιά να

εκτιμούν το πολιτισμικότους περιβάλλον.

(
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,/ Να αποκτήσουν περισσότερη εξοικείωση με τον ευρύτερο

χώρο της γειτονιάς και τους ανθρώπους που ζουν και

εργάζονται εκεί. Πόσο μάλιστα όταν στη γειτονιά τους

κατοικούν, δουλεύουν και ζουν άνθρωποι από διαφορετικά

πολιτισμικά περιβάλλοντα .

./ Να KαΤOΙVOήσoυν ότι η συμπεριΦορά τους και οι δικές τους

ενέργειες, καθώς και όλων των ανθρώπων, έχουν άμεση

οχέση και αλληλεπίδραση με τον τόπο στον οποίο ζουν.

Όπως προείπαμε, αυτού του είδους η αλληλεπίδραση είναι

καταλυτική για τη δομή και λει τουργία ενός κοι νωνικού

ιστού, καθως και για το είδος των σχεσεων που

δημιουργούνται μέσα σε αυτό.

./ Να oιvαγνωρίσoυν τη σημαΟΙα της ιστορίας και του

πολιτισμού του τόπου που ζουν. Η διαχρονική, πολιτισμική

προσεγγιση του τόπου που ζούμε, μας δημιουργεί

σταδιακά ισχυρούς δεσμούςμαζί με αίσθημα υπερηΦάνειας

και ευθύνης.

./ Να προβληματιστούνγια την ανεπαρκή κάλυψη των βασικών

(διατροΦικών) ανοιγκών όλων των παιδιών του κόσμου. Η

απόπειρα κατανόησης των διαΦορετικών συνθηκών που

επικρατούν για παιδιά από άλλες χώρες και λαούς, στο

παγκόσμιο στερέωμα, συντελεί στο τα παιδιά να

συνειδητοποιήσουν το στοιχείο της ανομοιογένειας στον

κόσμο.
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./ Να προσεγγΙσουνκαι να αναmύξουνενδιαΦέρονταγια τους

πολιτιστικούςχώρους και τις λαϊκές παραδόσειςτου τόπου

στον οποΙο ζουν. Σύνδεση των παιδιών, ανεξαρτήτως

πολιτισμικής αΦετηρίας με τον πολιτισμό του τόπου που

ζουν.

Ως προς τις ενδεικτικές θεμελιώδεις Εwοιες διαθεματικής

προσέγγισης

Στις πρώτες αυτές τάξεις θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις

παρακάτω έwοιες που σχετΙζονται με την διαπολιτισμική

προοπτικήπου σχολιάσαμεστην ανάλυσητων γενικών στόχων:

Ομοιότητα-διαΦορά.Το χαρακτηριστικόπου κινητοποιείαυτές τις

αλληλένδετες έννοιες είναι αυτό της σύγκρισης. Μας βοηθούν να

παρατηρούμετην έκΦραση της διαφορετικήςάποψης κι έκΦρασης,

καθώς επίσης και την ταύτιση αυτών μεταξύ ανθρώπων που

συνυπάρχουνκαι αλληλεπιδρούνπολιτισμικά.

Πολιτισμός. Είναι η κυρίαρχη έwοια-κλειδί που συνοδεύει το

άτομο σε όλη την πσρεία της ζωής του και είναι παγιωμένη σε

κάθε π,τυχή της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας του.

Επηρεάζει τον τρόπο θεώρησηςτων πραγμάτωνκαι το πώς ο κάθε

άνθρωπος ερμηνεύει τα μηνύματα από το περιβάλλον, στο οποιΌ

αλληλεπιδράμε τους άλλους ανθρώπους.



Πα.ράδοση. Το σύνολο ηθών και εθίμων, στάσεων και αντιλήψεων

που καθορίζουv σε σημαvτικό βαθμό TOV τρόπο ζωής και

συμπεριΦοράς εvός ατόμου. Η καταvόηση και ο σεβασμός της

παράδοσης του καθεvός δημιουργεί ευοίωvες συvθήκες

προσέγγισης,μεταξύαvθρώπωvμε διαΦορετικέςαΦετηρίες.

Χώρος-χρόνος. Το χωροχροvικό πλαίσιο βοηθά vα συλλέξουμε

πληροΦορίεςκαι vα εξάγουμε συμπεράσματα, για τηv αvθρώπιvη

παρουσία, ή για κάποια ομάδα ανθρώπων με κοινά ή μη

πολιτισμικάχαρακτηριστικάσε βάθοςχρόvου.

Σύστημα. Το περιβάλλοv, μέσα στο οποίο κιvούμαστεκαι δρούμε,

δηλαδή σε συνδυασμό με το ανθρώπινο στοιχείο, είναι τα μέρη

ενός συστήματος, όπου τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του είναι

καθολικήςκαι ισομερούςσημασίας.

Διάσταση. Η αvτίληψη rwv διαστάσεώvτου περιβάλλοvτοςχώρου

μελέτης όλωv rwv παιδιώv, τα βοηθά vα εξοικειωθούv, vα

προσαρμοστούνκαι να λειτουργήσουνκαλύτερα.

Αλληλεπίδραση. Μια πολύ σημαvτική έvvοια που διαδραματίζει

ιδιαίτερορόλο στη διαπολιτισμικήεκπαίδευσηκαι όχι μόvο. Αυτή η

έvvοια αποτελεί θεμέλιο λίθο στηv καθημεριvή διαμόρΦωση

δυναμικών σχέσεων μεταξύ ετερόκλητων πολιτισμικά ατόμων ή

ομάδωvατόμωvμε αποτέλεσμαvα εμφαvίζοvταιθετικές εξελίξεις,
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τόσο σε επίπεδο επιρροών, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγών ιδεών,

στάσεων, αξιών και αντιλήψεων.

Μεταβολή. Οι μεταβολες στο περιβάλλον, είτε από Φυσικά, είτε

από ανθρωπογενή αίτια, προκαλούν, χωρίς καμία διάκριση,

επιδράσεις και πολλες φορες επιπτώσεις σε όλα τα γεωγραφικά

μήκη και πλάτη του γήι νου περιβάλλοντος.

GV' Για τη β' ΤάξΙ\.ΑημΟΤLkΟύ

Ως προς τους άξονες

Πανομοιότυπα, σι άξονες, γύρω από τους οποίους περιστρέΦεται

η διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, είναι

αυτοί του ανθρωπογενούςπεριβάλλοντοςκαι της αλληλεπίδρασης

ανθρώπου-περιβάλλοντος,ειδικότερα, τα πεδία: η τάξη μου, το

σχολείο μου, ο τόπος που ζω. οι ανάγκες του ανθρώπου και ο

πολιτισμόςστην ευρύτερη περιοχή.

Ως προς τους γενικούςστόχους

Οι γενικοί στόχοι που τίθενται ως προς τους άξονες και έχουν

κατά τη γνώμη του γράΦοντος μια διαπολιτισμική χροιά είναι οι

μαθητές

./ Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε συμμαθητές τους με

ιδιαίτερα ατομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Ένας
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εμΦανής και προΦανής γενικός σκοπός που υπερτονίζει τη

διαΦορετικότητα των ανθρώπων.

./ Να ανaγνωρΙζoυν τη σχέση του περιβάλλοντος με την

ποιότηταζωήςτου ανθρώπου και να ενεργοποιούνταιγια τη

ΦροντΙδα και την προστασίατου. Για άλλη μια Φορά δίνεται

ιδιαίτερη έμΦαση στη σχέση περιβάλλοντος-ανθρώπου. Το

οικουμενικό αυτό ζήτημα δεν έχει διαφορετικά

«στρατόπεδα». Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα

διαπολιτισμικήςσυνεργασίαςγια την κοινή μας Φύση.

./ Να εκτιμήοουν τη συμβολή των κοινωνικών ομάδων ιτrην

κάλυψη των αναγκών του ατόμου. Η αντίληψη της

κοινωνικής και ομαδικής συνοχής διευκολύνει ένα παιδί να

καταλάβει τις αξίες της ενότητας και της συλλογικότητας

που μπορεί να βάλει σϊΓΟ περιθώριοοποιαδήποτεδιαφορά.

./ Να αναπτύξουν ενδιαΦέρονγια την αναζήτηση και ανάδειξη

στοιχεΙων από το λαϊκό πολιτιομό της ευρύτερης περιοχής

στην οποΙα ανήκει η κοινότητά τους. Οι πολιτισμικές

ιδιαιτερότητες κάθε λαού πρέπει να αναδύονται στην

επιΦάνεια. Πρέπει να υπάρχει «σύνδεση» μέσα στοχώρο και

το χρόνο . Διαπολιτισμικά, είναι πολύ σημαντικό για τα

«νέα» μέλη να πληροφορηθούν και να συλλέξουν στοιχεία για

την κοι νότητα, εντός της οποίας οργανώνουν τη ζωή τους.
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Ως προς τις ενδεικτικές θεμελιώδεις έν/οιες διαθεματικής

προσέγγισης

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις παρακάτω

έννοιες που διαθέτουν έναν διαπολιτισμικό χαρακτήρα που

αναΦέραμε στην ανάλυση των ανωτέρω γενικών στόχων:

Σύστημα. Βλ. παραπάνω (Α' Τάξη Δημοτικού)

ΠOλΙΤΙιηJός. Βλ. παραπάνω.

Παράδοση. Βλ. παραπάνω.

Ομοιότητα - Διαφορά. Βλ. παραπάνω.

Διάοταση. Βλ. παραπάνω.

Αλληλεπίδραση. Βλ. παραπάνω.

Μεταβολή. Βλ. παραπάνω.

GV Για Ι11Υ Γ' Τάξη Δηυοτικού

Ως προς τους άξονες

οι άξονεςγύρω από τους οποίους περιοτρέφεταιη διδασκαλίατου

συγΚΕκριμένουγνωστικού αντικειμένου σχετίζονται με αυτούς του
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ανθρωΠΟΥενούς περιβιiιλλoντoς και της αλληλεπίδρασης

ανθρώπου-περιβάλλοντος, ειδικότερα, τα πεδία: γιατί ζούμε σε

κοινότητες πως αποφασίζουν οι άνθρωποι στην κοινότητα ή στην

πόλη, το σχολείο μου, ο τόπος όπου ζω-προστασία του τόπου, η

επικοινωνία και τα Μ.Μ.Ε.

Ως προς τους γενικούς στόχους

Οι γενικοί στόχοι που τίθενται ως προς τους άξονες στα

μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού και έχουν διαπολιτισμικές

προεκτάσεις είναι οι μαθητές:

./' Να εκτιμήσουν τη σημασiα των κανόνων για τη λειτουρytα

της κοινότητας. Οι κανόνες μιας κοινότητας βοηθούν στο να

γεΦυρώvονται χάσματα και να επιλύονται διαφορές κάθε

τύπου .

./' Να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία της συμμετοχής των

δημοτών στα κοινά της κοινότητας. Η συμμετοχή στα κοινά

επισπεύδει τη διαδικασία ενσωμάτωσης και αυξάνΕΙ την αίσθηση

αποδοχής για άτομα που προέρχονται από διαΦορετικές

πολιτισμικές ομάδες .

./' Να ευαισθητοποιηθούν για την επίδραση των

δραστηριοτήτων του ανθρωπου στο Φυσικό και το

ανθρωπογενές περιβιlιλλoν. Ο εν λόγω γενικός σκοπός έχει

αναλυθεί ενδελεχώς.
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./ Νοι μπορούν νοι εκφράζοντοιι οιξιοποιώντοις όλοι τοι μέσοι

εΠΙKoινωνlας. Ένας βαρύνων. έμμεσος παράγων που

καθορίζει το κλίμα και τους συοχετισμούς μεταξύ των

ανθρώπων σε ένα κοινωνικό σύνολο. Η έλλειψη

επικοινωνίας. πολλές Φορές διαδραματίζει αρνητικό ρόλο

μεταξύ διαΦορετικών προσωπικοτήτων ή πολιτισμικών

ομάδων.

./ Νοι οιποκτήσουν κριτικό πνεύμοι στην οινάγνωση διοιΦόρων

εντύπων(περιοδικών.εφημερίδωνκτλ.). Η εξάσκησηκριτικού

πνεύματος είναι μια από τις σύγχρονες προκλήσεις της

Παιδαγωγικής. Βοηθά τα παιδιά σε μια πολυεπίπεδη

προσέγγιση κρίσιμων θεμάτων της καθημερινότητας και

διεύρυνση των γνωστικών τους οριζόντων που άρουν τυχόν

στερεότυπακαι παγιωμένες, δογματικέςαντιλήψεις.

Ως προς τις Ε1Ιδεικτικές θεμε~ιώδεις έ~νoιες διαθεματικής

ΠΡOσr#γγισης

Στο σημεΙο αυτό θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις παρακάτω

έννοιες που διαθέτουν έναν διαπολιτισμικό χαρακτήρα που

αναΦέραμεστην ανάλυση των ανωτέρω γενικών στόχων:

Σύστημοι. Βλ. παραπάνω(Α' Τάξη Δημοτικού)

Πολιτισμός. Βλ. παραπάνω.
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Παράδοση. Βλ. παραπάνω.

Ομοιότητα - ΔιαΦορά. Βλ. παραπάνω.

Διάσταση. Βλ. παραπάνω.

Αλληλεπίδραση. Βλ. παραπάνω.

Μεταβολή. Βλ. παραπάνω.

Αλληλεξάρτηση. Η σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος είναι

αλληλένδετη. Υπερβαίνει τις εθνικές, πολιτιστικές, οικονομικές και

κοινωνικές διαφορές και ιδιαιτερότητες και αποτελεί οικουμενική

προτεραιότητα η διαΦύλαξη της αρμονικής συμβίωσης και της

προστασίας του περιβάλλοντος. Κάτι που στις μέρες μας Φέρνει

όλους μας ακόμα πιο κοντά.

6V' Για ν Δ' ΤάξηΑηυοτικού

Ως προς τους άξονες

οι άξονεςγύρω από τους οποίους περιστρέΦεταιη διδασχαλίατου

συγκεκριμένουγνωστικού αντικειμένου σχετίζονται με αυτούς της

αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος και εθνικών και

τοπικών επετείων και γιορτών (και για τις τέσσερις τάξεις) ,
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ειδικότερα, τα πεδία: επικοινωνία ενημέρωση και ελεύθερος

χρόνος, ο πολιτισμός της Ελλάδας και των άλλων χωρών.

Ως προς τους γενικούς στόχους

Οι γενικοί στόχοι που τίθενται ως προς τους άξονες στα

μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού και έχουν διαπολιτισμικές

προεκτάσεις είναι οι μαθητές

,/ Να αναπτύξουν περαιτέρω την κριτική στάση τους έναντι

των παραδοσιακών μέΣΙUν μαζικής επικοινωνίας

(τηλεόραση, ραδιόΦωνο. τύπος). σ συγκεκριμενος σκοπός

είναι συνΕχεια του σκοπού που αναπτύξαμε για την Γ' Τάξη.

~ Να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους

και να εκτιμήσουν τη συμβολή της στην τοπική κοινωνία. Η

καλή γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου από

ανθρώπους που ερχονται από «αλλού», δημιουργεί συνθήκες

επικοινωνίας και συναλλαγής με τα γηγενή μελη.

~ Να αναγνωρίσουν τη σημασtα της θρησκείας στη ζωή των

ΙΧΝθρώπων. Η θρησκεία είναι ενα δεδομενο, που για μια

τεράστια μερίδα ανθρώπων ρυθμίζει ολοκληρωτικά τον

τρόπο ζωής τους και τη συμπεριφορά τους σε συνδυασμό με

το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, στο οποίο κινούνται. Η

επαΦή και συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά

θρησκευτικά πιστεύω, είναι μια κατάσταση που ο χειρισμός

της στηρίζεται σε λεπτες ισορροπίες.
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.ι Να συγκρΙνουν βασικά στοιχεΙα της πολιτιστικής

κληρονομιάς τους με στοιχεΙα πολιτισμών άλλων χωρών

μελών της Ε.Ε. και τρΙτων χωρών και να αντιληΦθούν την

προσΦορά του ελληνικού πνεύματος στον πολιτισμό. Πέραν

της διαΦωνίας μου με την ελληνοκεντρική διατύπωση του

σκοπού, πιστεύω σθεναρά ότι οι συγκρίσεις αποκαλύπτουν

τη συνεισΦορά του ενός πολιτισμού ΟΤΓον άλλο και ότι είναι

περισσότερα αυτά που τους ενώνουν από αυτά που τους

χωρίζουν.

Ως προς ης ενδεικτικές θΕμελιώδεις Eνvoιες διαθεματικής

πρoσtγγισης

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις παρακάτω

έννοιες που διαθέτουν έναν διαπολιτισμικό χαρακτήρα που

αναΦέραμε στην ανάλυση των ανωτέρω γενικών στόχων:

Σύστημα. Βλ. παραπάνω (Γ' Τάξη Δημοτικού)

Πολιτισμός. Βλ. παραπάνω.

Παράδοση. Βλ. παραπάνω.

Ομοιότητα - Διαφορά. Βλ. παραπάνω.

Διάσταση. Βλ. παραπάνω.
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ΑλληλεπΙδροιση.Βλ. παραπάνω.

Μετοιβολή. Βλ. παραπάνω.

Αλληλεξάρτηση.Βλ. παραπάνω.

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΠΛΕΥΡΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΣΠΟΥΔΩΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το αναλυτικό προγράμματος οπουδών του μαθήματος της

Μελέτης Περιβάλλοντος, όπως τονΙζουν οι συντάκτες, «συνιστά

έναν ενιαίο τομέα μάθησης με διεπιστημονικό χαρακτήρα, στον

οποίο ενσωματώνονται στοιχεία από το Φυσικό, κοινωνικό,

θρησκευτικό, πολιτισμικό. ιστορικό και οικονομικό περιβάλλον».

παρακάτω, για άλλη μια Φορά προσθέτουν ότι «δΙνεται έμΦαση

στους συνδυασμούς,τις αλληλεπιδράσειςκαι τις αλληλεξαρτήσεις

μεταξύ του Φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ώστε να

αναδύεται ένα πεδίο γνώσης που επιτρέπει την εξοικείωση του

μαθητή με την πολύπλοκη, την πολυδιάστατη και τη συνεχώς

μεταβαλλόμενη πραγματικότητα».Σημειώνουμε ότι στις τέσσερις

πρώτες τάξεις του Δημοτικού ΣχολεΙου διδάσκεται το μάθημα της

Μελέτης του Περιβάλλοντος. Στο τέλος της εισαγωγής, η εργασία

επικεντρώνει το διαπολιτισμικό της ενδιαΦέρον στους

συγκεκριμένουςΕιδικούς σκοπούς. όπου πρόκειταιο μαθητής
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" Να διαμορΦώσει τις απαραΙτητες διαθέσεις και στάσεις που

θα τον βοηθήσουν να eντιxχθεΙ ομαλά στο Φυσικό, κοινωνικό

και πολιτισμικό περιβάλλον του. Η ομαλή ένταξη είναι μια

έννοια-κλειδί. με την οποία τα παιδιά με γλωσσικό και

πολιτισμικό πλουραλισμό, επιδιώκουν να <ψεταβούν» σε ένα

άλλο στάδιο, αυτό της αναγνώριοης, του σεβασμού και της

καταξίωοης από τα άτομα του νέου περιβάλλοντος.

./ Να καλλιεργήσει την πνευματική σχέση με το Θεό, να

εδραιώσει την ιχγάπη προς τον άνθρωπό και να οιναπτύξει

ευαισθησΙα και oιλληλeγγύη με τους συνανθρώπους του.

Πέρα από τον ειδικό θρησκευτικό σκοπό, ειδικής αξίας

στάσεις και αξίες, όπως οι προαναΦερθείσες, προλειαίνουν

το έδαφος για διδασκαλίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς,

εμποτισμένεςμε διαπολιτισμικήςΦύσεωςμηνύματα.

./ Να αποκτήσειθετική στάση για την ευρωπαϊκή ιδέα. Αυτή η

ιδέα έχει ως σημείο αναΦοράς την πολυπαλιτισμικότητακαι

το σεβασμό των πολιτισμικώνιδιαιτεροτήτωντου κάθε λαού

που απαρτίζει το οικοδόμηματης ΕυρωπαϊκήςΈνωοης.

./ Να εμπλουτΙσει το λεξιλόγιό του και να διευρύνει την

επικοινωνιακή του ικοινότητα. ΑναΦέρθηκε και σε άλλο

οημείο της εργασίας, ότι η βελτίωοη του λεξιλογίου και των

επικοινωνιακές ικανοτήτων αποτελούν βασικές γλωσσικές

συνιστώσες για να σταθεί και να αvταΠOKpιθεί κάποιος.

πόσο μάλλον κάποιος μη γηγενής, σε έναν απαιτητικό,

πολυσύνθετοκαι πολυποίκιλο περίγυρο.



--------------------""'4

Ας περάσουμε, λοιπόν, στους επιμέρους σκοπούς που θα

μας απασχολήσουν.

ι;V' Για την Α' τάξη Δημοτικού

ΑΝθΡΩΠΟΓΕΝΕΣΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

.Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ»

Ως πρας τους στόχους

./ Να εξοικειωθούν με το σχολικό περιβάλλον και να

λειτουργούνομαδικά στη σχολική τάξη.

./' Να επισημαίνουν τις κοινές ανάγκες που ικανοποιεί η τάξη

(μάθηση, σχολική εργασία, ψυχαγωγία) .

./ Να παρατηρούν, να κατανοούν και να περιγράΦουν την

οργάνωση και τη λειτουργία της τάξης ως ομάδας.

./' Να γνωρίζουν και να αποδέχονται τους κανόνες που πρέπει

να τηρούνται για την καλύτερη λειτουργία της τάξης τους ως

ομάδας, αλλά και για τη λειτουργία μικρότερων ομάδων

μέσα στην τάξη .

./ Να κατανοούντην έννοια της αλληλεπίδρασηςμεταξύ των

μελών της ομάδας.
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Ως προς τις θεμαrΙKEς ενότητες

./ Η ομάδα της τάξης μου (μέλη, κανόνες, ρόλοι,

αλληλεπιδράσεις δεσμοί, δραστηριότητες). Δραστηριότητες

στην τάξη (μάθηση, σχολική εργασία. ψυχαγωγία).

Ως προς τις EVΔεΙΚTlKEςδραorηρ,ότηTες

Οι μαθητές

./ Πραγματοποιούν επίσκεψη σε διπλανή τάξη, παρατηρούν

και κάνουν συγκρίσεις με τη δικη τους.

./ Αναλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, ρόλους παιδιών που δεν

τηρούν τους κανόνες λειτουργίας της ομάδας και συζητούν

τις συνέπειες αυτής της συμπεριΦοράς στους υπόλοιπους.

Στη συνέχεια παίζουν εναλλακτικά σενάρια με

διαΦορετικούςρόλους ο καθένας.

«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ως προς τους στόχους

./ Να περιγράψουντη γειτονιά του σχολείου.

./ Να συμμετέχουν σε πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα (βλ.

και Ευκαιριακέςενότητες)

Ως προς τις θεματικΕςενότητες

./ Εκδηλώσεις στο σχολείο (συμμετοχή του σχολείου σε

πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα).



Ως προς τις ΕνδΕικτικι!ς δραστηριότηΤΕς

./ Εξερευνούν ομαδοσυνεργατικά τους χωρους του σχολείου.

διατυπώνουν υποθέσεις για τη λειτουργικότητά τους,

ζωγραΦίζουν και συνθέτουν ομαδικές καρτεπικολλήσεις

(κολάζ).

./ Προγραμματίζουν επίσκεψη στο γειτονικό σχολείο, το

παρατηρούνκαι το συγκρίνουν με το δικό τους.

./ Έρχονται σε επαΦή με τοπικά ήθη και έθιμα και υποδύονται

σχετικούςρόλους.

./' Κατασκευάζουν με Φυσικά υλικά παραδοσιακά οικιακά είδη

ή εργαλεία και τα χρησιμοποιούν σε σχετικά θεατρικά

δρωμενα .

•Η ΟIΚΟΓΕΝΕIΑ ΜΟΥ.

Ως προς τους στόχους

./ Να συζητούν με τους συμμαθητές τους για τις ανάγκες που

ικανοποιεί η οικογένεια, να παρατηρούν και να περιγράΦουv

τη λειτουργία της, να αποδέχονταιτη σπουδαιότητάτης και

την αναγκαιότητα της επικοινωνίας και της συνεργασίας

των μελων της.

Ως προς τις θ€μCfTικι!ςΕνότηΤΕς

./ Η ζωή μέσα στην οικογένεια (επικοινωνία μεταξύ των μελων

της οικογένειας: η δομή της και το περιβάλλον).
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./ Οικογενειακή ζωή και περιβάλλον (αλληλεπίδραση

οικογενειακού και φυσικού- κοινωνικού περιβάλλοντος, η

συμμετοχή της οικογένειας στην προστασία του

περιβάλλοντος).

Ως προς τις ενδΕικτικΕςδραστηριότηΤΕς

.,ι' Παίζουν παιχνίδια ρόλων σε μια υποθετική οικογένεια. Στη

συνέχεια συζητούν τη συμπεριΦορά των μελών και

προτείνουν διαΦορετικούςτρόπους αντιμετώπισης κάποιας

κατάστασης.Π.χ. κρίσης.

./ Παρακολουθούν και συζητούν αποσπάσματα από

λογοτεχνικά βιβλία που αΦορούν οικογενειακές εκδηλώσεις

του τόπου τους, αλλά και άλλων τόπων, με βάση τη

διαπολιτισμικήσύνθεση της τάξης τους.

• Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ.

Ως προς τους στόχους

./ Να γνωρίζουνεπαγγελματίεςτης γειτονιάς.

./' Να συγκρίνουν τη γειτονιά τους με άλλες γειτονιές (εποπτικό

υλικό) και να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές που

υπάρχουν.

Ως προς τις θΕματικΕς ενότηΤΕς

./ Οι άνθρωποι της γειτονιάς (γείτονες, σχέσεις, οι άνθρωποι

που μας εξυπηρετούν)



./ Η ζωή στη γειτονιά (βελτίωση συνθηκώνζωής, εκδηλώσεις)

Ως προς τις ενδεικτικέςδραστηριότητες

./ Δημιουργούνυποθετικά σενάρια, όπως «τι θα κάναμε. αν δεν

υπήρχε στη γειτονιά ο φούρναρης, ο ταχυδρόμος Κ.λπ.».

Συζητούν σχετικά με τις σχέσεις αλληλεπίδρασηLπου

αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων που ζουν και

εργάζονταιστη γειτονιά.

./ Επισκέπτονται ένα χώρο (είτε του Φυσικού περιβάλλοντος,

είτε μνημείο πολιτισμικής αναΦοράς) στη γειτονιά τους,

συζητούν και αναλύουν δικές τους ενέργειες για τη

διατήρηση ή τη συντήρησή του.

«ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΙ.

Ως προς τους στόχους

Να γνωρίσουν σημαντικά στοιχεία από την τοπική ιστορία και τη

λα"ίκή Παράδοση

Ως προς τις θεματικέςενότηΤΕς

./ Ιστορία του τόπου μου.

Ως προς τις ενδεικτικέςδραστηριότητες

./ Συλλέγουν ΦωτογραΦίεςκαι ρωτούν γονείς παππούδεςκ.λπ.

για τον τόπο που ζουν, για τα ήθη και τα έθιμα του, τη λαϊκή
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παράδοση (τοπικούς ήρωες, θρύλους, ναούς, Φυσικά μνημεία

κ.λπ.).

• 01 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Ως προς τους στόχους

./ Να αναγνωρίσουνότι οι βασικές ανάγκες είναι ίδιες για όλα

τα παιδιά του κόσμου και επιπλέον ότι υπάρχουν παιδιά

στον κόσμο που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις

βασικές (π.χ. διατροΦικές)τους ανάγκες.

Ως προς τις 8Εμα,τικΕςενότητες

./ Οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου.

Ως προς τις εν6ειΚTtKEςδραστηριότητες

./ ΣυγκεντρώνουνΕικόνες, ΦωτσγραΦίες, αποκόμματα εντύπων

Κ.λπ. που δείχνουν παιδιά τα οποία στερούνταιτων βασικών

αγαθών.

./ Συζητούν, με αΦορμή κάποιες εικόνες για διεθνείς

οργανισμούς (UNICEF, ACTION ΑΙΟ) που έχουν αναλάβει τη

βοήθεια των παιδιών αυτών καθώς και για τις δυνατότητες

που έχουν τα ίδια τα παιδιά να παράσχουν τη δική τους

βοήθεια
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«ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ»

Ως προς τους στόχους

./ Να αποκτήσουν μια πρώτη γνωριμία με τους χώρους

πολιτισμικήςαναΦοράςτου τόπου τους.

./' Να έρθουν σε επαΦή με το λα'ίκό πολιτισμό και την

παράδοσή μας.

Ως προς τις θΕματικές ενότηΤΕς

./ χώροι πολιτισμού (μουσεΙα, πινακοθήκες,θέατρα κ.λπ.)

./ Πολιτιστικές εκδηλώσεις (προβολές, καλλιτεχνικές

παραστάσειςκ.λπ.)

./ Λα{κή παράδοση (ήθη και έθιμα, τραγούδια, παροιμΙες,

αινΙγματα, θρύλοι, διηγήσεις)

Ως προς τις ενδεΙΙCΤΙKέςδραστηριότηΤΕς

../ Σχεδιάζουν, οργανώνουν και πραγματοποιούν επισκέψεις σε

χώρους πολιτισμικής αναΦοράς .

./ Συγκεντρώνουν και αναπαριστούν, κατά περίπτωση,

στοιχεία από το λα'ίκό πολιτισμό και την παράδοση και

οργανώνουν έκθεση με τα στοιχεία αυτά (Γλώσσα, Αισθητική

Αγωγή).

" Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας

Θέμα: Πολιτισuόc (επίσκεψη σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς):

Οι μαθητές σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν πολιτιστική
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διαδρομή σε τρία στάδια: προετοιμασία πριν την επίσκεψη,

ενέργειες κατά την επίσΚΕψη, εργασία στο πεδίο, επεξεργασία και

διαχείριση του υλικού μετά την επίσκεψη.

θεμελιώδεις διοιθεμοιτικές έwοιες: Πολιτισμός, επικοινωνίοι,

ομοιότητοι - διοιφορά, οιλληλεπίδροιση Κ.λπ.

6V' Γιοι την 8' τάξη Δημοτικού

ΑΝθΡΩΠΟΓΕΝΕΣΠΕΡι8ΑΜΟΝ

.το ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ.

Ως προς τους στόχους

./ Να ευαισθητοποιηθούνγια τα άτομα με ειδικές ανάγκες. τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να αποδεχτουν τη

διαΦορετικότητάτους.

Ως προς ης θεμcmκΕςενότητες

.ι' Οι συμμοιθητές μου (Μοιθητές με ειδικές ανάγκες, Αποδοχή

της διαΦορετικότητας).

Ως προς ης ενδεικπκΕςδραστηριότητες

Οι μαθητές

(
Ί100



-/ Παρατηρούν αν οι χώροι του σχολείου τους μπορούν να

εξυπηρετήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες και ζητούν

παρεμβάσεις όπου χρειάζεται.

• Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ι ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ (Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ)>>

Ως Προς τους στόχους

-/ Να κατανοησουν την ύπαρξη διαΦορετικών πολιτισμικά,

ατόμων στην κοινωνία .

./ Να μάθουν να αντιμετωπίζουνμε σεβασμό τις ιδιαιτερότητες

των συνανθρώπωντους.

./ Να αναζητήσουν πληροΦορίες σχετικά με το ναό της

συνοικίας/χωριού και να εκτιμήσουν τη σημασία των

θρησκευτικώνεκδηλώσεων

Ως ΠΡος τις θΕματικΕςΟΟΤηπς

-/ Οικογένειες και κτίρια στη συνοικία μου (Η γειτονιά μου χθες

και σήμερα, ΔιαΦορά πόλης - χωριού, Οικογένειες από άλλες

χώρες στη συνοικία μου, στο χωριό μου, στη πόλη μου) .

./ Ο ναός της συνοικίας μου (Ναοί, θρησκευτικέςεκδηλώσεις).

Ως ΠΡος τις ενδεικrrΙKEςδραστηριότηΤΕς

./ Συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τα ήθη και έθιμα των

«οικογενειώντων συμμαθητώναπό άλλες χώρες».
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./ Αναζητούν και αναΦέρουν στοιχεία σχετικά με τη ζωή του

αγΙου στον οποίο εΙναι αΦιερωμένος ο ναός της συνοικίας/

χωριού (πολιούχος) καθώς και με τις εκδηλώσεις που

πραγματοποιούνταιστο ναό και διερευνούν τις δυνατότητες

συμμετοχήςτους σ' αυτές,

ΕΝΟΤΗΤΑ: .ΚΑΙΡΟΣ»

Ως προς τους οτόχους

./ Να συσχετΙσουν τις εποχικές μεταβολές του καιρού με

μεταβολές στη Φύση και στις δραστηριότητες των

ανθρώπωνστον τόπο τους και αλλού.

./ Να αναγνωρίσουντις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε

άλλους τόπους. εντοπίζοντας τα ιδιαίτερα καιρικά

Φαινόμενα που τους χαρακτηρΙζουν, καθώς και ορισμένες

ομοιότητες και διαΦορές με τις καιρικές συνθήκες του τόπου

τους.

Ως προς τις θΕμιχτικι!ςΕνότηΤΕς

./ Ο καιρός και οι εποχές (Καιρός, εποχές, ασχολίες).

./ Ο καιρός σε άλλους τόπους (Καιρικές συνθήκες σε άλλους

τόπους).
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Ως προς τις ενδεικτικΕς fιpotστηpιότηΤEς

./ Συγκεντρώνουν αποκόμματα από εφημερίδες, φωτογραΦίες,

βιβλία και κείμενα που παρουσιάζουντον καιρό σε άλλους

τόπους. Καταγράφουντις παρατηρήσειςτους σχετικά με τις

ομοιότητες και τις διαΦορές και τις εκΦράζουν εικαστικά

(ζωγραΦική, κολλάζ, θεατρικό δρώμενο κ.ά.).

./ Παρακολουθούν βίντεο για τον καιρό σε άλλους τόπους και

συζητούν για τις δραστηριότητεςτων ανθρώπων που ζουν

κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες.

ΑΜΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ: .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Ως προς τους στόχους

,/ Να εξοικειωθούν με την «κριτική ανάγνωση» των

προγραμμάτωντων Μ. Μ .Ε. και κυρίως των εντύπων και του

ραδιοΦώνου.

./ Να αποκτήσουν την ικανότητα να εκφράζοvται μπροστά σε

άλλους. Να παρατηρήσουνπώς επιδρούνστην έκφραση ενός

ατόμου οι αντιδράσειςτων άλλων.

Ως προς τις θEμtπΙKEςενότηΤΕς

./ Μέσα μαζικής ενημέρωσης(Μ.Μ.Ε.) (Αγωγή στα μέσα μαζικής

ενημέρωσης).
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./ Ο ελεύθερος χρόνος και η επικοινωνία (ΕκΦραση σκέψεων

και συναισθημάτων,Αλληλεπίδρασημε το «κοινό», Ελεύθερος

χρόνος).

Ως προς πς EνMιιcrΙKEςδραοτηρι6τηΤΕς

./ Οργανώνουν σε ομάδες ένα υποθετικό ραδιοφωνικό

πρόγραμμα (θεατρικό παιχνίδι), Συζητούν στην τάξη για τα

ραδιοΦωνικά προγράμματα, τις διαφημίσεις που

παρακολουθούν, συζητούν και επιλέγουν τους σωστούς

τρόπους συμπεριΦοράς.

./ Παίζουν παιχνίδια έκΦρασης, Π.χ. το παιχνίδι του

δημοσιογράφου(θεατρικόδρώμενο).

./ Παίζουν παιχνίδια ρόλων όπου κάποιος παρουσιάζει κάτι

(ένα παραμύθι, ένα περιοδικό κλπ) και το κοινό έχει

διαΦορετικές αντιδράσεις κάθε Φορά (σιωπηλό, αδιάΦορο,

ανήσυχο, προσεκτικό κ.ά.). Συζητούν τα συναισθήματα τους

και την αντίδρασή τους στις αλλαγές του κοινού. Στη

συνέχεια αλλάζουν τη διάταξη του χώρου και δοκιμάζουν

ξανά τις παρουσιάσεις τους, σχολιάζοντας πότε ένοιωσαν

καλύτερα, χειρότερα Κ.λπ.
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Ως ΠΡος τη διδαπική μΕθοδολογία.

Για να εισχωρήσει μια διαπολιτισμικού χαρακτήρα ΦιλοσοΦία στη

διδασκαλία του μαθήματος της ΓεωγραΦίας, θα πρέπει να

υποφξει:

• ΑποΦυγή του δασκαλοκεντρικού προτύπου και εΦαρμογή της

ευρείας συνεργασίας κατά ομάδες.

• Συνεχή προσπάθεια σύνδεσης των δεδομένων με το οψεσο

και οικείο περιβάλλον των παιδιών μέσα από συγκεκριμένα

παραδείγματα.

• Αξιοποίηση της ενεργητικής μάθησης μέσω της διερεύνησης

και της ανακάλυψης.

6V' Για την Γ' τάξη Δηυοτικού

ΑΝθΡΩΠΟΓΕΝΕΣΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

.ΠΑΤΙ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ&

Ως ΠΡος τους στόχους

./ Να εντοπίσουν οχέσεις αλληλεπίδρασηςανάμεσα οτα μέλη

μιας κοινότητας και να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο

των ανθρώπωνπου εργάζονταιγια το κοινό καλό.
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Ως προς τις θΕμtxTΙΚΕς ΕνότηΤΕς

./ Σχέσεις και συνεργασίες στην κοινότητα (Σχέσεις

επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλεπίδρασης, αλληλεγγύης

ανάμεσα στους ανθρώπουςμιας κοινότητας).

Ως προς τις ΕνδΕικτικΕςδραστηριότηΤΕς

Οι μαθητές:

" Εκτελούν παιχνίδια ρόλων που να εκΦράζουν τις σχέσεις

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους κατοίκους του χωριού ή της

πόλης τους.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΎ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

.0 ΤΟΠΟΣΟΠΟΎ ΖΩ»

Ως προς τους στόχους

" Να διακρίνουν οι μαθητές στο δικό τους χώρο τα έργα της

Φύσης από τα έργα του ανθρώπου, καθώς και τις σχέσεις

αλληλεπίδρασης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Ως προς τις θΕματικΕς ΕνότηΤΕς

" Το περιβάλλον (Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον).



Ως προς τις ΕνδεΙlCTικΕς δραστηριότηΤΕς

./ Μετακινούνται και μελετούν επιτόπου στοιχεία από το

φυσικό τους περιβάλλον και τις ανθρώπινεςπαρεμβάσειςσε

αυτό.

ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ως προς τους στόχους

./ Να αναγνωρίσουντην αναγκαιότητατης επικοινωνίας

./ Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε άτομα που, για

διάφορους λόγους, αντιμετωπίζουν προβλήματα

επικοινωνίας.

./' Να προσεγγίσουν βασικούς «κανόνες» επικοινωνίας (λεκτικής

και μη λεκτικής).

Ως προς τις θΕμα,τικΕς ενότηΤΕς

./ Οι άνθρωποι επικοινωνουν(Άναγκαιότητατης επικοινωνίας.

Άνθρωποι με ειδικές ικανότητες και αναπηρίες, ΈκΦραση

συναισθημάτων)

Ως προς τις ΕνδΕικτικΕςδραστηριότηΤΕς

./ Με θεατρικό δρώμενο αποδίδουν περιπτώσεις επικοινωνίας

από την καθημερινήζωή.

./' Συζητούν για τα προβλήματα επικοινωνίας ορισμένων

ανθρώπων λόγω της κατάστασης που βρίσKOνται(πoλlι μικρή
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ή πολύ μεγάλη ηλικία, Φυσικά μειονεκτήματα ή αναπηρίες).

Εξάγουν συμπεράσματα για το πώς πρέπει να τους

αντιμετωπίζουν οι άλλοι .

./' Παίζουν ομαδικά παιχνίδια που τους παρακινούν να

εκΦράζουν τα συναισθήματά τους μπροστά σε άλλους,

ΕΝΟΤΗΤΑ: .ΠΟΛIΤιΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΙ ΜΑΙ.

Ως προς τους στόχους

./ Να έρθουν σε επαΦή με στοιχεία του αρχαίου αλλά και του

λα"ίκού μας πολιτισμού.

./ Να γνωρίσουν χώρους πολιτισμικής αναφοράς

(αρχαιολογικούςχώρους, μουσεία λα"ίκής τέχνης κ.λπ.).

Ως προς τις θ€μα,ΤΙKι!ς€v6τηπς

./ Πολιτισμός της χώρας μας (Κλασική αρχαιότητα και λα"ίκός

πολιτισμός).

Ως προς τις €νδ€ΙΚΤΙKι!ςδραστηριότηπς

./ Συγκεντρώνουν και αναπαριστάνουν στοιχεία από τον το

λα"ίκό πολιτισμό (ήθη, έθιμα, παροιμίες, αινίγματα, θρύλους,

διηγήσεις).
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ν' Συγκεντρώνουν πληροΦορίες για παιδικές παραστάσεις τις

αναλύουν και επιλέγουν την παράσταση που θα ήθελαν να

παρακολουθήσουν.

GV' Γιοι την Δ' τάξη Δημοτικού

ΑΜΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Ως προς τους στ6χους

ν' Να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικεΙωση με τις χώρες της Ε.Ε.

μέσα από την ευαισθητοποίηση στη διαΦορετικότητα των

γλωσσικών και των πολιτιστικών στοιχείων.

Ως προς τις θΕματικές Εν6τηΤΕς

ν' Οι διάΦορες γλώσσες στην ΕυρωπαΙκή Ένωση

Ως προς τις EνδEιιcrΙKές δραστηρι6τηΤΕς

Οι μαθητές:

ν' Παρατηρούν στο χάρτη της Ευρώπης τη λέξη Π.χ. «γεια σου»,

γραμμένη, όπως ακριβώς τη λέει ένας μαθητής από κάθε

χώρα της Ένωσης στη μητρική του γλώσσα, Φορώντας την

εθνική του ενδυμασία.

•



.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Ως προς τους στόχους

./ Να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και

βασικά στοιχεία από την κληρονομιά άλλων χωρών της

Ευρώπης κυρίως.

./' Να γνωρίσουν την Παράδοση και μέσα από συγκρίσεις να

κατανοήσουν, τη σημασία των μεταβολών οι οποίες

επηρέασαν τη διαμόρΦωσή της .

./ Να έρθουν σε επαΦή με τα θρησκευτικά μνημεία και να

εντοπίσουν σημασία και τη διασύνδεσή τους με τη ζωή της

τοπικής κοινωνίας.

./ Να αναγνωρίσουντην ύπαρξη διαΦορετικώνπολιτισμών και

να εντοπίζουνβασικές ομοιότητες και διαΦορές.

Ως προς τις θΕμα.τικΕςενότηΤΕς

./ Χώροι πολιτισμικήςαναΦοράς.

./ Χώρος. χρόνος και πολιτισμός.

Ως προς τις ενδεικτικές5ραστηριότηΤΕς

./ Πραγματοποιούν επισκέψεις (έχοντας κάνει την κατάλληλη

προετοιμασία)σε χώρους πολιτιστικούενδιαΦέροντος.

./ Ετοιμάζουν ομαδικά το δικό τους έντυπο για την πολιτιστική

κληρονομιάτης Ελλάδας και της Ευρώπης.

./ Συλλέγουν πληροΦορίες για τις ενδυματολογικές συνήθειες

των ανθρώπων μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου σε
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διάΦορες χώρες της Ευρώπης και τη συγκρίνουν με τη

σημερινή. (π.Χ Φορεσιές της Περιόδου του '21, του Μεσαίωνα

και χαρακτηριστικάδείγματα σύγχρονης ενδυμασίας)

.ι' Επισκέπτονται θρησκευτικά μνημεία του τόπου τους και

αναζητούν στοιχεία σχετικά με τη σχέση των μνημείων

αυτών με την τοπική κοινωνία.

./' Οργανώνουν εκδηλώσεις για την αναβίωση ηθών, εθίμων

εορτών Κ.λπ. από την Ελλάδα και άλλες χώρες (ιδιαίτερα

από τις χώρες από τις οποίες πιθανόν να υπάρχουν μαθητές

στο σχολείο).

~ Πρστεινόμενα διαθεματικι!ι σχέδια εργασίας

Θέμα: Ζωή και τέχνη:

Οι μαθητές παρακολουθούν βιντεοταινία, cd Γom, συλλέγουν

πληροΦορίες από βιβλία που αφορούν την ζωή και την τέχνη (π.χ.

στην Αρχαία Ελλάδα). Δημιουργούν με ζωγραΦική, κατασκευές

(π.χ. μακέτα), θεατρικά δρώμενα εμπνΕυσμένα από μια ιστορική

περίοδο.

Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, χώρος 

χρόνος, Επικοινωνία, Ομοιότητα - διαΦορά, σύστημα κλπ.

Θέμα: Μουσική και επικοινωνία:

Οι μαθητές γνωρίζουν διαφορετικά είδη Ελληνικής μουσικής (π.χ.

Βυζαντινή, δημοτικά τραγούδια κλπ.) και χορού όπως και μουσική

και χορούς άλλων Εθνών (με τη χρήση cd, βιντεοταινιών και του
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ίΟ!,ΓΟ,!). Αποτυπώνουν σε χαρτί (ζωγραΦική και καρτεπικόλληση

(κολάζ)) Π.χ τα μουσικά όργανα. Μαθαίνουν χορούς και τραγούδια.

Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, χώρος 

χρόνος, Επικοινωνία, Ομοιότητα - διαΦορά.

Θέμα: Το μουσικοκινητικό ταξίδι:

Εργάζονται ομαδικά και οργανώνουν τη συλλογή τραγουδιών από

διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αναγνωρίζουν τα γεωγραΦικά

της διαμερίσματα και ομαδοποιούν τους χορούς και τα τραγούδια

ανάλογα. Παρουσιάζουν τα ευρήματά τους σε εκδήλωση.

Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Πολιτισμός, Επικοινωνία,

Αλληλεπίδραση, Χώρος - χρόνος, Ομοιότητα - διαΦορά κλπ.

θέμα: Χώρος και χρόνος:

Ομαδικές εργασίες όπου οι μαθητές παρουσιάζουν (ΦωτογραΦία,

ζωγραΦική, καρτεπικόλληση (κολάζ)) παλιά και καινούργια κτίρια,

δημόσια και ιδιωτικά του τόπου τους ή άλλων πολιτισμών ή

Εποχών. Δραματοποιούν ανθρώπινες συμπεριΦορές που

συμβαίνουν σε διαΦορετικά κτίσματα.

θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, χώρος 

χρόνος, Ομοιότητα - διαΦορά, Σύστημα κλπ.
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ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

«ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Ως προς τους στόχους

./ Επίκαιρες

Ως προς τις θΕμιχπκΕςενότηΤΕς

./ Γεγονότα από τη ζωή της κοινότητας.

Ως προς τις ΕνδΕικπκΕςδραστηριότηΤΕς

./ Γιορτές και πανηγύρια - πολιτιστικές εκδηλώσεις.

./ Εγκαίνια κοινωΦελών έργων (καινούργιος ναός, μουσείο,

παιδική χαρά κ.λπ.).

./ Κλείσιμο εργοστασίων,επιχειρήσεων.

./ ΕμΦάνιση έντονων κοινωνικών προβλημάτων (ανεργία,

ρατσιστικέςεκδηλώσεις, κ,λπ,).

./ Προβλήματα που δημιουργούνται μετά από θεομηνίες

(καταστροΦήσοδειάς, περιουσιών, κ.λπ.).

./ Επίσκεψη σημαντικών προσώπων (πρωθυπουργός, αρχηγός

ξένου κράτους, νομάρχης, αρχιεπίσκοπος,κ.λπ.)

./ Δωρεές ή παραχωρήσειςστην κοινότητα ή στο σχολείο.

./ Οργάνωσηεπιστημονικώνκαι ΕνημερωτικώνΕκδηλώσεων
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.ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ»

Ως προς τους στόχους

v' Επίκαιρες

Ως προς τις θΕματικΕςΕνότηΤΕς

v' Γεγονότα από τη ζωή της ανθρωπότητας.

Ως προς τις ΕνδΕικτικΕςδραστηριότηΤΕς

v' Κατακτήσειςτης επιστήμης (δορυΦόροι, διαστημικά ταξίδια,

άλλες τεχνολογικές επιτεύξεις, ανακαλύψεις οτην ιατρική,

κ.λπ.).

v' Πολεμικέςσυγκρούσεις με αποτελέσματαπου επηρεάζουντη

ζωή και το περιβάλλονολόκληρουτου πλανήτη.

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ»

Ως προς τους στόχους

./ Επίκαιρες

Ως προς τις θΕματικΕςΕνότηΤΕς

./ Κοινωνικές. πολιτιστικές και άλλες Εκδηλώσεις τοπικής και

διεθνούςσημασίας
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Ως προς τις EνδEΙΚΤΙK€ς δραστηριότηΤΕς

" Η Παγκόσμια ημέρα Υγείας.

./' Η ημέρα του πράσινου.

" Η γιορτή της μητέρας και του πατέρα.

" Η ημέρα του παιδιού.

" Η εβδομάδα πρόληψης ατυχημάτων .

./' Εκδηλώσεις με κοινωνικό πολιτιστικό και οικονομικό

χαρακτήρα (γιορτή κρασιού, μελιτζάνας, κ.λπ.).

" Η ημέρα της οικογένειας.

" Η ημέρα της γυναίκας.

./ Η ημέρα κατά των ναρκωτικών.

" Η ημέρα κατά του Aids .

./ Η ημέρα των ανθρώπινωνδικαιωμάτων.

Ως προς τη διδακτικήμΕθσδολογία

Για να εισχωρήσει μια διαπολιτισμικούχαρακτήρα ΦιλοσοΦία στη

διδασκαλίατου μαθήματοςτης Μελέτης Περιβάλλοντος,θα πρέπει

να ληΦθούν υπόψη:

• οι ιδιαιτερότητες του οικογενειακού και του ευρύτερου

κοινωνικού περιβάλλοντος

• Η διδακτική προσέγγιση πρέπει να γίνεται με ερευνητικές και

ανακαλυπτικές μεθόδους - μέσα κυρίως από βιωματικές

προσεγγίσεις- με τρόπο ώστε να είναι δυνατή, σε όλα τα

στάδια, η ενεργός συμμετοχή του μαθητή.
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• Η μεθοδολογία θα πρέπει να προβλέπει και να περιλαμβάνει

εναλλακτικούς τρόπους οικοδόμησης της γνωσης, με την

αξιοποίηση όλων των μέσων για την επίτευξη του σκοπού

της διδασκαλΙας του μαθήματος και των επιμέρους στόχων.

• Στο πλαΙσιο μιας παιδεΙας αλληλοαποδοχής και μη

αποκλεισμού η μεθοδολογία θα πρέπει να προσΦέρει τη

δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο του μαθήματος σε

όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως Φυσικων, νοητικων,

ψυχικων ιδιαιτεροτήτων και να δίνει σε όλους τους μαθητές

ευκαιρίες επιτυχίας.

• Σε κάθε ενότητα να προτείνονται ποικίλες δραστηριότητες.

με τις οποίες τα επιμέρους θέματα της ίδιας ή διαΦορετικων

ενοτήτων θα παρουσιάζονται συνθετικά και διαθεματικά,

όπου υπάρχει η δυνατότητα.

ΕΙδη δραστηριοτήτων

Τα είδη των δραστηριοτήτων που προτείνονται cτrη Μελέτη

Περιβάλλοντος και μπορούν κάλλιστα να βρουν και διαπολιτισμική

ενδεικτικά είναι:

- Παρατήρηση, περιγραΦή, ερμηνεΙα της λειτουργΙας του Φυσικού

και κοινωνικού περιβάλλοντος
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- Έρευνα για τη διαπίστωση ενός προβλήματος και αναζήτηση

προτάσεων και λύσεων για την αντιμετώπισή του

- Επισκόπηση απόψεων

- Συλλογή πληροΦοριών από ειδικούς

- Ολοκληρωμένα σχέδια εργασίας (projects)

- Μελέτη περίπτωσης.

- Παιχνίδια ρόλων

- Δραστηριότητες προσομοίωσης

- Δραματοποιησεις και θεατρικά παιχνίδια

- Εργασία σε ομάδες

- Αξιοποίηση πηγών και μέσων απόκτησης γνώσης (βιβλιοθήκες

Η/Υ, εργαστήρια, πληροΦορίες από ειδικούς)

Οργανωμένες εκπαιδευτικές περιηγήσεις στο Φυσικό ή

ανθρωπογενές περιβάλλον
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Μετακίνηση και επιτόπου μελέτη των στοιχείων του

περιβάλλοντος

- εξωσχολικές δραστηριότητες (εκδρομές, επισκέψεις, Μουσειακή

Εκπαίδευση κλπ.)

- Δράσεις που ενισχύουν την αλληλεπίδραση με την τοπική

κοινωνία

- Συμμετοχή των μαθητών σε τοπικά αλλά και διεθνή δίκτυα

πληροΦοριών και προγραμμάτων

- Αξιοποίηση όλων των μορΦών της Τέχνης

Μέσα διδοιOl(οιλίοις

Τα μέσα διδασκοιλίοις πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του

σκοπού και των στόχων που τέθηκαν παραπάνω. Διδακτικά

εγχειρίδιοι, αλλά και άλλα διδακτικά υλικά για το μοιθητή βοηθούν

τον προβληματισμό, την έρευνοι, την εUΟΙιm!ηΤΟΠΟΙηση κοιι την

οιπόκτηση οΦοιιρικής οιντίληψης τόσο γιοι το Φυσικό όσο κοιι γιοι το

κοινωνικό περιβάλλον,

Το πρόσθετο διδακτικό υλικό μπορεί να είναι κάθε μέσο που

παρέχεται στο σχολείο, όπως

-Βιβλία (από τη βιβλιοθήκη του σχολείου ή των μοιθητών)

-ΔιοιΦάνειες
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-ΒινΤΕοταινίες. μαγνητοταινίες

-Χάρτες, άτλαντες, υδρόγειος σφαίρα

-Μακέτες

-Προπλάσματα

-Λογισμικό για τους Η/Υ

-Παιδαγωγικό υλικό από το διαδίκτυο

- Υλικό από τα Μ.Μ.Ε.

-Έργα τέχνης (εικαστικά, μουσικά, κ.λπ)

-ΑΦίσες.
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ΔIΑΠΟΛIΤιΣΜIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓιΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

flc πρoc το σκοπόmC διδασκαλίας της Ιστορίας

Το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας χρίζει ιδιαίτερης

προσοχής και μεταχείρισης από την πλευρά του κάθε

Εκπαιδευτικού. Και αυτό, γιατί με τη σωστή διδακτική προσέγγιση,

μπορούν να μεταδοθούν στους μαθητές, μέσα από την εξιστόρηση

σημαντικών γεγονότων στο χωροχρόνο, ιδέες, στάσεις κι αξίες που

να διαμορΦώσουν ανθρώπους και πολίτες πιο υπευθύνους, πιο

διορατικούς. Και όσον αΦορά στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, να

μπορέσουν μέσα από ιστορικά παραδείγματα μίμησης ή

αποΦυγής. τα παιδιά να κάνουν κτήμα τους και τρόπο ζωής, σε

μεγάλο βαθμό, τις έννοιες της ανεκτικότητας, της ενσuναίσθησης,

του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης για ανθρώπους,

διαΦορετικούς πολιτισμικά. Αντίστοιχες διατυπώσεις, χωρίς όμως

καμία ευθεία διαπολιτισμική αναΦορά. βρίσκουμε στον γενικό

σκοπό διδασκαλίας του μαθήματος:

«Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη

της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη

ιστορικής σκέψης αΦορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων

μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η

καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αΦορά την κατανόηση της

ΣUμπεΡΙΦOράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και

τη διαμόρΦωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση

υπεύθυνης συμπεριΦοράς στο παρόν και το μέλλον. Έτσι, με τη



διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο

την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέΧΕια του

παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός

ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής

σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το

γενικότερο σκοπό της Εκπαίδευσης που αναΦέρεται στην

προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών»,

Ως πιmς τους άξοVfC, τους γΕνικούς οτόΊ(ους και τις θευελιώδεις

Μοιες mC διαθευαrΙKάς"ρoσtwlι:mς

Εξετάζοντας τις τρεις στήλες του συνοπτικού πίνακα του

ΔΕΠΠΣ Ιστορίας και επιχειρώντας να απομονώσουμε εκείνα τα

στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν διαπολιτισμικά,

καταλήγουμεστα εξής:

Gd'"' Γιοι τις ΑΙ και 51 ΤάξΕις Δημοτικού

Ως προς τους άξονες

Ο μόνος άξονας γνωστικού περιεχομένου που μας ενδιαΦέρει εδώ,

είναι αυτός του ανθρώπου και του χρόνου. Επίσης, από τις

Ευκαιριακές ενότητες θα εστιάσουμε σε αυτές που σχετίζονται με

τον άξονα του πολιτισμού.
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Ως προς τους γενικούς στόχους

Οι γενικοί στόχοι που μας ενδιαΦέρουν για την έρευνά μας και

διαμορΦώνονται από τους παραπάνω άξονες:

v' Να κατανοήσουντην ΈWoια του χώρου, του χρόνου και της

οιλλοι:Υής. Το χωροχρονικό πλαίσιο, το οποία δεν είναι

στατικό, αλλά μεταλλάσσεταικαι διαφοροποιείται συνεχώς,

αποτελεί τη συνθήκη εκείνη που δημιουργεί πάντα

ανθρωπολογικεςκαι πολιτισμικεςαλλαγες.

v' Να αναπτύξουνενδιαΦέρονγια το Φυσικό και ανθρωπογενές

περιβάλλον. Όπως προαναφεραμε και σε άλλα ΔillΠΣ, το

ενδιαφερον αυτό για το περιβάλλον, στο οποίο ζουν, περα

από τη προΦανή ευαισθητοποίηση, εντάσσει και

ενσωματώνει σε αυτό σταδιακά ένα παιδί με πσλιτισμική

ετερότητακαι το κάνει μέλος του νέου καινωνικου συνόλου.

v' Να εκτιμούν και να σέβονταιτους αγώνες και την ανθρώπινη

δημιουργΙα του παρελθόντος. Με τον σεβασμό της ιστορίας

του πολιτισμικού περιβάλλοντος που ζει, ενας μαθητής

δείχνει δείγματα πολιτισμούκαι θετικής προδιάθεσης για το

ιστορικό παρελθόν. Είναι ένας ακόμα τρόπος να εξοικειωθεί

με τον τόπο του και να οικειοποιηθεί την ιστορικό του

υπόβαθρο.

v' Να προσεγγΙσουν βιωματικά παραμέτρους της ΈWOιας

πολιτισμός, όπως: παράδοση, ήθη και έθιμα Κ.λπ. Η

βιωματική εμπειρία είναι άκρως διδακτική, όταν

-( 122 }



ΠεΡιστρέΦεται γύρω από πολιτισμικές παραμέτρους.

Βοηθάει το μαθητή να συναισθανθεί χωροχρονικά την

καταλυτική επίδρασή τους στη διαμόρΦωση της

πολιτισμικής Φυσιογνωμίας ενός τόπου.

Ως προς τις ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες διαθεμιχτικής

προσέγγισης

Στις πρώτες αυτές τάξεις θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις

παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με την διαπολιτισμική

προοπτική που σχολιάσαμε στην ανάλυση των γενικών στόχων:

Πολιτισμός. Είναι η κυρίαρχη έwοια-κλειδί που συνοδεύει το

άτομο σε όλη την πορεία της ζωής του και είναι παγιωμενη σε

κάθε πτυχή της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας του.

Επηρεάζει τον τρόπο θεώρησης των πραγμάτων και το πώς ο κάθε

άνθρωπος ερμηνεύει τα μηνύματα από το περιβάλλον, στο οποίο

αλληλεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους.

Παράδοση. Το σύνολο ηθών και εθίμων. στάσεων και αντιλήψεων

που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο ζωής και

συμπεριΦοράς ενός ατόμου. Η κατανόηση και ο σεβασμός της

παράδοσης του καθενός δημιουργεί ευοίωνες συνθήκες

προσέγγισης. μεταξύ ανθρώπων με διαΦορετικές αΦετηρίες.
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Χώρος-χρόνος. Το χωροχροvικό πλαίσιο βοηθά vα συλλέξουμε

πληροφορίες και να εξάγουμε συμπεράσματα. για τηv ανθρώπι νη

παρουσία. ή για κάποια ομάδα ανθρώπων με κοινά ή μη

πολι τισμικά χαρακτηριστικά σε βάθοςχρόvου.

Αλλαγή. Με την παρατήρηση των αλλαγών που συμβαίνουν σε

διάφορες ιστορικές περιόδους, τόσο στο Φυσικό, όσο και στο

ανθρωΠΟΥενές περιβάλλον, το πιο σημαVΤΙKό συμπέρασμα που

μπορούν να εξάγουν και να συνειδητοποιήσουν οι μαθητες είναι,

ότι τα πάvτα αλλάζουν και τίποτα δε μένει σταθερό. Άνθρωποι,

κοι νωvίες, ιδεες, νοοτροπίες, πεποιθήσεις, κοσμοθεωρίες, όλα

αλλάζουv.

Διαδοχή γεγονότων. Μεσα από την ιστορική αλληλουχία και

παρατηρώντας την πορεία διαΦόρων ιστορικών γεγονότων μέσα

στο χρόνο, οι μαθητές διαπιστώνουν το «ρευστό» χαρακτήρα της

Ιστορίας και το πως τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά μιας

κοινωνίας όπου λαμβάvει χώρα η διαδοχή των γεγοvότων,

μετεξελίσσονται ως προς τη δομή τους και την ουσία τους.

Για τις Γ' και Δ' Τόι1ΞΕις Δημοτικού

Ως προς τους όιξονΕς

Οι όιξονΕς γνωστικού περιεχομένου που θα μας απασχολήσουν

διαπολιτισμικά, είναι της μυθολογίας, των γεωμετρικών, των
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αρχαίκών, των κλασσικών. των ελληνιστικών και ρωμα'ίκών

χρόνων και θεμάτων από την τοπική ισroρία.

Ως προς τους γενικούς στόχους

Οι γενικοί στόχοι που είναι συμβατοί με τα διαπολιτισμικά

πρότυπα είναι οι παρακάτω:

./ ΝΙΧ ιχνιχπτύξουν ενδιιχΦέρον γιιχ την ελληνική μυθολογίιχ κιχι

τις επιβιώσειςτης στη γλώσσιχ. τη λογοτεχνίιχ.την τέχνη. Οι

επιδράσεις της ξεπέρασαν τα γεωγραΦικά όρια της χώρας

μας και επηρέασαν πολιτισμικά το παγκόσμιο στερέωμα. Οι

τρεις τομείς που αναΦέρονται, μπορούν να προσΦέρουνστα

παιδιά τρανταχτάπαραδείγματαδιαχρονικήςεπιρροής.

./ ΝΙΧ έλθουν σε επιχΦή με την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Αυτή η «κοινή» κληρονομιά πρέπει να υπογραμμιστείσε όλα

τα παιδιά, από όπου και αν προέρχονται.

./ Νιχ εκτιμήσουν την ΙΧξίιχ της συνεργιχσίιχς ΚΙΧΙ των κοινών

δεσμών. Μια αξία που τη συναντάμεαπό τα γεωμετρικάήδη

χρόνια και μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος πάντα είχε άσβεστη

την επιθυμία της συλλογικότηταςκαι της σύναψης δεσμών.

Μια αξία που χρησιμεύει ουσιαστικά στην διαπολιτισμική

εκπαίδευση.

./ Νιχ ιχνΙΧΥνωρίσουν τις ΙΧξίες της δημοκριχτίιχς κιχι της

ελευθερίιχς. Δύο ακόμα σημαντικές αξίες που πρέπει να

οικειοποιηθούν οι μαθητές. Δίχως αυτές, δε θα ήταν

δυνατόν να μιλάμε σήμερα για αποδοχή της
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διαΦορετικότητας ή για πολιτικά κι εκπαιδευτικά

δικαιώματα TWV αvθρώπwvαπό αλλεςχώρες.

./ Νοι συνειδητοποιήσουντη σημοισίοι της οινάγκης γιοι ειρήνη

κοιι συνύποιρξη των λοιών. ErvIXl προΦαvής η χρησιμότητα

της αvαγκης αυτής για τη μεταδοση διαπολιτισμικώv

μηνυμάτων .

./ Νοι εκτιμήσουν την πολιτισμική τους κληρονομιά. Οι

συντάκτεςαναΦέρονται εδώ σε τοπικό επίπεδο. Εκτιμώντας,

λοιπόν την ΠOλΙΤΙtTΓΙKή κληρονομιά του τόπου που ζει, ένας

μαθητήςμε πολιτισμικήετερότηταενσωματώνεσαισταδιακά

και γίvεσαι αποδεκτόμέλος από τη γηγεvή ομήγυρη.

Ως προς τις ενδεικτικές θεμελιώδεις έν/οιες διαθεματικής

προσέΎΥισης

Στις μεσαίες τάξεις συναντάμε τις ακόλουθες έννοιες που

ενδιαΦέρουναπό διαπολιτισμικήσκοπιά:

Πολιτισμός. Βλ. παραπαvwίΑ' και Β' ταξειςΔημοτικού).

Ποιράδοση. Βλ. παραπαvw

Χώρος-χρόνος.Βλ. παραπαvw

Αλλαγή. Βλ. παραπαvw
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Για TLC ΕΙ και Στ' Τά. eLC Δ στικού

Ως προς τους ά];ονες

Οι άξονες γνωστικού περιεχομένου που κεντρίζουν το

διαπολιτισμικό μας ενδιαΦέρον είναι των Ελλήνων και Ρωμαίων,

της αυτοκρατορίας που αλλάζει πρωτεύουσα και θρησκεία, του

βυζαντινού κράτους και των γειτονικών κρατών, της παρακμής του

Βυζαντίου, της τοπικής ιστορίας και του ελληνισμού μΕΤά την

Άλωση. Ιδιαίτερη μνεία μπορεί να γίνει για πολλούς άξονες της Ε'

Δημοτικού που εμφανίζουν, άμεσα ή έμμεσα, διαπολιτισμικά

γνωρίσματα.

Ως προς τους γενικούς στόχους

Οι ακόλουθοι γενικοί στόχοι που πιστεύουμε ότι έχουν μια

διαπολιτισμική χροιά και τους παραθέτουμε:

"Να κατανοήσουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της

Ρωμα'(κής αυτοκρατορίας, και να εκτιμήσουν την παγκόσμια

προσΦορά της. Ο όρος πολυπολιτισμικότητα αvαΦέρεται

άμεσα και είναι μια καλή ευκαιρία να εντρυΦήσουν στη

συγΚΕκριμένη έννοια και τύπο σύνθεσης που πάντα

χαρακτήριζε τη κοι vωvική δομή TWV αυτοκραΤΟΡιώv.

" Να σέβονται τις παραδόσεις, τις πεπoιθήσeις, τις ιδέες των

άλλων. Ένας ακόμα εμΦανέστατος διαπολιτισμικός γενικός
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στόχος, ή καλύτερα μια αμάδα επιδιωκόμενων,

διαπολιτισμικών στάσεων.

" Νοι σέβοντοιι τις ποιροιδόσεις, τις πεποιθήσεις κτλ των άλλων

κοιι νοι οιποδέχοντοιι το δικοιΙωμοι της οινεξιθρησκΙοις. Άλλος

ένας γενικός στόχος της Ε' δημοτικού με σαΦή

διαπολιτισμικά μηνύματα.

" Νοι γνωρΙσουν τους γειτονικούς λοιούς της βυζοιντινής

οιυτοκροιτορΙοις κοιι τις σχέσεις που οινέmυξε με οιυτούς. Οι

οχέσεις καλής γειτονίας, όποτε τις ανέπτυξε το Βυζάντιο,

είναι αυτό που πρέπει να μεταδοθεί στα παιδιά ως

παράδειγμα αρμονικής και ειρηνικής συνύπαρξης με

διαΦορετικούς λαούς και πολιτισμούς.

" Νοι εκτιμήσουν την πολιτική των Bυζoιvτινών OΙπένOΙVΤΙ στους

γειτονικούς λοιούς. Ένας όμοιος, επιπρόσθετος στόχος, σαν

και τον προηγούμενο που σχολιάσαμε.

" Νοι οιντιληΦθούν ΚΟΙΙ νοι εκτιμήσουν την πρooΦoριlι του

ΒυζοιντΙου στον ποιγκόσμιο πολιτισμό. Η παγκόσμια

σuνεισΦopά του βυζαντινού πολιτισμού είναι ένα ακόμα

στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό

παράδειγμα συνένωσης διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων

υπό κοινή σκέπη και με διεθνή ακτινοβολία.

" Νοι OΙVOΙγνωρΙζOυν την OΙVιlιγKη της διεθνούς συνεργοιΟΙοις.

Κάθε είδος συνεργασίας, όπως και η διεθνής μεταξύ

ανθρώπων, ομάδων ή κρατικών αρχών πρέπει να

προωθείται ως ιδέα, αρχής γενομένης από τις οχολικές
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αίθουσες, και να Toνίζovται τα εποικοδομητικά οΦέλη και οι

ευοίωνες αλληλεπιδράσεις που τη διακατέχουν.

./ Να σέβονται τον πολιτισμό και τις παραδόσεις όλων των

εΠOJ(ών και όλων των λαών. Μια ξεκάθαρη διαπολιτισμική

αvαΦορά, εvταγμέvησε έvα ευρύχωροχροvικόπλαίσιο.

./ Να αOJ(οληθούν με θέματα της ιστορΙας του τόπου τους. Η

τοπική ιστορία εισάγει τους μαθητές με πολιτισμικό

πλουραλισμό στη διαχροvική αλληλουχία ιστορικώ"

γεγονότων που σημάδεψαν το τοπικό περιβάλλονμέσα (πο

οποίο ζουν. Γίνεται «κτήμα» τους και δημιουργεί τις

κατάλληλες προϋποθέσεις για τη" εvσwμάτωση και

αΦομοίωσή τους από τα «παλαιά» μέλη της περιοχής τους.

Να εκτιμήσου" τη" αξία της ειρήvης, της ελευθερίας, της

συνεργασίας των λαών, της προστασίας των ανθρωπίνων

δικαιωμάτωνόλων των ατόμωνκαι να διαμορΦώσουνθετική

στάση γι' αυτά.

./ Να εκτιμήσουν την αξΙα της ειρήνης, της eλευθερΙας, της

συνεργασίας των λαών, της προστασΙας των ανθρωπΙνων

δικαιωμάτωνόλων των ατόμων και να διαμορΦώσουνθετική

στάση γι' αυτά. Η απόπειραδιαμόρΦωσηςαυτής της στάσης

με αποδέκτες τους μαθητές και τις μαθήτριες αποτελεί

στοίχημα για το χώρο της διαπολιτισμικήςεκπαίδευσης.
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Ως προς τις εvδεΙΚΤΙKEς θεμελιώδεις Εwοιες διαθεματικής

προοΕγγισης

Στις μεσαίες τάξεις συναντάμε τις ακόλουθες έwοιες που

ενδιαΦέρουν από διαπολιτισμική σκοπιά:

Πολιτισμός. Βλ. παραπανω (Α' και 8.' Ταξεις Δημοτικού).

Παράδοση. Βλ. παραπανω

χώρος-χρόνος. Βλ. παραπανω

Αλλαγή. Βλ. παραπανω

Πολυπολιτισμική κοινωνία. Είναι από τις λίγες Φορές που μέσα σε

ένα ΔΕΠΠΣ ορίζεται τόσο ξεκαθαρα και σαΦέστατα μια

θεμελιώδης έννοια διαθεματικής προσέγγισης που να έχει

διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Η κατανόηση και αποδοχή της έννοιας

αυτής μπορεί να λειτουργήσει ως βμσικός βραχίονας υποστήριξης

του διαπολιτισμικού, εκπαιδευτικού έργου.
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σκοπούς του

κατέληξα και

ότι εμπεριέχουν

--------------------------'ιΙΙ"

Η ΔIΑΠΟΛIΤιΣΜIΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΎ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΎΔΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάζοντας προσεκτικά τους ειδικούς

αναλυτικού προγράμματος της Ιστορίας.

επικέντρωσα στους εξής, που πιστεύω

διαπολιτισμικού χαρακτήρα διατυπώσεις

./ Να έρθουν σε επαΦή με τους σημαντικότερους ελληνικούς

μύθους και ειδικότερα με αυτούς που έχουν παγκόσμια

απήχηση. Όπως προαναφερθηκε, το παγκόσμιο είναι

οικουμενικό, άρα ΚΟΙ νό, πολιτισμικόερεθισμα για όλους τους

ανθρώπους του πλανήτη, συμπεριλαμβανόμενωνκαι όλων

τωνμαθητών, ομαδας που μας ενδιαφερει πρωταρχικα.

./ Να γνωρΙσουν σημαντικά γεγονότα και εξeλΙξεις της

ελληνικής lστορΙας από την αρχαιότητα ως σήμερα, καθώς

και στοιχεΙα της lστορΙας των άλλων πολιτισμών και λαών

και να. τα συσχετίζουν. Με αυτή τη διαδικασία γίνονται

εμΦανείς οι αλληλεπιδρασειςκαι οι αλληλεξαρτήσειςμεταξύ

λαών και πολιτισμών.

./ Νοι βιώσουν την αλλαγή που συντeλεΙτOΙΙ στην καθημερινή

ζωή των οινθρώπων σε διάστημα μακρών χρονικών

περιόδων. Οι αλλαγες είναι αυτες που διαμορΦώνουν και

προκαθορίζουν ολοκληρωτικα την καθημερινότητα των

ανθρώπων. Όταν αυτές γίνονται μακροπρόθεσμα, έχουν και

τον ανάλογο ΚΟΙνωνικά και πολιτισμικόαντίκτυπο.
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./ Να αναπτύξουν την ΙΚCXVότητα της κατανόησης του χρόνου

και της χρήσης των σχΕΤικών όρων. Η κατανόηση και η

εμπέδωση της έwοιας του χρόνου βοηθάει τα παιδιά να

έχουν μια σΦαιρικότερη αντίληψη για τις διαχρονικές,

ιστορικές ανακατατάξεις που έχουν συμβεί και έχουν

αλλάξει τονρου της ανθρωπότητας.

./ Να συνειδητοποιήσουν τη σημασiα του γεωγραφικού

παρόιΥοντα για τη διαμόρΦωση της ιστορικής εξέλιξης ενός

τόπου. Για παράδειγμα, η γεωγραφική θέση ενός τόπου

μπορεί να προσΦέρει γεωστρατηγικά, παραγωγικά και

οικονομικά πλεονεκτήματα στους κατοίκους του και να

αποτελέσει πόλο έλξης και προοπτικής για ανθρώπους και

αμαδες από άλλους τόπους και πολιτισμσύς που ο

γεωγραΦικός παράγονταςδε διαδραματίζει oυσιασ;rΙKόρόλο

στα κοινωνικά τους και παλιτισμικα τους δρώμενα.

./ Να ενημερωθούν για τις κοινωνικές, πολιτισμικές,

θρησκευτικές και εθνικές διαΦοροποιήσεις των κοινωνιών

τις οποίες μελΕΤούν. Άμεση διαπολιτισμική αναΦορά και

ενημέρωση σε όλους τους παραπάνω τύπους

διαΦοροποιήσεων.

./ Να KCXTCXVOOiJv και να αποδέχονται τις πολιτισμικές,

θρησκευτικές ή άλλες διαΦοροποιήσεις ως θεμελιώδες

δικαίωμα των ανθρώπων σε μια δημοκρατική κοινωνία και

ως θετικό παρόιΥοντα της εξέλιξής της. Η αρχή της κάθε

είδους διαΦορετικότητας και ο σεβασμός αυτής από τα

..··0 ...... .J 132 '}..
Ι ,



υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

./ Να αποκτήσουν εθνική συνεi.δηση, αγάπη για τη χώρα τους

και διάθεση ειρηνικής συνύπαρξης, συνεργασίας και

αλληλοκατανόησης με τους γειτονικούς λαούς. ΠροΦανής

ειδικός σκοπός, διαπολιτισμικήςΦύσεως, που προτείνει ενα

ανοιχτό και καλοπροαίρετων προθεσεων πλαίσιο

επικοινωνίαςκαι συνεργασίαςμεταξύ γειτονικώνλαών.

./ Να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να διαμορΦώνουν

υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα

εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, στο

βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Άλλη μια προτροπή προς τους

μαθητές να θέσουν τις βασεις για την οικοδόμηση μιας

σΦαιρικής αντίληψης και στασης γύρω από τα προβλήματα

που επηρεάζουνανθρώπουςκαι πολιτισμικά περιβαλλovτα,

από τοπικό μέχρι οικουμενικόεπίπεδο.

Ας αναΦέρουμε, λοιπόν, μέσα από την αναδρομή που θα

κάνουμε στους επιμέρους σκοπούς του ΑΠΣ της Ιστορίας, αυτούς

που μπορούν να αξιοποιηθούνδιαπολιτισμικά.

Επισημαίνω, ότι στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού η Ιστορία

είναι ενταγμένη στο διεπιστημονικό διδακτικό αντικείμενο της

Μελέτης Περιβάλλοντος. Στις τέσσερις ανώτερες τάξεις του

δημοτικού σχολείου η Ιστορία διδάσκεται ως χωριστό διδακτικό

αντικείμενο.
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6V' Για την Γ' τάξη Δημοτικού

MYΘOΛOΓlA

«ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ,ΤΟΥ θΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΑ»

Ως προς τους στόχους

./ Να Εκτιμησουν ΤΟ γεγονός ότι, ενώ έχουν περάσει τόσοι

αιώνες από τότε που δημιουργήθηκε ο μύθος του Ηρακλή,

του Θησέα και του Ιάσσνα όλοι οι άνθρωποι εξακολουθούν

να αναΦέρουντα ονόματά τους και τις πράξεις TOU.

./ Να χαρούν την ομορΦιά των μύθων και να αντιληΦθούν σ'

ένα βαθμό το συμβολισμότους.

Ως προς τις θΕματικι!ςΕvότηΤΕς

./ Όλοι οι μύθοι του Ηρακλή, του Θησέα και του Ιάσονα.

Ως προς τις ΕvδΕιιcrικι!ςδραστηρι'ότηΤΕς

Οι μαθητές:

./ Συσχετίζουν έννοιες, γεγονότα, καταστάσεις, δημιουργήματα

κτλ. με παρεμΦερείςέννοιες και γεγονότα άλλων διδακτικών

αντικειμένων,άλλων εποχών και άλλων λαών με τη σημερινη

πραγματικότητα.
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«ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»

Ως προς τους στόχους

,/ Να θαυμάσουντην πλοκή του μύθου και να προβληματιστούν

από τις Ενέργειεςτων πρωταγωνιστών.

,/ Να γνωρίσουν, μέσα από τα γεγονότα του Τρωικού πολέμου,

ήθη και έθιμα της εποχής και να κάνουν συσχετισμουςμε τα

έθιμα της σημερινήςεποχής.

Ως προς τις θΕματικΕςEVό'rηπς

./ Όλες οι θεματικές ενότητεςπου απαρτίζουντο μύθο.

Ως προς τις Eν6EΙΚTLKEςδραστηριότηΤΕς

./ Συζητουν για τη ζωή και τα έθιμα των ανθρώπων της

εποχής. όπως τα περιγράΦειο Όμηρος.

,/ Παρατηρουναναπαραστάσειςτων γεγονότωνσε εικόνες από

την αρχαία ελληνική και τη συγχρονη τέχνη, τις περιγράΦουν

και συζητούνγια το περιεχόμενότους.

ΠΡΟΤΣΤΟΡΙΑΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΣΤΟΡΙΑ

«ο ΑΝΘΡΩΠΟΣΣΤΑ ΠΡΟΤΣΤΟΡΙΚΑΧΡΟΝΙΑ»

Ως προς τους στόχους



./ Να γνωρίσουν αδρομερώς την εξελικτική πορεία του

ανθρώπουκατά τους προ'ίστορικούςχρόνους.

./' Να κατανοήσουν την ανάγκη του ανθρώπου να καταΦύγει σε

σπηλιές και τις συνέπειες αυτής της επαναστατικής

αλλαγής για τη ζωή του .

./ Να ερμηνεύσουν την ύπαρξη εργαλείων και οστών

ανθρώπωνστα σπήλαια.

./ Να κατανοήσουν τη σημασία ανακάλυψης της Φωτιάς για

την πρόοδο του ανθρώπου.

./' Να συσχετίσουν τον τρόπο ζωής του πρωτόγονου ανθρώπου

με το σημερινό.

Ως προς τις θεματικές ενότητες

./ Οι πρώτοι κυνηγοί.

./ Οι σπηλιέςγίνονται τα πρώτα σπίτια.

./ Ο άνθρωπος ανακαλύπτει τη Φωτιά και Φτιάχνει τα πρώτα

εργαλεία.

./ Οι άνθρωποιγίνονται γεωργοί και ζουν σε χωριά.

Ως προς τις ενδEιιmKέςδριχστηριότητες

./ Παρατηρούν εικόνες, φαντάζονται και περιγράφουν τη ζωή

των ανθρώπων μέσα στις σπηλιές, ή σε προ"ίστορικούς

οικισμούς.
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./ Αναπαριστούνεικαστικά τα πρώτα εργαλεία και σκηνές από

την καθημερινη ζωη των πρωτόγονων ανθρώπων (κυνηγι.

άναμμα Φωτιάς κτλ).

./ Συζητούν:

α) για τα πρώτα επαγγέλματα και τα συγκρίνουν με τα

σημερινά.

β) για το ρόλο που έπαιξε η ανακάλυψη της Φωτιάς στη ζωη

των ανθρώπων.

~ Προτεινόμενοιδιοιθεματικάσχέδια εργασίοις

Θέμα: Η κατοικία άλλοτε και τώρα:

Ανάληψη ατομικών η ομαδικών εργασιών με δραστηριότητες

όπως: Συλλογη υλικού και κατάταξη του. Παραγωγη γραπτού η

προΦορικού λόγου σχετικά με τις κατοικίες των ανθρώπων άλλοτε

και τώρα. Εικαστικές απεικονίσεις, κατασκευές, επιλογη κειμένων

και εικόνων.

Θεμελιώδεις διοιθεμοιτικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Ομοιότητα

ΔιαΦορά, Εξέλιξη, Mεταβoλr'ι. Πολιτισμός.

;;v' Γιοι την Δ' τάΣη Δημοτικού

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΧΡΟΝΙΑ
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.Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ»

Ως προς τους στόχους

,/ Να κατανοήσουν τις συνθήκες και τους λόγους που έκαμαν

τους Δωριείς και άλλα ελληνικά Φύλα να μετακινηθούν.

,/ Να κατανοήσουν τις σχετικές με την ενότητα ιστορικές

έwοιες: κάθοδος, μετακίνηση, μετανάστευση, άποικος.

αποικία, αποικισμός, μητρόπολη κ.ά.

,/ Να κατανοήσουν ότι η κάθοδος των Δωριέων σχετίζεται με

τις μετακινήσειςτων ελλήνων κατά την ίδια εποχή.

,/ Να εντοπίσουντα χαρακτηριστικάτου α' αποικισμού και να

τον συγκρίνουν με την κατάκτηση και τη μετανάστευση.

Ως προς πς θΕμ«,τικΕςΕνότηΤΕς

./ Η «κάθοδος» των Δωριέων.

./ Οι Έλληνες δημιουργούναποικίες.

./ Η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων.

Ως προς τις ΕνδΕικτικΕς8p«σrηpιόTηTEς

Οι μαθητές

,/ Συζητούν για τα αίτια και τις συνέπειες του αποικισμού και

κάνουν συσχετισμούς με σημερινές μετακινήσεις.

μεταναστεύσειςλαών.

,/ Συζητούν για τις συνέπειεςπου είχε η κάθοδος των Δωριέων

στις ασχολίες και στον τρόπο ζωής των Ελλήνων. τη

{ 138 )



μετανάστευσrι τους στα εύΦορα παράλια της Μ. Ασίας,

καθώς και το ρόλο των κοινών ιερών και Εορτών στη

διατήρηση της Φυλετικής ενότητας των Ελλήνων.

ΑΡΧΑΤΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

.0 ΔΕΥτΕΡΟΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣΤΩΝ ΕΜΗΝΩΝ.

Ως προς τους στόχσυς

./ Να συγκρίνουν τα δύο είδη αποικισμών, να προβαίνουν σε

γενικεύσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αποικισμού

και να τον συσχετίσουνμε τη μετανάστευση.

./ Να εκτιμήσουν τις αλλαγές που επέφερε στη ζωή των

Ελλήνων ο δεύτερος αποικισμός.

./' Να διαπιστώσουν ότι στους τόπους όπου εγκαταστάθηκαν οι

άποικοι διατήρησαν τη Φυλετική τους ενότητα .

./' Να κατανοήσουν τις έννοιες της Ενότητας μαντεία,

αμΦικτιονίες, πανελλήνιοι αγώνες, μητρόπολη, οικιστής,

χρησμός, ιερόν πυρ.

Ως προς τις θΕματικΕς ΕνότηΤΕς

./ Τα πολιτεύματαστην αρχαία Ελλάδα.

./' Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες (κοινά ιερά, μαντεία,

αμΦικτιονίες, πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες).
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Ως προς τις ΕνδΕικτικΕς δραστηριότηΤΕς

./ παρατηρούν και εντοπίζουν στο χάρτη τα μέρη όπου

ιδρύθηκαν νέες αποικίες και συζητούν για τα αίτια και τις

συνέπειεςτης μετανάστευσηςδιαχρονικά.

./ Λεξιλογικές ασκήσεις και ασκησεις αντιστοίχισης με έννΟΙΕς

σχετικές με την ενότητα, όπως: βασιλεία, ολιγαρχία,

τυραννία, δημοκρατία,τύραννος, άριστος, ευγενης κτλ.

./ Συγκρίνουν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες με

εκείνους της αρχαιότητας και επισημαίνουν ομοιότητες και

διαφορές.

ΚΜΣΙΚΑΧΡΟΝΙΑ

.01 ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ.

Ως προς τους στόχους

./ Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες σχετικές με την

ενότητα, όπως: σατράπης, λεηλασία, απολυταρχικό

πολίτευμα, επανάσταση, ανεξαρτησία. ανάπτυξη, αίτια,

συνέπειες, αμυντικός, επιθετικόςπόλεμος,

./ Να κατανοησουντο ρόλο που διαδραματίζουνοι ηγέτες.

-/' Να εκτιμήσουν το μέγεθος της θυσίας του Λεωνίδα και των

συντρόΦων του και να νιώσουν θαυμασμό γι' αυτούς.
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Ως προς τις θEμtπΙKEς ενότηΤΕς

./ Οι Περσικοί πόλεμοι.

Ως προς τις ενδΕικπκΕςfιpαστηpιότηπς

Συζητούν:

./ Για τις αιτίες που αναγκάζουντους λαούς να επαναστατούν.

./ Για τη σημασία που είχαν οι νίκες των Ελληνων στο

Μαραθώνα.τη Σαλαμίνα κτλ.

.0 ΧΡΥΣΟΣΑΙΩΝΑΣ (5"< ΑΙΩΝΑΣ π.χ.).

Ως προς τους σrόxoυς

./ Να κατανοησουν βασικές ιστορικές έννοιες που σχετίζονται

με την ενότητα. όπως: ηγεμονΙα. συμμαχία. χρυσός αιώνας.

μέτοικοι, δούλοι Κ. ά .

./ Να γνωρίσουν και να Εκτιμησουν τις κοινωνικέςκαι πολιτικές

μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιηθηκαν στην Αθηνα αυτη

την εποχη.

./ Να συσχετίσουν τους παράγοντες που οδήγησαν την Αθήνα

στη μεγάλη της ακμη.

./ Να πληροφορηθούν στοιχεία από τον τρόπο ζωης των

κατοίκων της Αθήνας σ' αυτή την περίοδο και να γνωρίσουν

τη θέση της γυναίκαςστην κλασικη εποχη.

./ Να συγκρίνουν την καθημερινη ζωη της κλασικης Αθηνας. με

εκείνη της Αρχαίας Σπάρτης και με τη σημερινη.
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Ως προς τις θΕματικές ΕνότηΤΕς

" Το πολίτευμα και η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του

Περικλή

" Η καθημερινή ζωή στην κλασική Αθήνα

./ Τα καλλιτεχνικάαριστουργήματατου «χρυσού» αιώνα

" Η Αθήνα γίνεται «Σχολείο της Ελλάδας»

Ως προς τις ΕνδΕικτικές 5ραοτηριότηΤΕς

./ Συζητούν για τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ακμή της

Αθήνας κατά την εποχή αυτή.

./' Παρατηρούν εικόνες και αναπαριστούν κάποιες Εκδηλώσεις

από την καθημερινή ζωή των Αθηναίων και τις συγκρίνουν

με τις σημερινές.

" Δικαιολογούν το χαρακτηρισμό της εποχής: χρυσός αιώνας.

" Συζητούν τους λόγους για τους οποίους τα έργα αυτής της

περιόδου συγΚΕντρώνουν τον παγκόσμιο θαυμασμό και

εκτιμούν το γεγονός ότι και σήμερα εξακολουθούν να

παίζονται και να συγκινούν.

"Συγκρίνουν έργα αυτής της περιόδου με αντίστοιχα

προηγούμενων και μεταγενέστερων εποχών.
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.0 ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΙΑΚΟΣΠΟΛΕΜΟΣ (431 - 404 Π.Χ.).

Ως προς τους στόχους

./ Να κατανοήσουντην έννοια «εμΦύλιοςπόλεμος».

./ Να προβληματιστούν πάνω σε πιθανά αποτελέσματα

εμφυλιωνπολέμων.

./' Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα γεγονότα του πολέμου και

να κατανοήσουν τους λόγους της μεγάλης του διάρκειας.

Ως προς τις θΕμα,τικι!ς ενότηΤΕς

./ Αιτίες και αφορμέςτου πολέμου.

./ Οι κυριότερεςΦάσεις του πολέμου.

Ως προς τις ενδΕικπκι!ςtiραστηριότηΤΕς

Συζητουν:

./ Για τις αιτίες και την αΦορμή του πολέμου.

./ Για τις συνέπειες της συγκρουσης Αθηναίων και

Πελοποννησίων.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑΧΡΟΝΙΑ

«ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Ως προς τους στόχους

./ Να κατακτήσουν βασικές ιστορικές έννοιες που σχετίζονται

με την ενότητα, όπως: διάδοχοι, διαδοχή, διάσπαση, κ. ά.
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./ Να εκτιμήσουν τις συνέπειες των αλλεπάλληλων

συγκρούσεωνμεταξύ των κρατών των διαδόχων.

./ Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία από τις εξελίξεις

που σημειώθηκαν στα γράμματα, τις επιστήμες και τις

τέχνες στην ελληνιστική εποχή.

./' Να κατανοήσουν τις επιδράσεις που άσκησε ο ελληνικός

πολιτισμός με την εξάπλωσή του.

Ως προς τις θΕματικΕς ν/ότηΤΕς

./ Η καθημερινήζωή στα ελληνιστικάχρόνια.

./ Τα Γράμματα και οι Τέχνες στα ελληνιστικάχρόνια.

Ως προς τις ν/δεικτικΕςlίριχοτηριότηΤΕς

./ Συζητούν και συγκρίνουν τον τρόπο ζωής στις πόλεις της

Ανατολής και στις πόλεις της Ελλάδας.

./' Διαβάζουν ιστορικά ή λογοτεχνικά κείμενα που αναΦέρονται

στην καθημερινή ζωή αυτής της περιόδου και παρατηρούν

εικόνες που αναπαριστούν έργα εκείνης της εποχής

(Γλώσσα, Εικαστικά) .

./ Συζητούν για την ανάπτυξη των επιστημών και τους

κορυΦαίουςεπιστήμονεςτης εποχής: Αρχιμήδης, Ευκλείδης.



«ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣτΟΡIΑ.

Ως προς τους στόχους

./ Να Εκτιμήσουν τον παγκόσμιο θαυμασμό που συγΚΕντρώνΕΙ

το θέατρο ως σήμερα.

./ Να γνωρίσουν τη διαχρονικότητατης ελληνικής γλώσσας και

γραΦής.

./ Να εκτιμήσουν την αξία της ελληνικής γλώσσας ως

EKΦρασrΙKoύ οργάνου για τη δημιουργία πολιτιστικών

επιτευγμάτωνυψηλής στάθμης και τη διαχρονική πορεία της

στη μακραίωνη ιστορία του ελληνισμού.

Ως προς τις θεματικΕςΕνότηΤΕς

./ Το αρχαίο ελληνικό θέατρο.

./ Η αρχαία ελληνική γλώσσα και η γραΦή.

Ως προς τις ενδεικτικΕςδραστηριότητες

./ Συζητούν για μεγάλα αρχαία θέατρα που σώζονται έως

σήμερα (Επιδαύρου κ.ά.) και για τις παραστάσεις που

δίνονται σ' αυτά στην εποχή μας.

./ Διαβάζουν απλές προτάσεις από αρχαία κείμενα και

αναγνωρίζουνλέξεις που τις χρησιμοποιούμεκαι σήμερα.

./ Παρατηρούναρχαίες επιγραΦές και συζητούν για τον τρόπο

γραΦής στην αρχαία και τη σημερινή εποχή.

r 145
l

•



~ Προτεινόμενοι διοιθεμοιτικά σχέδιοι εργoισloις

Θέμα: Στο εργαστήρι ενός αγγειοπλάστη:

Ανάληψη ατομικών ή ομαδικών εργασιών: Συγκέντρωση εικόνων με

παραστάσεις από αρχαία αγγεία, θεματοποίηση του εικαστικού

περιεχομένου (Μυθικά-ηρωικά πρόσωπα, ιστορικά πρόσωπα,

οινθρώπινη δράση, φυσικό περιβάλλον). Συγκέντρωση

πληροΦοριών για τη διαδικασία, τα υλικά κατασκευής και τη

χρήση τους. Συσχέτιση με νεότερες εποχές. Εικοιστικές

αΠΕικονίσΕις, κατασκευές. Αναγνώριση και σχεδιασμός

γεωμετρικών σχημάτων.

Θεμελιώδεις διοιθεμοιτικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Ομοιότητοι

ΔιοιΦορά, Εξέλιξη, Πολιτισμός.

<'V' Γιοι την Ε' τάξη ΔημοτικοU

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΑΧΡΟΝΙΑ

.01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ.

Ως προς τους aτόχους

./ Να αποκτήσουν και να εμπεδώσουν ιστορικές βασικές

έwοιες, όπως ρωμαιοκρατία, υποταγη, αυτονομία,

εξέγερση, πολεμική κοιτάκτηση, πολιτιστική κοιτάκτηση,

ελληνορωμοι"ίκόςπολιτισμός.
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./ Να εκτιμήσουν τη συνεισΦορά των Ελλήνων στη δημιουργία

του ελληνορωμα'ίκούπολιτισμού.

./ Να προσδιορίσουντο χώρο της ρωμαΤκής Αυτοκρατορίαςκαι

να κατανοήσουντον πολυπολιτισμικότης χαρακτήρα.

./ Να δείξουν ενδιαΦέρον για μνημεία που σώζονται από τη

ρωμαΤκή εποχή ιδιαίτερα στον τόπο τους.

./' Να συσχετίσουν στοιχεία από τη ζωή των Ρωμαίων (και

κυρίως των παιδιών) με στοιχεία από τη σημερινή ζωή .

./ Να κατανοήσουντους λόγους εξέγερσηςτων δούλων.

Ως προς τις θΕμct.τικΕςΕνότηΤΕς

./ Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό

τους.

./ Η καθημερινήζωή στην αρχαία Ρώμη.

./ Η ρωμαΤκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου

κόσμου.

Ως προς τις ΕνδΕικτικΕςlίΡctστηριότηΤΕς

./ Συγκρίνουνένα ρωμα'ίκό με ένα αρχαίο ελληνικό κτίσμα με τη

βοήθεια συγΚΕκριμένων εικόνων και εντοπίζουν στην τέχνη

στοιχεία όπου αποτυπώνεται η σύζευξη ελληνικού και

ρωμα"ίκούπολιτισμού.

./ Παρατηρούν σε χάρτη την έκταση της ρωμαΤκής

αυτοκρατορίας, εντοπίζουν τις περιοχές που ανήκαν σ'

{ 147 }

•



αυτήν και συζητούν για τον πολυπολιτισμικό χαρακτηρα της

και τα βασικά στοιχεία του ρωμα"ίκού πολιτισμού.

" Σχολιάζουν σκηνές από τα αγαπημένα θέματα των Ρωμαίων,

τις μονομαχίες και τις αρματοδρομίες, και τις συγκρίνουν με

τα ολυμπιακά αγωνίσματα της αρχαίας Ελλάδας, καθώς και

με σύγχρονα αγωνίσματα.

" Σχολιάζουν κείμενα που αναΦέρονται στη ζωή των δούλων.

ΤΑ βΥΖΑΝΤιΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

.Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ»

Ως προς τους aτόxoυς

./ Να κατανοησουν βασικές ιστορικές έννοιες που σχετίζονται

με την ενότητα, όπως: τετραρχία, ανεξιθρησκία,

διπλωματία,εξελληνισμός.

./' Να κατανοήσουν τους λόγους μεταΦοράς της πρωτεύουσας .

./ Να κατανοήσουν την έwοια του Φανατισμού και, μέσα από

συγΚΕκριμέναπαραδείγματα.να διαπιστώσουντις συνέπειές

του.

0/ Να κατανοησουν τα στοιχεία που ένωναν τους κατοίκους του

Ανατολικού κράτους.

0/ Να γνωρίσουν το ΕνδιαΦέρον του Μ. Κωνσταντίνουγια τη νέα

πρωτεύουσα και τους λόγους αύξησης του πληθυσμού της.
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Ως προς τις θΕμα,τικές ΕνότηΤΕς

./ Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας.

./ ΔημιουργεΙται στο Βυζάντιο μια νέα πρωτεύουσα, η

Κωνσταντινούπολη.

./ Ο χριστιανισμόςγίνεται επίσημη θρησκεία.

./ Η καθημερινήζωή και οι γιορτές στο βυζάντιο.

./ Η εκπαίδευση.

Ως προς τις ΕνδΕικτικέςδραστηριότηΤΕς

./ Συζητούν για τη σημασία της ανεξιθρησκίας σε μια

πολυπολιτισμική κοινωνία καθώς και τις συνέπειες της

μισαλλοδοξίας.

./ Σχολιάζουνκείμενα διαΦόρωνπεριόδων, στα οποία Φαίνεται

η συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού.

./ Συλλέγουν πληροΦορίες για την καθημερινή ζωή των

Βυζαντινών. Με τη βοήθεια σχετικού εικονιστικού υλικού,

αλλά και σχετικών παραθεμάτων, συζητούν για τα σχολεία

και τις γιορτές στο Βυζάντιο και κάνουν συσχετισμούς με τη

σημερινή πραγματικότητα.
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«ΤΟ ΒΥΖΑΝηΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛAOI.

Ως προς τους στόχους

./ Να γνωρίσουν τις αιτίες που έΦεραν τους Άβαρους, τους

Άραβες, τους Σλάβους, τους Βούλγαρους κοντά στο Βυζάντιο

και τις συνέπειεςαυτής της γειτvίασης.

./' Να γνωρίσουν πώς ο Μωάμεθ ίδρυσε μια νέα θρησκεία και με

αυτήν ένωσε τους Άραβες .

./ Να κατανοήσουνσχετικές με την Ενότητα έννοιες.

./ Να κατανοήσουν ότι οι Βυζαντινοί πολλές Φορές

προτιμούσαννα εξασΦαλίσουντην ειρήνη με τη διπλωματία.

Ως προς τις θΕμtxTΙΚΕςΕνότηΤΕς

-/ Οι «γείτονες» των Βυζαντινών .

./ Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες.

./ Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βουλγάρους και

τους Ρώσους.

Ως προς τις Εν6ΕικτικΕς{ίpΙXσrηpιόTηπς

./ Με τη βοήθεια χαρτών αποκτούν μία παραστατικη εικόνα

του γεωγραΦικού χώρου των γειτονικών λαών του

Βυζαντίου.

./ Εντοπίζουν στο χάρτη τις τοποθεσίες όπου εξελίχθηκαν τα

σημαντικότερα γεγονότα και συζητοUν για τις αρνητικές

συνέπειεςτων πολέμων.
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" Συζητούν για τη σημασία της διπλωματικής αντιμετώπισης

των διακρατικών προβλημάτων.

• Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ βΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»

Ως προς τους στόχους

.ι' Να κατανοήσουν βασικές έννοιες σχετικες με την ενότητα,

όπως: θέμα, διοικητική και νομοθετική αλλαγή, εικονομαχία,

εικονολατρία, Φανατισμός, να προβαίνουν σε συσΧΕτίσεις

και δυνητικές γενικεύσεις.

" Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής, τις εκδηλώσεις, αλλά και τα

προβλήματα των κατοίκων της υπαίθρου και να τα

συσχετίσουν με ανάλογα σημερινά.

" Να γνωρίσουν τους πνευματικούς ανθρώπους που βοήθησαν

στην ανάπτυξη της παιδείας και να εκτιμήσουν την

προσφορά τους στη διαΦύλαξη της αρχαίας ελληνικής

κληρονομιάς.

" Να κατανοήσουν την ανάγκη αλλαγών στους νόμους και στην

οργάνωση της διοίκησης και τους λόγους του αγώνα

εναντίον των δυνατών.

Ως προς τις θ€μαΤΙKEς €Vότητ€ς

" Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται.

" Η κρίση της Εικονομαχίας διχάζει τους βυζαντινούς.
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,/ Η ανάπτυξητων γραμμάτωνκαι η μελέτη των αρχαίων

ελλήνων κλασικών.

,/ Η καθημερινήζωή στα χρόνια των Ισαύρων και των

Μακεδόνων.

Ως προς τις EVδΕΙlC11κέςtίρασrηρι'6T7/.TEς

,/ Συλλέγουν πληροφορίες για το θεσμό των θεμάτων και

παραλληλίζουν το είδος αυτής της διοικητικής

αποκέντρωσης με τα σημερινά γεωγραφικά διαμερίσματα,

τους νομούς και τους δήμους της Ελλάδας.

./' Συγκρίνουν τη στάση των Φανατικών χριστιανών στην

περίοδο της εικονομαχίας με εκείνη στην εποχή του Μ.

Θεοδοσίου και συζητούν για Φαινόμενα Φανατισμού στη

σημερινή εποχή.

,/ Συζητούν τους λόγους για τους οποίους οι νησιώτες

επέλεγαν συγκεκριμένουςτόπους, για να χτίσουν πόλεις και

χωρια και συγκρίνουν τη ζωή των κατοίκων των νησιών με

εκείνη των ηπειρωτικώνπεριοχών.

•ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ βΥΖΑΝΤιΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Ως προς τους στόχους

./ Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη διοίκηση. τη

νομοθεσία και την οικονομία στο Βυζάντιο.
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./ Να αντιληΦθούν την αξία της ρωμα"ίκής και της βυζαντινής

νομοθεσίας.

./' Να γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους ρύθμιζαν

ειρηνικά οι Βυζαντινοί τις σχέσεις τους με τις άλλες χώρες .

./ Να διαπιστώσουν ότι η μορΦή της σημερινής γλώσσας

διαμορΦώθηκεστα βυζαντινάχρόνια.

./ Να γνωρίσουν τις διάΦορες βαθμίδες της βυζαντινής

εκπαίδευσης.τον τρόπο και το περιεχόμενοτης διδασκαλίας.

./ Να γνωρίσουν τη θέση της γυναίκας στο βυζάντιο και να τη

συσχετίσουν με τη θέση της γυναίκαςσήμερα.

./ Να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα της βυζαντινής τέχνης για

τον ελληνικό και τον παγκόσμιοπολιτισμό.

Ως προς τις θΕμα,τικι!ςενότηΤΕς

./ Η βυζαντινή κοινωνία.

./ Η διπλωματίατων Βυζαντινών.

./' Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία .

./ Η βυζαντινή τέχνη.

./ Η εκπαίδευσηστο Βυζάντιο

./ Η γλώσσα των Βυζαντινών.

Ως προς τις EνδEικcrΙKι!ςδραστηριότηπς

./ Συγκεντρώνουνκαι καταγράΦουντις αλλαγές που έγιναν στη

νομοθεσία και τη διοίκηση κατά διάΦορες χρονικές

περιόδους.
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.ι Με τη βοήθεια εικόνων συζητούν θέματα που αΦορούν τη

Φροντίδα των Φτωχών και των ασθενών οτο Βυζάντιο.

</' Συλλέγουν πληροΦορίες από εφημερίδες και τηλεοπτικές ή

ραδιοΦωνικές εκπομπές σχετικές με τις διπλωματικές

σχέσεις διάΦορων χωρών.

</' Διαβάζουν κείμενα για να διαπιστώσουν την κοινή χρήση

λέξεων άλλοτε και τώρα.

</' Συγκεντρώνουν πληροφορίες για το θεσμό της προίκας και

τις ανακοινώνουν στην τάξη.

</' Σχολιάζουν τη ζωή των γυναικών στο Βυζάντιο και τη

συσχετίζουν με τη ζωή των σημερινών γυναικών.

</' Συγκρίνουν την εκπαίδευση στο Βυζάντιο με τη σημερινή

Εκπαίδευση.

6V' Για την Σr' τάξη Δηυοτικού

.Η ΕΥΡΩΠΗΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑΧΡΟΝΙΑ.

Ως προς τους οτόχους

./ Να γνωρίσουν (συνοπτικά) σημαντικά γεγονότα που

σημειώθηκανστην Ευρώπη στα νεότερα χρόνια.

./' Να κατανοήσουν σχετικές με την Ενότητα έννοιες, όπως:

ανακάλυψη, αναγέwηση, διαΦωτισμός, θρησκευτική

μεταρρύθμιση.
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Ως προς τις θΕματικΕς EVότηΤΕς

" Οι γεωγραΦικές ανακαλύψεις, η τυπογραΦία, η Αναγέννηση,

η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, ο ΔιαΦωτισμός και η Γαλλική

Επανάοταση ως πλαίσιο για την ένταξη της ελληνικής

ιοτορίας οτα ευρωπα'ίκά συμΦραζόμενα.

Ως προς τις EVδΕΙΚΠΚΕς δραστηριότηΤΕς

Οι μαθητές:

./ Συζητούν για τη σημασία που είχαν τα σημαντικότερα

γεγονότα της περιόδου οτη διαμόρΦωση του σύγχρονου

ευρωπα·ίκούχώρου και του παγκόσμιουπολιτισμού.

•01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡIΑΡΧIΑ»

Ως προς τους στόχους

" Να κατανοήσουν τις διαφοροποιήσεις που υπήρχαν ή που

διαμορΦώθηκαν σε κάποιες κοινότητες.

"Να κατανοήσουν τους λόγους που βοήθησαν οτη

δραοτηριοποίηση των Ελλήνων οτο εμπόριο, τη ναυτιλία, τη

βιοτεχνία, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη κάποιων

περιοχών.

./' Να Εκτιμήσουν τις συνέπειες που είχε η οικονομική ανάπτυξη

οτην ενδυνάμωση του Ελληνισμού και οτην εθνική αΦύπνιση.

" Να γνωρίσουν χαρακτηριοτικά οτοιχεία της κοινωνικής ζωής

των υπόδουλων Ελλήνων.
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./ Να γνωρίσουν τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων την

εποχή της σκλαβιάς και τους παράγοντες που οδήγησαν

στην προοδευτικήανάπτυξήτους.

./ Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα από τα κινήματα που

έκαμαν οι Έλληνες, για να ανακτήσουν την ελευθερία τους

και τις αιτίες της αποτυχίαςτους.

./ Να γνωρίσουν ότι, εκτός από τους Έλληνες, και οι άλλοι λαοί

της Βαλκανικήςαντέδρασανστον οθωμανικόζυγό.

./ Να γνωρίσουν σημαντικά στοιχεία από τη ζωή και τη δράση

του Ρήγα Φεραίου και να εκτιμήσουντο έργο του.

Ως Προς Τις θΕμιπικΕςfiVότηπς

./ Οι δύσκολεςσυνθήκεςτης ζωής των Ελλήνων

./ Οι ελληνικές κοινότητεςκαι η οργάνωσή τους

./ Η οικονομική ζωή και τα επαγγέλματα στα χρόνια της

τουρκοκρατίας

./ Η καθημερινήζωή των υπόδουλωνΕλλήνων

./ Η πνευματικήζωή στα χρόνια της τουρκοκρατίας

./ Ο Ρήγας και το Βαλκανικότου όραμα

Ως ΠΡος Τις fillδEιιcrΙKEςδpαoτηpισrηΤEς

./ Σχολιάζουν τους λόγους που οδήγησαν στην οικονομική και

στρατιωτική παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,

κάνουν συσχετισμοuς και προβαίνουν σε δυνητικές

γενικεUσεις.



./ Σημειώνουν στο χάρτη τις μετακινήσεις των Ελλήνων και

υπογραμμίζουν τις πόλεις στις οποίες δημιουργήθηκαν

σημαντικές,ελληνικέςπαροικίες.

./' Συζητούν για τις καινότητες και τον τρόπο εκλογής των

προεστών και συγκρίνουν με το θεσμό της αυτοδιοίκησης

σήμερα. Συγκεντρώνουν στοιχεία για την κατάσταση

(οικονομική, πληθυσμιακή) που παρουσίαζαν οι διάΦορες

περιοχές της Ελλάδας την εποχή της Τουρκοκρατίας, κάνουν

συσχετισμούς και προβαίνουν σε δυνητικές γενικεύσεις .

./ Βρίσκουν και συζητούν τι είδους οικονομική ανάπτυξη

σημειώθηκε στον τόπο τους ή στην ευρύτερη περιοχή τους

εκείνη την εποχή και τη συσχετίζουνμε τη σημερινή.

./ Παρατηρούν εικόνες πόλεων που παρουσίαζαν μεγάλη

εμπορική κίνηση την περίοδο αυτή (π.χ. η αγορά της

Κορίνθου, το λιμάνι της Ρόδου) και συγκρίνουν με τις

δραστηριότητεςτων πόλεων αυτών σήμερα.

./ Σχολιάζουν παροιμίες και τις συοχετίζουν με τις

καθημερινέςσυμβολικέςφράσεις.

./ Συσχετίσουντην ανάπτυξη στενών κοινωνικώνδεσμών με τις

δύσκολεςσυνθήκεςζωής που αντιμετώπιζανοι υπόδουλοι.

./ Διαβάζουν την αρχή από το "Θούριο" του Ρήγα Φεραίου και

σχολιάζουντην αξία που δίνει στην έννοια της ελευθερίας.

./ Παρατηρούν τον πίνακα που Φιλοτέχνησε ο λα"ίκός

ζωγράφος Παναγιώτης ΖωγράΦος, ακολουθώντας τις

υποδείξεις του αγωνιστή Γιάννη Μακρυγιάwη,όπου ο Ρήγας
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σπέρνΕΙ το σπόρο της λευτεριάς, και σχολιάζουν τη

συμβολική έwοια των λόγων του Ρήγα .

• Η fΛΛAΔA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ»

Ως προς τους στόχους

., Να γνωρίσουν στοιχεία από την καθημερινή ζωή στα χρόνια

της βασιλείαςτου Όθωνα.

./ Να κατανοήσουντις δυσκολίες που υπήρχαν στην οργάνωση

του κράτους εκείνη την εποχή.

./ Να συσχετίσουν τις αλλαγές που άρχισαν να γίνονται στην

καθημερινή ζωή των Ελλήνων με το καθεστώς της

Ελευθερίας, αλλά και με την παρουσίατων Ευρωπαίων.

., Να κατανοήσουνπώς πραγματοποιήθηκανοι εξελίξεις στην

περίοδο της βασιλείαςτου Γεωργίου Α' και να εκτιμήσουντα

βήματα εκσυγχρονισμού της χώρας στον πολιτικό και

οικονομικότομέα.

./' Να γνωρίσουν τις αλλαγές που σημειώθηκαν στα Βαλκάνια

την περίοδο (1875-1881) .

./ Να κατανοήσουν τους λόγους που προκάλεσαν τις αλλαγές

στα Βαλκάνια

Ως προς τις θεματικέςενότητες

., Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στα πρώτα χρόνια μετά την

απελευθέρωση
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.ι Η βασιλεία του Γεωργίου Α' και η επικράτηση του

κοινοβουλευτισμού

./ Το «Ανατολικόιητημα» στη Βαλκανική Χερσόνησο

./ Το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει οικονομικά και εθνικά

προβλήματαστα τέλη του 19'" αιώνα.

Ως προς τις ΕνδΕικτικέςδραστηριότηΤΕς

./ Παρατηρούν τα σύνορα του πρώτου ελληνικού κράτους και

αναΦέροuν περιοχές που είχαν επαναστατήσει, κι όμως

έμειναν έξω από τα σύνορά του.

.ι Συζητούν για τους δήμους και το σύστημα της

αυτοδιοίκησης. άλλοτε και τώρα .

.ι Παρατηρούν δύο εικόνες της Αθήνας (η μία του 1860. η άλλη

σύγχρονη) και επισημαίνουν ομοιότητες και διαφορές που

παρουσιάζουν.

.ι Συγκρίνουν και σχολιάζουν εικόνες καφενείων της εποχής

εκείνης με τα σημερινά καΦενεία ή κέντρα ψυχαγωγίας .

./' Ανακοινώνουν στην τάξη ανακαλύψεις και εφευρέσεις που

επηρεάζουν τη ζωή μας σήμερα μέσα στο σπίτι και έξω από

αυτό και οι οποίες δεν υπηρχαν στην εποχή του Όθωνα .

.ι Εντοπίζουν στο χάρτη τα κράτη που δημιουργήθηκαν μετά

από κάθε συνθήκη .

.ι Συζητούν και διαπιστώνουν ότι οι διαφορές μεταξύ των

κρατών λύνονται με διαπραγματεύσεις και όχι μόνο με
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πόλεμο και κάνουν αναΦορές και σε άλλες ανάλογες

περιπτώσεις.

./ Συζητούν το ρόλο της λα'ίκής συμπαράστασης για την

επιτυχία του επαναστατικούαγώνα.

•Η ΕΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 200 ΑΙΩΝΑ»

Ως προς τους οτόχους

./ Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα πολεμικά και διπλωματικά

γεγονότα των Βαλκανικώνπολέμων.

./ Να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα των βαλκανικών πολέμων

και τους παράγοντεςπου συνετέλεσανσ' αυτά.

./ Να κατανοήσουν τα αίτια του πολέμου, καθώς και τους

λόγους που οδήγησαν στον εθνικό διχασμό.

./ Να εκτιμήσουντη συμβολή του Ελληνισμού των περιοχώντης

Θράκης και της Μ. Ασίας στην ανάπτυξη του ελληνικού

κράτους.

./ Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα του Μικρασιατικού

πολέμου.

./' Να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν στη

Μικρασιατική καταστροΦή .

./ Να γνωρίσουν σημαντικές αλλαγές που σημειώθηκαν στον

έξω κόσμο και στη χώρα μας στη διάρκεια του Μεσοπολέμου.

./' Να γνωρίσουν σημαντικά γεγονότα του Β' Παγκόσμιου

πολέμου.
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" Να κατανοήσουν τα αίτια, τις αΦορμές και τις συμμαχίες του

Β' παγκόσμιου πολέμου.

" Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά γεγονότα του εμΦύλιου

πολέμου.

" Να κατανοήσουν το ρόλο που έπαιξε η ξένη επέμβαση στις

εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.

./' Να εκτιμήσουν τις συνέπειες του εμΦύλιοu πολέμου και να

τις συσχετίσουν με τις συνέπειες ανάλογων πολέμων σε

παλαιότερες εποχές .

./" Να γνωρίσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές

εξελίξεις που σημειώθηκαν στην Ελλάδα μετά τον εμΦύλιο.

" Να κατανοήσουν τα προβλήματα που δημιούργησε στη χώρα

το στρατιωτικό καθεστώς.

" Να εκτιμήσουν το ρόλο της αντίστασης του ελληνικού λαού

στην πτώση της δικτατορίας.

"Να εκτιμήσουν τους αγώνες και τις θυσίες των

Ελληνοκυπρίων για την ελευθερία τους.

" Να εκτιμήσουν τη σημασία της ομαλής πολιτικής ζωής, της

ελευθερίας και της κοινωνικής συνεργασίας στην πρόοδο της

χώρας.

Ως προς τις θΕματικΕς ΕνότηΤΕς

" Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, μια μεγάλη ελληνική επιτυχία.

" Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.
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" Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, κέντρα ακμαίου

Ελληνισμού,

" Ο μικρασιατικός πόλεμος καταλήγει σε ήπα των Ελλήνων,

" Η εποχή του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα,

" Η Ελλάδα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο,

" Η Κατοχή και η Αντίσταση,

" Ο εμΦύλιος πόλεμος,

./' Η Ελλάδα στα μεταπολεμικά χρόνια.

"Η περίοδος της στρατιωτικής δικτατορίας και η

αποκατάσταση της δημοκρατίας.

" Το Κυπριακό Ζήτημα,

" Η Ελλάδα είναι μέλος της ΕυρωπαΤκής Ένωσης,

" Η πνευματική και η καλλιτεχνική ζωή στην Ελλάδα κατά τον

20ό αιώνα.

Ως "ρος τις ενδεΙICΠKEς δραστηριότητες

" Παρατηρούν γραΦικές παραστάσεις και συγκρίνουν έκταση

και πληθυσμό πριν και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους,

"Παρατηρούν στο χάρτη και βρίσκουν αλλαγές που

σημειώθηκαν μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο,

./' Παρατηρούν το σχετικό χάρτη και βρίσκουν τις περιοχές που

πήρε η Ελλάδα με τη συνθήκη των Σεβρών,

./' Συζητούν για τα αίτια του Α' Παγκόσμιου πολέμου και τα

διακρίνουν από την αφορμή,

./ Συζητούν τις καταστρεπτικέςσυνέπειεςαυτού του πολέμου.
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./ Εντοπίζουν στο χάρτη περιοχές που πήρε η Ελλάδα με το

τέλος του Α' παγκοσμίου πολέμου και χρωματίζουντα μέρη

που χάθηκαν με τη συνθήκη της Λωζάνης, ώστε να

σχηματίσουν σαΦέστερη εικόνα για τις περιοχές που

χάθηκαν και στις οποίες από τα αρχαία χρόνια κατοικούσαν

Έλληνες.

./' Παρατηρούν στο χάρτη και επισημαίνουν την έκταση των

κρατών που είχαν ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη

κατά την εποχή του Μεσοπολέμου .

./' Ερευνούν αν έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή τους

πρόσΦυγες και συγκεντρώνουν πληροΦορίες για τη ζωή και

τα έθιμά τους .

./ Διαβάζουν κείμενα σχετικά με τους πρόσΦυγες και τα

σχολιάζουν.

./ παρατηρούντην εικόνα της έκρηξης της ατομικής βόμβας. Τη

σχολιάζουν και αναΦέρουν προσπάθειες που γίνονται

σήμερα, για να αποτραπείαυτός ο φοβερός κίνδυνος.

./ Συζητούν και για άλλες περιόδους στην ιστορία, κατά τις

οποίες η Ελλάδα δοκιμάστηκε από άλλες εμΦύλιες

συγκρούσεις, και διατυπώνουντα συμπεράσματάτους.

./ παρατηρούν χάρτη όπου σημειώνονται μεταβολές στα

εδαΦικά όρια της Ελλάδος από τον Α' ως και το Β'

παγκόσμιοπόλεμο.

./' Μελετούν έναν πίνακα που δείχνει την αύξηση του

πληθυσμού της Αθήνας μετά τον εμΦύλιο πόλεμο και
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συζητούν τα προβλήματα μιας πολυάνθρωπης πόλης όπως

η Αθήνα_

,/ Συζητούν για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και εξηγούν

γιατί τιμούν οι Έλληνες με εορταστικές εκδηλώσεις την

επέτειο του Πολυτεχνείου.

,/ ΓράΦουν στο χάρτη τα ονόματα των κρατών της Ε.Ε.

../ Συζητούν για τα κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία που τις

ενώνουν, όπως η πολιτιστική κληρονομιά, το

κοινοβουλευτικό πολίτευμα, η ελεύθερη οικονομία κτλ.

,/ Συζητούν για τη σημασία του δημοψηΦίσματοςστην πολιτική

ζωή της χώρας.

./ Συζητούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσειςτης χώρας

μας που απορρέουν από την οικονομική και πολιτική ένωση

στο πλαίσιο της Ε.Ε.

•θΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΎΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Ως προς τους στόχους

,/ Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη διοίκηση, τη

νομοθεσία και την οικονομία στο Βυζάντιο.

,/ Να αντιληΦθούν την αξία της ρωμα'ίκής και της βυζαντινής

νομοθεσίας.

,/ Να γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους ρύθμιζαν

ειρηνικά οι Βυζαντινοίτις σχέσειςτους με τις άλλες χώρες.
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" Να διαπιστώσουν ότι η μορΦή της σημερινής γλώσσας

διαμορΦώθηκε στα βυζαντινά χρόνια.

" Να γνωρίσουν τις διάΦορες βαθμίδες της βυζαντινής

εκπαίδευσης, τον τρόπο και το περιεχόμενο της διδασκαλίας.

" Να γνωρίσουν τη θέση της γυναίκας στο βυζάντιο και να τη

συσχετίσουν με τη θέση της γυναίκας σήμερα.

" Να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα της βυζαντινής τέχνης για

τον ελληνικό και τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Ως προς τις θεμtπΙKEς ενότητες

" Η βυζαντινή κοινωνία.

νι' Η διπλωματία των Βυζαντινών.

./ Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία.

" Η βυζαντινή τέχνη.

" Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

./ Η γλώσσα των Βυζαντινών.

Ως προς τις ενδεικrrΙKEςδpαOrηpιότηπς

./ Συγκεντρώνουνκαι καταγράφουντις αλλαγές που έγιναν στη

νομοθεσία και τη διοίκηση κατά διάΦορες χρονικές

περιόδους.

" Με τη βοήθεια εικόνων συζητούν θέματα που αΦορούν τη

Φροντίδα των φτωχών και των ασθενών στο Βυζάντιο.
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./ Συλλέγουν πληροφορίες από εΦημερίδες και τηλεοπτικές ή

ραδιοΦωνικές εκπομπές σχετικές με τις διπλωματικές

σχέσεις διάΦορωνχωρών.

./ Διαβάζουν κείμενα για να διαπιστώσουν την κοινή χρήση

λέξεων άλλοτε και τώρα.

./ Συγκεντρώνουν πληροΦορίες για το θεσμό της προίκας και

τις ανακοινώνουνστην τάξη.

./ Σχολιάζουν τη ζωή των γυναικών στο Βυζάντιο και τη

συσχετίζουνμε τη ζωή των σημερινώνγυναικών.

./ Συγκρίνουν την εκπαίδευση στο Βυζάντιο με τη σημερινή

Εκπαίδευση.

Ως προς Τη 6ι6αΚTIKήμεθ06oλoγlα.

Η Ιστορία είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα για την επίΤΕυξη

των στόχων της αγωγής και της εκπαίδευσης. Κάθε είδους

εκπαίδευσης, και μάλιστα όσον αΦορά στη διαπολιτισμική, θα

μπορούσαμε να υιοθετήσουμε τα λόγια των συντακτών που μας

λένε ότι το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο «παρέχει τις

απαραίτητες γνώσεις και εξΟΙΚΕιώνΕΙ με τις διαδικασίες

επεξεργασίαςιστορικών δεδομένων, ώστε ο μαθητής, μέσα από τη

γνώση του παρελθόντος, να είναι σε θέση να κατανοεί το

κοινωνικό "γίγνεσθαι", να μετέχει ενεργά σ' αυτό και να γνωρίζει

τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό θα

επιτευχθεί, αν σε κάθε διδακτική ενότητα γίνεται συστηματική

προσπάθεια, ώστε οι μαθητές, μαζί με τις ιστορικές γνώσεις, να
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κατανοούν βασικές ιστορικές έννοιες (ακμή, παρακμή κτλ.), να τις

συσχετίζουν και να καταλήγουν σε δυνητικές γενικεύσεΙζ».

Τα μεθοδολογικά στοιχεία, σύμΦωνα με το γράΦοντα, που

είναι τα πιο ενδεδειγμένα να χρησιμοποιηθούν ως προς την

επίτευξη των διαπολιτισμικών στόχων, είναι ο περιορισμός του

ρόλου του διδάσκοντος και η αντίστοιχη αύξηση της ενεργητικής

συμμετοχής των μαθητών στη διδακτική και στη μαθησιακή

διαδικασία πρέπει να αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την

εΦαρμογή ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας. Σ' αυτές

περιλαμβάνεται η ομαδική εργασία με τη μορΦή ερευνητικού

σχεδίου, η διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, η οργάνωση

ασκησεων αναπαράστασης ιστορικών γεγονότων. η βιωματική και

διαθεματική προσέγγιση και η έρευνα των πηγών μέσα στην τάξη.

Ως πp~ την αξιολόγηση

Ένα μικρό απόσπασμα από το κείμενο που αναΦέρεται στην

αξιολόγηση και το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει μέσα από τη

διδασκαλία και διαπολιτισμικούς σκοπούς μας λέει ότι «είναι

αυτονόητο ότι, εΦόσον η ανάπτυξη κριτικής σκέψης αποτελεί

βασική επιδίωξη του μαθήματος της Ιστορίας, το μεγαλύτερο

μέρος των προΦορικών ή των γραπτών ερωτήσεων που

απευθύνεται στους μαθητές θα πρέπει να στοχεύει στην

κινητοποίηση της κρίσης, της Φαντασίας και της επινοητικότητας

των μαθητών και όχι της μνήμης τους. Ερωτήσεις που επιδέχονται
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μονολεκτικές απαντήσεις είναι προΦανές ότι δεν εξυπηρετούν

αυτό το βασικό στόχο».

Ως 7'Ρος την Τοπική Ιστορlα στο Δημοτικό ΣχολΕlο

Με τον όρο Τοπική Ιστορία, όπως μας πληροΦορεί και το ΔΕΠΠΣ,

«εwοούμε τη συνολική (κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική και

πολιτική) Ιστορία ενός συγκεκριμένου τόπου σε συσχετισμό με την

Ιστορία του ευρύτερου γεωγραΦικού χώρου στον οποίο βρίσκεται

<επαρχία, γεωγραΦικό διαμέρισμα), αλλά και με την εθνική και

παγκόσμια Ιστορία, όσο αυτό είναι εΦικτό».

Και όσον αΦορά στην επίδραση του πολιτισμικού

περιβάλλοντος στη διαμόρΦωση της ταυτότητας ενός μαθητή με

πολιτισμικό πλουραλισμό, το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς όπως σημειώνεται <<με τη

μελέτη της Ιστορίας του ιδιαίτερου τόπου καταγωγής ή κατοικίας

του ο μαθητής μαθαίνει να σέβεται και να εκτιμά τις συλλογικές

προσπάθειες και τους αγώνες των ανθρώπων που έζησαν και

έδρασαν στον τόπο του. Κατανοεί τη σημασία του Φυσικού και

ιστορικού περιβάλλοντος της περιοχής του. Αποβάλλει τυχόν

αισθήματα μειονεξίας που του προκαλεί η έμφαση την οποία δίνει

η διδασκαλία της εθνικής Ιστορίας σε ορισμένα εντυπωσιακά

κατορθώματα ή πολιτιστικά επιτεύγματα κάποιων περιοχών της

χώρας, στις οποίες πιθανόν να μη συμπεριλαμβάνεται η ιδιαίτερη

πατρίδα του. Καλλιεργεί την ερευνητική του ικανότητα και την

παρατηρητικότητά του, διότι έχει την ευκαιρία να μελετήσει
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άμεσες ιστορικές πηγές. Συνειδητοποιεί τη συμβολή των

ανθρώπων του άμεσου περίγυρού του και, κατ' επέκταση, τη δική

του συμμετοχή στη δημιουργία της Ιστορίας.

Κυρίως η μελέτη της Τοπικής Ιστορίας δίνει τη δυνατότητα στον

μαθητή να αποκτήσει πιο ολοκληρωμένη προσωπική, κοινωνική

και εθνική ταυτότητα»,

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓιΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ως προς το Uι(οπό m, δlδαUl(αλiαςτων Μαθf]l!αΤI1Ι:ώV

Στο διαθεματικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου γνωστικού

αντικειμένου, ενός από τα δύο πιο βασικά γνωστικά αντικείμενα

της βαθμίδας του Δημοτικού (μαζί με τη Γλώσσα), απουσιάζει

παντελώς οποιαδηποτε αναφορά που να έχει να κάνει με το

πνεύμα και το περιεχόμενο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Η

μόνη διατύπωση που εντοπίζεται στο σκοπό της διδασκαλίαςτου

μαθήματος μιλά για επιτυχή κοινωνική ένταξη του μαθητή, χωρίς

όμως οι περαιτέρω εξηγήσεις να σχετίζονται με το ζητούμενο της

έρευνάς μας. Συγκεκριμένα, διαβάζουμε: "ο σκοπός της

διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους

σκοπούςτης Εκπαίδευσηςκαι αΦορά τη συμβολή στην ολοκλήρωση

της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική

ένταξή του, εΦόσον τα Μαθηματικά:
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Ασκούν τον μαθητή στην μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην

αΦαίρεση, στη γενίκευση, στην εΦαρμογή, στην κριτική και στις

λογικές διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα

διανοήματά του με τάξη, σαΦήνεια, λιτότητα και ακρίβεια.

Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη

δύναμη αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη

δημιουργική Φαντασία, την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την

αίσθηση της αρμονίας, της τάξης και του ωραίου και διεγείρουν το

κριτικό πνεύμα».

Ως προς τους άξΟVΕς γνωστικού ΠΕΡΙΕ)(ομήιρυ. τους γΕνικούς

στόχους και τις θΕμΕλιώδΕις Εν/Ο/Ες mς διαθΕματικής

προσΕγνισης

Στους συνοπτικούς πίνακες του ΔΕΠΠΣ των Μαθηματικών και

έπειτα από ενδελεχή μελέτη των στοιχείων των τριών στηλών, για

όλες τις τάξεις του Δημοτικού, δεν εντόπισα καμία άμεση ή έμμεση

διατύπωση-σχόλιο, ή έστω μια νύξη που να περιστρέΦεται γύρω

από ζητήματα και θέματα διαπολιτισμικής παιδείας. Όλοι οι

άξονες γνωστικού περιεχομένου, οι γενικοί στόχοι και οι

θεμελιώδεις έννοιες της διαθεματικής προσέγγισης αναΦέρονται

καθαρά σε μαθηματικά ζητήματα, δίνοντας το στίγμα της

διδασκόμενης ύλης που πρέπει να καλυΦθεί, κατά την Φοίτηση

στην βαθμίδα του Δημοτικού.

Η μόνη διασύνδεση, και για αυτό δεικτικά το επισημαίνω,

μαθηματικού άξονα με την καθημερινή ζωή γενικότερα, είναι
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αυτός των μετρήσεων της Π' Δημοτικού. Ως προς τους γενικούς

στόχους:

.ι' Να σταθεροποιούν τις γνωσεις τους σχετικόι με τις

συμβατικές μονόιδες μήκους, μόιζοις, χρόνου, επιΦόινειοις κοιι

χωρητικότητοις κοιι νοι εξOΙKειωVOVΤOΙΙ με τις χρήσης των

μετρήσεων στην κοιθημερινή ζωή. Έμμεσα, οι μετρήσεις, ένα

από τις πιο θεμελιώδεις και σημαντικές έννοιες των

Μαθηματικών μπορούν να με την κατάκτηση της γνώσης

τους να οδηγήσουν μαθητές "διαΦορετικούς», εν δυνάμει

αυριανούς πολίτες, σε καθημερινές καταστάσεις

συνεργασίας, συναλλαγής και σχέσεων, μέσα από

κοι νωνικές αλληλεπιδράσεις (π.χ., εργασία) που δημιουργούν

τέτοιοι κοινοί κώδικες επικοινωνίας. Και αυτό ισχύει για

πολλές μαθηματικές έννοιες, που θα μπορούσε κάλλιστα να

τις αξιοποιήσει το συγκεκριμένο ΔΕΠΠΣ για να βάλει και

αυτό το λιθαράκι του στη δόμηση μιας διαπολιτισμικής

προσέγγισης του μαθήματος - όπως θα έπρεπε να γίνεται με

όλα τα γνωστικά αντικείμενα - τόσο απαραίτητης και

επιτακτικής στους χαλεπούς και ραγδαία μεταβαλλόμενους

καιρούς που διανύουμε.

Οι θεμελιώδεις έννοιες της διαθεματικής προσέγγισης που

σχετίζονται με το εν λόγω άξονα είναι οι παρακάτω:
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ΠολΙΤΙOlJός. Είναι η κυρίαρχη έννοια-κλειδί που συνοδεύει το

άτομο σε όλη την πορεία της ζωής του και είναι παγιωμένη σε

κάθε πτυχή της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας του.

Επηρεάζει τον τρόπο θεώρησης των πραγμάτων και το πώς ο κάθε

άνθρωπος ερμηνευει τα μηνυματα από το περιβάλλον, CΠD οπαίο

αλληλεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους.

Αλληλεπίδραση. Μια πολύ σημαντική έννοια που διαδραματίζει

ιδιαίτερο ρόλο CΠη διαπολιτισμική εκπαίδευση και όχι μόνο. Αυτή η

έννοια αποτελεί θεμέλιο λίθο σΤην καθημερινή διαμόρΦωση

δυναμικών σχέσεων και συναλλαγών μεταξύ ετερόκλητων

πολιτισμικά ατόμων ή ομάδων ατόμων από την τοπική έως την

παγκόσμια κοινότητα.

Η ΔIΑΠΟΛIΤιΣΜIΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΎ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΎΔΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤιΚΩΝ (ΑΠΣ)

Και στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των

Μαθηματικών, δεν περιλαμβάνονται, είτε άμεσα, είΤΕ έμμεσα

ειδικοί σκοποί που να λαμβάνουν υπόψη τις διαπολιτισμικές

τάσεις που διαποτίζουν το πνεύμα των εκπαιδευτικών πρακτικών

της εποχής μας. Σε ένα γνωστικό αντικείμενο που θα μπορούσαμε

να ισχυριστούμε ότι είναι από τη γένεση της επιστήμης του

διαπολιτισμικό, καθώς αποτελεί έναν κοινό κώδικα συμβόλων και

επικοινωνίας για όλη την οικουμένη, δεν έχει καθόλου τονισθεί η

διαπολιτισμική του διάσταση.

( 172 )



Μερικές αποσπασματικές και τυχαίες κατά κύριο λόγο

αναΦορές θα παραθέσουμε στη συνέχεια.

nc προς TOUC στόκους TLC θεμ(){τικι!ς ενότητες και τις EIIOOισIK€ς

δραστηΡΙ';T!JΤΕς-οδηvίες

Στον Γ' Δημοτικού, στα προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια

εργασloις, παρατηρούμε και αναΦέρουμε το εξής σχέδιο:

Θέμα: Η κατοικία μου.

Οι μαθητές εντοπίζουν γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται στον

χώρο του σπιτιού τους. Εκπονούν ατομικές κατ' αρχήν και μετά

ομαδικές εργασίες με εικαστική αποτύπωση στην οποία

συγκρίνουν την κατοικία τους με άλλα είδη κατοικιών (π.χ. igloo).

Θεμελιώδεις διοιθεμοιτικές έννοιες: Χώρος, Χρόνος, Ομοιότητα,

ΔιαΦορά, Πολιτισμός.

Στον άξονα ΑριθμοΙ κοιι Πράξεις γιοι την Ε' Δημοτικού, στη στήλη

των ενδεικτικών δραστηριοτήτων-οδηγιών, παρατηρούμε:

--Έκψραση σε μέτρα των διαστάσεων της

αποστάσεων πρωτευουσών νομαρχιακών

(ΓεωγραΦία, Γλώσσα).
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--Καταγράφουν τον πληθυσμό των μεγάλων κρατών και των

ηπείρων. Συγκρίνουν, ζωγραΦίζουν και διατάσσουν στην

αριθμογραμμή.

--ΚαταγράΦουν την έκταση των μεγάλων κρατών και ηπείρων.

Κάνουν στρογγυλοποίηση, συγκρίνουν και διατάσσουν τους

αριθμούς.

Αντίστοιχα, στον ίδιο άξονα για την ΣΓ Δημοτικού, στη στήλη των

ενδεικτικών δραστηριοτήτων-οδηγιών, παρατηρούμε:

--Συζήτηση για τον πληθυσμό Ηπείρων - Κρατών -πόλεων, όπου ο

πληθυσμός εκφράζεται με τη βοήθεια των δυνάμεων του 10.

Επίσης, στον άξονα Συλλογή και Eπεξεργασiα Δεδομένων για την

ΣΤ' Δημοτικού, στη στήλη των ενδεικτικων δραστηριοτητων

οδηγιών, παρατηρούμε:

--Χρησιμοποιούν τις έννοιες της στατιστικής στις εκλογές στην

τάξη τους. Συζητούν και καταγράΦουν στατιστικούς όρους για τις

Εκλογές στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή ένωση. (Συλλογή

δεδομένων, κειμενογράφος, χρήση Διαδικτύου].

Τέλος, στην ΣΓ Δημοτικού, στα προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια

εργασiας, παρατηρούμε και αναΦέρουμε το εξής σχέδιο:
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θέμα: Κατασκευήπυραuίδαc:

Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά για τη συγκέντρωσηπληροφοριών

για τις πυραμίδες της Αιγύπτου, τον τρόπο κατασκευής τους και

τις προσπάθειες που έγιναν για τον υπολογισμό του ύψους τους.

Παρουσιάζουν τα ευρήματά τους και προσπαθούν να

κατασκευάσουν ομοιώματα των πυραμίδων ή και δικές τους

κατασκευέςπαρόμοιες.

Θεμελιώδεις διαθεματικές έwοιες: Αλληλεπίδραση, Ομοιότητα,

ΔιαΦορά, Μεταβολή, Πολιτισμός.

Ως προς τη διδακτικήμΕθοδολογία

Το σημείο που θα θέλαμε να εστιάσουμε και θα μπορούσε να

λειτουργήσει ως εΦαλτήριο για την εΦαρμογή διαπολιτισμικών

μεθόδων διδασκαλίας στο μάθημα των Μαθηματικών είναι το

απόσπασμα εκείνο που εστιάζει στις σύγχρονες αντιλήψεις που

πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση των

Μαθηματικών:

"Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με τη διδασκαλία και

μάθηση των Μαθηματικώνθεωρούν τα Μαθηματικάόχι μόνο ως το

αποτέλεσμα αλλά και τη δραστηριότητα μέσω της οποίας

παράγεται το αποτέλεσμα αυτό. Με αυτή την έννοια τα

Μαθηματικά δεν αποτελούν μόνο ένα σύστημα γνώσεων αλλά και

μια διαδικασία σύλληψης, οργάνωσης και τεκμηρίωσηςαυτών των

γνώσεων.
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Αν δεχτούμε, επομένως, ότι η διδασκαλία των Μαθηματικών δεν

αφορά μόνο γνώσεις και κατάκτηση ενός συγΚΕκριμένου επιπέδου

ικανοτήτων, αλλά περιλαμβάνει διαδικασίες μάθησης που

καλύπτουν τις διαστάσεις που έχουμε ηδη περιγράψει, οι στόχοι

της μαθηματικής εκπαίδευσης εκΦράζονται πληρέστερα με όρους

δραστηριοτήτων, παρά με όρους παρατηρήσιμων συμπεριφορών.

Η επιλογή των δραοτηριοτήτων γίνεται με βάση συγκεκριμένα

κριτήρια που αναΦέρονται στους γενικούς στόχους της

μαθηματικής εκπαίδευσης και η διατύπωσή τους επιτρέπει την

εμπλοκή, εΦόσον είναι δυνατόν, του συνόλου των μαθητών της

τάξης.

Για τους μαθητές αυτό σημαίνει ότι έχουν την Ευκαιρία να

σκεΦτούν και να ενεργήσουν στο δικό τους προσωπικό επίπεδο και

να διατυπώσουν τους δικούς τους επιμέρους στόχους.

Για το δάσκαλο αυτό σημαίνει υψηλό βαθμό αυτενέργειας και

πρωτοβουλίας. Πρέπει να είναι ικοινός να διακρίνει πίσω από τη

διατύπωση μιας δραστηριότητας τους γενικούς στόχους της

μαθηματικής εκπαίδευσης και να τους ΠΡOΣCΙρμόσει στις

ιδιαιτερότητες της τάξης του.
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ΔΙΑΠΟΛΙΤιΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓιΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ως προς το σκοπό τnς διδασκαλίας των ΦυσΖκών EmqτΠJJιiιv

Άλλο ένα ΔΕΠΠΣ. στο οποίο δεν έχει, ως προς το σκοπό της

διδασκαλίας του, προβλέψει και εντάξει τις αρχές της διαπολιτισμική ς

εκπαίδευσης στο περιεχόμενό TOU.

Τα μόνα σημεία που θα μπορούσαν, έστω έμμεσα, να χρησιμοποιηθούν

ως έναυσμα πρακτικής εΦαρμογής ενός τέτοιου είδους εκπαίδευσης,

είναι αυτά που αναΦέρονταιπαρακάτω:

"... στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, με την

προώθηση της ανεξάρτητης σκέψης, της αγάπης για εργασία, της

ικανότητας για λογική αντιμετώπιση καταστάσεων και της

δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με άλλα άτομα»

και

«... στη γνώση της οργάνωσης και των διαδικασιών του

περι,Ράλλοντος (Φυσικού και ΚΟΙ νωνικού) και στην απόκτηση της

ικανότητας να συμμετέχει στις προσπάθειες για την επίλυση

ΚΟΙνωνικών προβλημάτων αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις

δεξιότητεςπου έχει αποκτήσει.

Στην απόκτηση της ικανότητας να επικοινωνεi, να συνεργάζεται

με επιστημονικούς και κοινωνικούς Φορείς, να συλ'λεγει και να

ανταλλάσσει πληροΦορίες, να παρουσιάζει τις σκέψεις ή τα

συμπεράσματααπό τις μελετες του.
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Στη" απόκτηση βασικώ" ι-νώσεωv, εξειδικευμεvωv πληροΦοριώv.

μεθόδω" και τεχvικώv που συμβάλλου" στη" καταvόηση της δομής

του γεωγραΦικού χώρου. στη" καταvόηση και ερμηvεία τω"

αλληλεξαρτήσεω" και τω" αλληλεπιδράσεω" γεωΦυσικώ" και

και vωνικών παραγόντων, καθώς και στην αι τιολόγηση της

αvάγκης αρμοvικής συvύπαρξης αvθρώπου και περιβάλλοvτος».

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΎ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΎΔΩΝ ΤΩΝ ΦΎΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Oc πρoc TOUC Ειδικούc σκοπούc

Και οι ειδικοί σκοποί δεν καθορίζουν τίποτα συγΚΕκριμένο

που να σηματοδοτεί την εμπλοκή διαπολιτισμικών στοιχείων στο

μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Οι παρακάτω επιλεγμένοι

σκοποί μπορούν και εδώ να Φανούν χρήσιμοι, στην προσπάθειά

μας να προσαρμόσουμε μια πολύ συγκεκριμένη στοχοθέτηση στη

διάθεσή μας, έτσι ώστε να αποκομίσουν μακράς διαρκείας οΦέλη

οι μαθητές σε ζητήματα πολιτισμικής διαΦοροποίησης. Οι σκοποί

αυτοί μας λένε συγκεκριμένα ότι θα συμβάλλουν:

./ Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, με την

καλλιέργεια σ' αυτόν ανεξάρτητης σκέψης, οιγάπης για

εργασi.α, ικανότηταςγια λογική αντιμετώπισηκαταστάσεων

και δυνατότητας γιοι επικοινωνία και συνεργασία με άλλα

άτομα. Η καλλιεργεια αvεξάρτητου και κριτικού πvεύματος

σε συνδυασμό με την ανάπτυξη επικοινωνιακών και
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συνεργατικών ικανοτήτων είναι από τα ιδανικότερα εΦόδια

για διαπολιτισμικές προσεγγίσεις μεταξύ των μαθητών.

./ Στην καλλιέργεια ομαδικού και συλλογικού πνεύματος

εργασίαςγια την επΙτευξη κοινών στόχων. Επιπροσθέτως. η

ομαδοσυνεργατικήνοοτροπία και οι ΚΟΙ νοί στόχοι προάγουν

το πολιτιστικόεπίπεδο και το εμπλουτίζουνμε οικουμενικές

κοσμοθεωρίεςκαι ευγενείς και θετικές αξίες απέναVΤΙ στο

κοινωνικόσύνολο.

./ Στην ανάπτυξη από το μαθητή ικανοτήτων και οτην

καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από τις πειραματικές και

εργαοτηριακέςδραστηριότητεςτου μαθήματος, προκειμένου

να γΙνει ικανός να αξιολογεΙ τις επιοτημονικές και

τεχνολογικές εφαρμογές, ώστε ως μελλοντικός πολΙτης να

τοποθετεΙταικριτικά απέναντΙτους και να αποΦαΙνεταιγια

τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις τους στην ατομική και

κοινωνική υγεΙα και το περιβάλλον.Η κριτική προσέγγιση του

μαθητή και μετέπειτα πολίτη στις επιστημονικές και

τεχvολογικές εΦαρμογές TWV Φυσικώv επιστημώv σε έvαv

πλανήτη όπου τα κοινωνικοοικονομικάχάσματα ολοένα και

διευρύνονται, μπορούν να του προσδώσουν μια εσωτερική

Φύση ακριβοδίκαιη και βαθιά αvθρωπιστική απέvαvτι σε

όλους ανεξαιρέτως τους συνανθρώπουςτου που είναι μαζί

με το αλληλέvδετο, φυσικό πεΡιβάJιλοv οι αποδέκτες αυτώv

TWV εΦαΡμογώv.
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./ Στη διαπίστωση από το μαθητή της συμβολής των Φυσικών

Επιστημών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του

ανθρώπου. Ως συνέχεια και απόρροια του προηγούμενου

σκοπού, ο μαθητής, ο δυνητικός πολίτης θα πρέπει να

μετέχει ενεργά και να συμβάλλει με τα υπόλοιπα μέλη του

και νωνικού συνόλου στη διαμάρΦωση ενός υψηλού

ποιοτικούεπι πέδου ζωής για όλους.

./ Στη γνώση από το μαθητή της οργάνωσης και των

διαδικασιών του περιβόιλλοντος και στην απόκτηση της

ικανότηταςνα συμμετέχειστις προσπάθειαςγια την επίλυση

κοινωνικώνπροβλημάτωναξιοποιώνταςτις γνώσεις και τις

δεξιότητες που έχει αποκτήσει, Η επίλυση των συλλογικών,

κοινωνικών προβλημάτων και η ενεργός συμμετοχή στην

αντιμετώπισηκαι επίλυση συμβάλλει στην συνεργασία, στην

ενότητα και σ;ro ξεπέρασμα των διαΦορών, όταν υπάρχει

και νός σκοπός να υπηρετηθεί.

Ως προς τους οτόχους, τις θευατικές εvόmτες και τις ενδειπικές

lίΡαΟΤπΡιόmτες-οδnγ/ες

Στις στήλες του ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών, για τις δύο

τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, όπου διδάσκεται το γνωστικό

αυτό αντικείμενο υπό την επωνυμία «Ερευνώ και Ανακαλύπτω»,

τα δείγματα διαπολιτισμικής γραΦής και πνεύματος είναι από

ελάχιστα έως μηδαμινά, χωρίς κανένα προηγούμενο σχεδιασμό,

καμιά πολιτική πρόθεση από την τότε (όταν συντάχθηκε) υπεύθυνη
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πολιτικη ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Οι στόχοι, οι θεματικές

ενότητες και οι ενδεικτικές δραστηριότητες-οδηγίες περιγράΦουν

αποκλειστικά το γνωστικό κομμάτι του μαθηματος που θα

διδαχθεί.

Γίνεται μια μικρη απόπειρα, στη συνέχεια, να απομονωθούν

εκείνες οι αναΦορές που θα μπορούσαν να αποβούν

εποικοδομητικές.

Στις θεματικές ενότητες, λοιπόν, «ΤροΦικές σχέσεις ανάμεσα

στους οργανισμούς (απλές τροΦικές αλυσίδες)>> και «Προβλήματα

του περιβάλλοντος από την παρέμβαση του ανθρώπου στις

τροΦικές αλυσίδες» της Ε' Δημοτικού, στη στήλη των ενδεικτικών

δραστηριοτήτων-οδηγιών διαβάζουμε:

" Συζητούν σχετικά με προβλήματα που δημιουργούνται από

την εξαΦάνιση ή μείωση του πληθυσμού κάποιου είδους και

σχολιάζουν άρθρα. από εΦημερίδες ή περιοδικά, σχετικά με

το θέμα. Βλέπουμε για άλλη μια Φορά την αλληλεπίδραση

Φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, (άλλωστε το

συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί συνέχεια της Μελέτης

Περιβάλλοντος), η οποία επηρεάζει άμεσα τις

πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Η παραπάνω ενδεικτική δραστηριότητα-οδηγία

στους άξονες:
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./ Νοι προσδιορίζουν, στο όιμεσο περιβόιλλον τους, οιπλές

τροφικές οιλυσίδες, νοι τις περιγρόιΦουν κοιι νοι εντόισσουν

τον όινθρωπο σε οιυτές. Αλληλεπίδραση φυσικού και

ανθρωπογενούςπεριβάλλοντος.

./ Νοι συσχετίζουν τις ποιρεμβόισεις του οινθρώπου στις

τροΦικές οιλυσίδες με προβλήμοιτοι του περιβόιλ/οντος. Και

εδώ επίσης δίνεται έμΦαση στην αλληλεπίδρασηΦυσικούκαι

ανθρωπογενούςπεριβάλλοντος

Στην ίδια τάξη, στις θεματικές ενότητες της «Εξοικονόμηση

ενέργειοις> και της «Ενέργειοι στοι OΙKOΣUστήμOΙΤOΙ>,στη στήλη για

τις ενδεικτικές δροιστηριότητες-οδηγίεςγίνονται αναΦορές στα

μείζονα οικολογικά προβλήματα της εποχής μας, όπως η

ανακύκλωση και η καταστροΦή των οικοσυστημάτων και πως το

κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Θα μπορούσε

εδώ, πολύ έξυπνα να παρεμβληθείμια διαπολιτισμικήοπτική.

Από τα προτεινόμενοι διοιθεμοιτικόι σχέδιοι εργοισίοις, και για

τις δύο τάξεις προτείνουμε:

Θέμα: Η διατροΦό του σύγχρονου ανθρώπου.

Μέσα από την Εκπόνηση ομαδικών εργασιών οι μαθητές

προβληματίζονταιγια τις διατροΦικές συνήθειες του σύγχρονου

ανθρώπου. Απεικονίζουν, με τον τρόπο που οι ίδιοι επιλέγουν, το

πεπτικό σύστημα του ανθρώπου και το <<ταξίδι» της τροΦής σε

αυτό. Κατασκευάζουν παιχνίδια και προσομοιώσεις. Παράλληλα

διακρίνουν τις τροΦές σε κατηγορίες (λίπη, υδατάνθρακες κτλ.),
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δημιουργούν πυραμίδες τροΦών. απεικονίζουν διατροΦικές

συνήθειες με κριτήρια το χρόνο (ιστορική εξέλιξη), τον τόπο. το

κοινωνικό πλαίσιο, τις θρησκευτικές συνήθειες, συμβουλεύονται

ειδικούς (διατροΦολόγους), Μέσω της δραματοποίησης ή όποιου

άλλου τρόπου επιλέξουν, προβάλλουν τις διατροΦικές συνήθειες

που είναι θετικές για τη διατήρηση της υγείας,

Θεμελιώδεις διαθεματικές ΈWOιες: Σύστημα. Ισορροπία.

Επικοινωνία.

Ως προς Τη διδαΙCΠKήμΕθοδολογία.

Απομονώνεταιένα απόσπασμα από τη σχετική ενότητα του

ΔΕΠΠΣ, το οποίο αναΦέρεται στις σχέσεις των Φυσικών

Επιστημών με το κοινωνικό περιβάλλον.

προσωπικά, πιστεύω ότι αποτελεί μια πολύ καλή αΦορμή,

με όχημα τη διδακτική μεθοδολογία, να υπεισέρθει στο γνωστικό

αντικείμενο μια διαπολιτισμική ΦιλοσοΦία που πέρα από το

γνωστικό κομμάτι της μάθησης και του πειραματισμού.θα δομηθεί

σταδιακά μια σΦαιρική και ολιστική αντίληψη στις συνειδήσειςτου

μαθητικού πληθυσμού που θα συνδέσει τις επιστημονικές

εΦαρμογές με τις κοινωνικές ανάγκες, βάσει μιας ομόΦωνης,

πραγματιστικής ηθικής και σεβασμού απέναντι σε δεοντολογικά

προβλήματα ή κοινωνικοπολιτισμικέςιδιαιτερότητεςπου τυχόν θα

εμφανιστούν.Το απόσπασμααυτό υποστηρίζειτα εξής

« ... οι Φυσικές Επιστήμες, μέσω των εΦαρμογών τους, σχετίζονται

με όλους τους τομείς του κοινωνικού περιβάλλοντος. Το γεγονός
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αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για να κινηθεί το ενδιαΦέρον των

μαθητών και να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή τους στη μελέτη

επιλεγμένων θεμάτων από κάθε αντικείμενο (με τη μέθοδο project),

μέσω των οποίων επιδιώκεται η οριζόντια σύνδεση και ανάδειξη

των σχέσεων, τόσο μεταξύ των Φυmκών Επιστημών όσο και

μεταξύ αυτών και αντικειμένων άλλων γνωστικών περιοχών.

ΠροσΦέρονται, δηλαδή, για διαθεματικές προσεγγίσεις όπως

αυτές περιγράΦονται στο γενικό μέρος του Δ.Ε.Π.Π.Σ., με τις

οποίες επιτυγχάνεται ολιστική προσέγγιση της γνώσης και

δημιουργία, για το μαθητή, του ζητούμενου ενιαίου πλαισίου

γνώσεων και δεξιοτήτων. Στο πλαίmο αυτό, προτείνονται θέματα

για επεξεργασία στο Α. Π. Σ. κάθε μιας από τις επιμέρους Φυσικές

Επιστήμες».
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ΔIΑΠΟΛIΤιΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓιΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤιΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ως προς το (!Κοπό τικ διδασιrαλίqς τικ Κοινωνικής Kqt Πολιτικής

Αγωγός

Η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή είναι ένα μάθημα που συναντάμε

στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, το οποίο όπως και το μάθημα

των Φυσικών Επιστημών αποτελεί συνιστώσα του μαθήματος της

Μελέτης Περιβάλλοντος που διδάσκεται στις τέσσερις πρώτες τάξεις.

ΤΟ περιεχόμενό του θα μπορούσα μετά βεβαιότητας να ισχυριστώ και να

υποστηρίξω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει την εμπροσθοφυλακή για

την μετάδοση και διδασκαλία διαπολιτισμικών, εκπαιδευτικών ιδεών.

Αυτά όλα όμως σε θεωρητικό επίπεδο. Γιατί στην αντίπερα όχθη, αυτή

της σχολικής πραγματικότητας, το υπάρχον γνωστικό αντικείμενο

πάσχει από αναχρονισμό! Αναχρονισμό, όσον αφορά στο περιεχόμενο

της διδακτέας ύλης και ειδικότερα το σχεδιασμό, τη δομή και τις

θεματικές ενότητες των σχετιζόμενων συγγραμμάτων.

Επιχειρώντας, λοιπόν, μια ανάλυση του εν λόγω ΔΕΠΠΣ ως προς

το σκοπό της διδασκαλίας, επιλέγονται και αντιγράΦονται όλοι οι

παρακάτω στόχοι, που κατά την προσωπική μου άποψη

εναρμονίζονται πλήρως με το πνεύμα και τους σκοπούς της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης:

./ η πνευματική ανάπτυξη, με την προώθηση της γνώσης και

της κατανόησης του βαθύτερου νοήματος και σκοπού της

ζωής και των οικουμενικών και διαχρονικών αξιών της
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ανθρώπινης κοινωνίας, με απώτερο στόχο την εΦαρμογή

τους στην καθημερινή ζωή

, η ηθική ανάπτυξη, με την ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να

αξιολογούν με κριτικό πνεύμα θέματα ελευθερίας, ισότητας,

δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στην κοινωνία

.;' η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ανάπτυξη, με τη

στήριξη των μαθητών ώστε να αποκτήσουν τη γνώση, την

κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα

στοιχεία για την ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συμμετοχή

τους στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι

, η πολιτισμική ανάπτυξη, με την ενίσχυση της εθνικής και

πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών, τη συνειδητοποίηση

της Φύσης και του ρόλου των διαΦόρων ομάδων στις οποίες

ανήκουν, και την αποδοχή της διαΦσρετικότητας και του

πλουραλισμού

v' η ανάπτυξη της ελληνικής μας ταυτότηταςκαι συνείδησηςμε

βάση την εθνική και πολιτιστική μας κληρονομιά

.;' η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής

συνοχής, της ατομικής ευθύνης και της κοινωνικής

αλληλεγγύης.
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Ωζ Π, σζ του αΈΟΥΕζ. του ού στο ου και ΤΙζ θΕ. ΕλιώδΕΙ

Ε,ν/ΟΙΕζ Τι C διαθΕυ ΤΙΚΠζ Π, otΠ ισnζ

Διαβάζοντας προσεκτικά τους γενικούς στόχους και τις

θεμελιώδεις έννοιες της διαθεματικής προσέγγισης που

παρατίθενται ανά άξονα σε αυτό το διαθεματικό πλαίσιο.

διαπιστώνουμε ως προς τη μετάδοση μέσα από τη διδασκαλία

διαπολιτισμικών μηνυμάτων και ιδεών ότι υπάρχουν κάποια

σημεία προς γόνιμη αξιοποίηση.

Για την ΕΙ Δηυοτικού

Ως προς τους όιξονες

Οι άξονες γνωστικού περιεχομένου που μας ενδιαΦέρουν εδώ.

είναι του ατόμου και της κοινωνίας, του ατόμου και της πολιτείας,

του ατόμου και της Ευρωπα"ίκης Ένωσης, του ατόμου και της

διεθνούς κοινότητας.

Ως προς τους γενικούς στόχους

Οι αντίστοιχοι γενικοί στόχοι που μας ενδιαΦέρουν για την έρευνά

μας και διαμορΦώνονται από τους παραπάνω άξονες είναι οι

εξής

.; Να αναγνωρίσουν τους ρόλους των ατόμων στις διόιφορες

ομόιδες και θεσμούς και την αλληλεπίδραση ατόμου 

ομάδας. Οι ρόλοι, η κοι νωνική έvταξη, οι θεσμοί και οι

αλληλεπιδράσεις είναι στοιχεία που διαΦέρουν απόχώρα σε
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χώρα και χαρακτηρίζουν εν πολλοίς το κοινωνικό και

πολιτισμικό περιβάλλον της καθεμιάς. Για να ενταχθεί

λοιπόν κάποιος σε μια νεα για αυτόν χώρα, ή μια χώρα που

δεν έχει γνωρίσει ακόμα πολιτισμικά, θα πρέπει να είναι

γνώστης αυτών των ρόλων.

./ Νοι οινοιγνωρΙσουντην ανάγκη της ύποιρξης του Ο)(ολεΙου γιοι

το άτομο κοιι την κοινωνΙοι. Η ύπαρξη του σχολείου. είτε σε

ατομικό, είτε σε κοινωνικό επίπεδο είναι καθοριστικός

παράγοντας για τη διαμόρΦωση των θεμελιωδών δομών σε

κάθε κοινωνία. Το σχολείο, σε πολύ μεγάλοβαθμό μπορεί να

επηρεάσει το πολιτισμικό πλαίσιο ενός κράτους, ανάλογαμε

τους σκοπούς που προωθείη εκάστοτεκυβερνητική πολιτική.

./ Νοι ανοιπτύξουνενδιοιΦέρονγιοι τους θεσμούς που υπάρχουν

στο άμεσο κοιι ευρύτερο περιβάλλον. Οι θεσμοί. όπως

προαναΦέραμεκαι στουςρόλους, είναι και αυτοί σημαντικοί

διαμορΦωτες της πολιτισμικής Φυσιογνωμίας μιας

κοινωνίας.

./ Νοι οινοιπτύξουν το σεβοισμό γιοι την οργάνωση των

κοινωνιών. Ο σεβασμός πρέπει να υΦίσταται από όλα τα

μελη μιας κοινωνίας για να μπορεσει να οργανωθεί και να

λειτουργήσει σωσΤά. Βασική προϋπόθεση, να μην υπάρχουν

αποκλεισμοί, εύνοιες σε θέματα δικαιοσύνης και

δικαιωμάτων, διαχωρισμοίκαι περιθωριοποιήσεις.
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./ Νοι υιοθετήσουν θετικές στάσεις γιοι τους διοιφορετικούς

λοιούς κοιι τις διάφορες ομάδες που ζουν στη χώροι μοις.

Ένας άμεσα αναγνωρίσιμος διαπολιτισμικός σ;τόχος που

αποσκοπεί σε ενότητα και σύγκλιση διαΦορετικών

πολιτισμικώνομάδων.

./ Νοι σέβοντοιι κοιι νοι εκτιμούν τις ποιροιδόσεις, τις

πεποιθήσεις, τις ιδέες των άλλων. Ο αλληλοσεβασμός, η

αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα και η ενσυναίσθηση αποτελούν

βασικά συστατικά για να επι τύχει αυτός ο στόχος.

Ως προς τις ενδεΙlCTικΕς θεμελιώδεις Εwοιες διαθεματικής

πρoσtfyyισης

Στις δύο τελευτοιίες οιυτές τάξεις θοι μπορούσοιμε να παραθέσουμε

τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με την διαπολιτισμική

προοπτική που σχολιάσαμεστην ανάλυση των γενικών στόχων:

Πολιτισμός. Είναι η κυρίαρχη Εννοια-κλειδί που συνοδεύει το

άτομο σε όλη την πορεία της ζωής του και είναι παγιωμένη σε

κάθε πτυχή της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας του.

Επηρεάζει τον τρόπο θεώρησηςτων πραγμάτωνκαι το πώς ο κάθε

άνθρωπος ερμηνεύει τα μηνύματα από το περιβάλλον, στο οποίο

αλληλεπιδράμε τους άλλους ανθρώπους.

Ομοιότητοι-διοιΦορά. Το χαρακτηριστικό που κινητοποιεί αυτές τις

αλληλΕνδετες Εννοιες είναι αυτό της σύγκρισης. Μας βοηθούν να
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παρατηρούμε την έκφραση της διαφορετικής άποψης κι έκφρασης,

καθώς επίσης και την ταύτιση αυτών μεταξύ ανθρώπων που

συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν πολιτισμικά,

ΑλληλεπΙδροιση, Μια πολύ σημαντική έννοια που διαδραματίζει

ιδιαίτερο ρόλο σrrη διαπολιτισμική εκπαίδευση και όχι μόνο. Αυτή η

έννοια αποτελεί θεμέλιο λίθο στην καθημερινή διαμόρΦωση

δυναμικών σχέσεων μεταξύ ετερόκλητων πολι τισμικά ατόμων ή

ομάδων ατόμων με αποτέλεσμα να εμΦανίζονται θετικές εξελίξεις,

τόσο σε επίπεδο επιρροών, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγών ιδεών,

στάσεων, αξιών και αντιλήψεων.

Σύστημοι. Το περιβάλλον, μέσα στο οποίο κινούμαστε και δρούμε,

δηλαδή σε συνδυασμό με το ανθρώπινο στοιχείο, είναι τα μέρη

ενός συστήματος, όπου τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του είναι

καθολικής και ισομερούς σημασίας.

Χώρος-χρόνος. Το χωροχρονικό πλαίσιο βοηθά να συλλέξουμε

πληροΦορίες και να εξάγουμε συμπεράσματα, για την ανθρώπινη

παρουσία, ή για κάποια ομάδα ανθρώπων με κοινά ή μη

πολι τισμικά χαρακτηριστικά σε βάθοςχρόνου.

ΕπικοινωνΙοι. Η διαδικασία προΦορικής και γραπτής, αλλά και μη

λεκτικής αλληλοσύνδεσης των ανθρώπων και διαΦόρων

κοινωνικών ομάδων. Παρέχεται πλήθος επικοινωνιακών τεχνικών

και εKΦραUΤΙKών δυνατοτήτων σε κάθε άτομο ή ΚΟΙ νωνική ομάδα
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για να διευρύνουν τον ορίζοντα των εμπειριών τους, ως

αποτέλεσμα της ανταλλαγής πληροΦοριών, γνώσεων, απόψεων

και στάσεων με απώτερο σκοπό την ανεμπόδιστη και

απροκατάληπτη γνωριμία και προσέγγιση διαΦορετικών

ανθρώπων και πολιτισμών.

6V Γιοι την ΣΤ' Δηιιοτικού

Ως προς τους άξονες

Οι άξονες γνωστικού περιεχομένου που μας ενδιαΦέρουν και εδώ,

είναι του ατόμου και της κοινωνίας, του ατόμου και της πολιτείας,

του ατόμου και της Ευρωπα'ίκής Ένωσης. του ατόμου και της

διεθνούς κοινότητας.

Ως προς τους γενικούς στόχους

Οι αντίστοιχοιγενικοί στόχοι που μας ενδιαΦέρουνγια την έρευνά

μας και διαμορΦώνονται από τους παραπάνω άξονες είναι οι

εξής:

./ Νοι εκτιμήσουντη σημασtα της δημοκροιτίας. Το δημοκρατικό

πολίτευμα διασΦαλίζει την ελευθερία της "έκφρασης, την

ισηγορία και την ισονομία. Η δημοκρατία προάγει μια χώρα

πολιτισμικά.

./ Να αποκτήσουνεπίγνωση της ευθύνης και της υποχρέωσης

των πολιτών για ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικtς κοιι
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πολιτικές διαδικασίες. Η παραπάνω ευθύνη και υποχρέωση,

και μάλιστα στις μέρες μας με τα τόσα οικονομικά και

περιβαλλοντικά προβλήματα, αποτελεί άμεση

προτεραιότητα. Το να είσαι ενεργός πολίτης αποτελεί

μείζονα επιλογή, έτσι ώστε και να έχεις και άμεση γ,νώση και

συνειδητοποίηση των τρεχόντων κοινωνικών ζητημάτων,

αλλά και έχεις την νοοτροπία, σε συνεργασία με άλλους

πολίτες και ομάδες, να ενεργείς έγκαιρα και

αποτελεσματικά για την επίλυσή τους. Ένα τέτοιο ζήτημα

είναι η μετανάστευση και η ΚΟΙ νωνική συνύπαρξη σε μια

σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.

./ Να αντιληΦθούν ότι η πολυπολιτισμικότηταεπηρεάζει την

κοινωνία μας και ότι η ανCΙΓΝΏριση και ο σεβασμός των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν προϋπόθεση για την

αρμονική συμβίωση. Είναι προφανής ο στόχος και οι

προσδοκίες που αυτός γεννά από τους μαθητές και

δυνητικούςπολίτες.

./ Να κατανοήσουν τη σημασία της διαΦύλαξης των

πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των λαών, στο πλαίσιο μιας

πολυπολιτισμικής Ευρώπης, ως προϋπόθεση για ειρηνική,

δημοκρατική και ισότιμη συνύπαρξη των χωρών - μελών.

Ένας αυτονόητος διαπολιτισμικός στόχος, ο οποίος

προκύπτει και μέσα από το ανάλογο πνεύμα που διέπει τις

αρχές ίδρυσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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./ Να αναπτύξουν θετική στόιση απέναντι σε όλους τους

ΕυρωπαΙους συμπολΙτες τους και διόιθεση για συνεργασία

και αλληλεγγύη. Η συvεργασία και η αλληλεγγυη σε

συvάρτηση με τη θετική σπχση είναι οι προϋποθέσεις για να

λειτουργήσει το ευρωπαϊκό πολυπολιτισμικόμοντέλο.

./ Να προβληματιστούνγια τα διόιΦορα κοινωνικόι προβλήματα

στον παγκόσμιο χώρο. Σήμερα, πολλά από τα κοιvωvικά

προβλήματαέχου" ξεπεράσει προ πολλου τα εθvικά σUvορα

και έχουν παγκοσμιοποιηθεί. Η ανεργία, η πείνα, η

μετανασιrευση, το περι'/3άλλονείναι θέματα που απασχολουν

από και νου όλα τα κράτη της γης, καθώς αυτά

αλληλεπιδρου"και αλληλεξαρτώvται.

Ως προς πς ειιδειιm.κι!ς θεμελιώδεις ι!wοιες διαθεμαnKής

προσΕγγισης

Στις δύο τελευταίεςαυτές τάξεις θα μπορούσαμενα παραθέσουμε

τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με την διαπολιτισμική

προοπτικήπου σχολιάσαμεστην ανάλυση των γενικών στόχων:

Πολιτισμός. Βλ. παραπάvω(για τη" Ε' ΔημoΤΙKoιi)

Ομοιότητα-διαφορόι.Βλ. παραπάvω

ΑλληλεπΙδραση.Βλ. παραπάvω
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Σύσrημoι. Βλ. παραπάνω

Χώρος-χρόνος. Βλ. παραπάνω

Επικοινωνίοι. Βλ. παραπάνω

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΠΣ)

Ως προς τους ε/δαούς σκοπούς

Αρκετοί από τους ειδικούς σκοπούς του ΑΠΣ του γνωστικού

αντικειμένου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. όπως είναι

λογικό. συμβάλουν δυναμικά στην προώθηση και διαμόρΦωση ενός

πλαισίου, από όπου τα παιδιά θα έχουν την Ευκαιρία να εισαχθούν

στην ουσία μιας διαπολιτισμικής. εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι

σκοποί αυτοί επιλέχθηκαν για να:

./ Νοι οιποσοιΦηνίσουνέννοιες κοιι νοι οιποκτήοουνγνώσεις γιοι

την άμεση κοιι ευρύτερη κοινωνική προιγμοιτικότητοι. Η

οικοδόμηση μιας σΦαιρικότερης αντΙληψης οδηγεί στην

καλύτερη αναγνώριση, στην αντικειμενικότερη κρίση και

στην σοΦότερη διαχείριση και αντιμετώπισητων κοινωνικών

προβλημάτων.
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./ Νοι εσωτερικεύσουν οιξΙες κοιι νοι οινοιπτύξουν στάσεις που

OXετΙζOVΤOΙΙ με το ήθος κοιι τη συμπεριφορά του υπεύθυνου

κοιι ενεργού πολΙτη, ο οποΙος θοι εΙνοιι ικοινός νοι συμμετέχει

κριτικά κοιι δυνοιμικά στη λήψη οιποΦάσεων κοιι στην

υλοποΙηση οχετικών πράξεων σε διοιφορετικούς τύπους

οργανωμένων κοινωνιών. Όπως διατυπώθηκε και στους

πίνακες του ΔΕΠΠΣ, ο υπεύθυνος πολίτης, όσο περισσότερο

θα υιοθετείται ως στάση και τρόπος ζωής, τόσο πιο πολλά

πολιτισμικά οΦέλη θα αποκομίσει ο άνθρωπος και η

παγκόσμιακαι νότητα.

./ Νοι πρoσeγγΙσoυν, ειδικότεροι, με τρόπο ολιστικό κοιι

διοιθεμοιτικό κοιι νοι κοιτοινοήσουν έwοιες, όπως εΙνοιι τοι

δικοιιώμοιτοι του οινθρώπου, η δημοκροιτΙοι, η κοινωνική,

οικονομική κοιι τεχνολογική οινάπτυξη, η ειρήνη κοιι η διεθνής

συνεργοισίοι κοιι κοιτοινόηση, ώστε νοι τις συοχετΙσουν με τις

γνώσεις κοιι τις εμπειρΙεςτους οιπό το άμεσο τοπικό, εθνικό

κοιι ποιγκόσμιο περιβάλλον. Κατανοώντας τέτοιες έννοιες,

αλλά και ΟΙΚΕιοποιώνταςτις, ο άνθρωπος είτε ατομικά, είτε

μετέχοντας σε κοι νωνικές ομάδες θα μπορέσει να κι νηθεί

προς ένα πρότυπο κοινωνίας πιο ουμανιστικό και χωρίς

προκαταλήψειςκαι στερεότυπα.

./ Νοι κοιλλιεργήσουν το σεβοισμό προς την ετερότητοι, νοι

οινοιπτύξουν προικτικές οιποδοχής της διοιφορετικότητοις, νοι

κοιτοινοήσουν την έwοιοι του πολΙτη κοιι νοι

συνειδητοποιήσουν το ρόλο του Έλληνοι πολΙτη. Μια άμεσα
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διατυπωμένη διαπολιτισμική αντίληψη ως προς ΤΟ πρώτο

σκέλος της, όπου πολύ ορθά τονίζονται σι πρακτικές

αποδοχής της διαΦορετικότητας.

v' ΝΙΧ ιxνrιμετωπίζoυν με κριτικό τρόπο κιχι νΙΧ τoπoθετoύvτιxι

ενεργά σε θέμιχτιχ κοινωνικά που εμφιxνίζovτιxι σε τοπικό,

εθνικό και ΠCXΓKόσμιO επίπεδο. Το κριτικό πνεύμα πσυ μέσα

από λογικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα αμΦισβητεί και

αντιπροτείνει εναλλακτικές προτάσεις για κοινωνικά θέματα

σε όλα τα επίπεδα, μπορεί να γεΦυρώσει και να αμβλύνει

όλωv rwV ειδώv τις διαΦαρές, συμπεριλαμβαvομέvωvκαι

των πολιτισμικών.

nc Π(!Dς TOUC σTόroυc. TlC θευα,τικέςεvόmτες και TIC εvδεικτικέc

δΡαΟΤ!JPΙόmτεc-σδηγ/ες

Οι τρεις στήλες που πλαισιώνουν το ΑΠΣ της Κοινωνικής και

Πολιτικής Αγωγής παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαΦέρον ως προς

αυτά που προτείνουν για θέματα που άπτονται της

διαπολιτισμικήςεκπαίδευσης και αποτελούν ζητούμενο αυτής της

εργασίας.

Κατόπιν προσεκτικής επιλογής, επιλέχθηκαννα αναφερθούντα

παρακάτω σημεία:

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Οικογένειακαι κοινωνία»

-{ 196 )



Ως προς τους στόχους

./ Να διερευνήσουν την εξελικτική πορεία του θεσμού της

οικογένειας και να εντοπίσουν τις αλλαγές που επήλθαν τα

τελευταία χρόνια στη δομή της, στον τρόπο και τα μέσα

ικανοποίησηςτων αναγκών της.

Ως προς τις θεματικέςενότητες

./ Κοινωνικές και πολιτισμικές διαΦοροποιήσεις (η ζωή των

τσιγγάνων, των μεταναστών,των Ελλήνωντης διασποράς).

Ως προς τις ενδεικτικέςδραστηριότητεςκαι οδηγίες

./ Αναζητούν υλικό (κείμενα, ΦωτογραΦίες) για τη ζωή των

οικογενειών σε άλλες χώρες ξεκινώντας από τις οικογένειες

των αλλοδαπών συμμαθητών τους. Ταξινομούν το υλικό

ανάλογα με τις γεωγραΦικές περιοχές προέλευσης, το

καταγράΦουν και το παρουσιάζουν με ποικίλους τρόπους

έκΦρασης και τέλος συζητούν για τις ομοιότητες και

διαΦορέςπου εμΦανίζονταιστις διάΦορεςπεριπτώσεις.

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ

.Το ·Εθνος και το Κράτος»

Ως προς τους στόχους

./ Να εισαχθούν στην έννοια του κράτους.
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.ι' Να κατανοήσουν τους τρόπους άσκησης της κρατικής

εξουσίας μέσα από συγκεκριμένους Φορείς και θεσμούς.

Ως προς τις θεματικές ενότητες

οι' Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού λαού, ομάδες που ζουν

μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους (μειονότητες

αλλοδαποί), οι Έλληνες της διασποράς.

Ως προς τις ενδεικτικές δραστηριότητες κοιι οδηγΙες

οι' Αναγνωρίζουν και δείχνουν σ' ένα χάρτη της Ελλάδας τα

όρια του ελληνικού κράτους και τα γειτονικά κράτη και

συζητούν για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των

Ελλήνων πολιτών, καθώς και των άλλων ομάδων που ζουν

στην Ελλάδα.

οι' Συλλέγουν και ταξινομούν κείμενα και ΦωτογραΦικό υλικό

που αναΦέρονται στην έννοια του κράτους και στους

τρόπους άσκησης της εξουσίας σε διάΦορες μορΦές

κρατικής οργάνωσης στο χώρο ή στο χρόνο (η Ελλάδα άλλοτε

και σήμερα, η Ελλάδα και οι γειτονικές χώρες κλπ.)

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

.0 ευρωποιΙοςπολΙτης.

Ως προς τους στόχους
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./ Να εισαχθούν στις έννοιες των δικαιωμάτων και των

υποχρεώσεωντου πολίτη στο πλαίσιο της Ε.Ε.

./' Να αναγνωρίσουν τη σημασία της ευρωπαίκής διάστασης

των δικαιωμάτων τους ως πολιτών .

./' Να κατανοήσουν τη σημασία της διαΦύλαξης των

πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των λαών, στο πλαίσιο μιας

πολυπολιτισμικής Ευρώπης,

Ως προς τις θεματικές ενότητες

./' Ο Έλληνας ως πολίτης της Ευρωπα'ίκής Ένωσης

(κινητικότητα μαθητών, Φοιτητών, εργαζομένων κ,ά,) .

./ Οι λαοί και οι πολιτισμοίτων κρατών - μελών της Ε.Ε. (κοινά

σημεία και διαΦορές).

Ως προς τις ενδεικτικές δραστηριότητες-οδηγίες

./ Επισκέπτονται, συναντούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες

με μαθητές γειτονικών σχολείων που συμμετέχουν σε

δράσειςτου προγράμματοςComenius, Socrates, κλπ .

./' Αναζητούν και καταγράΦουν παραμύθια, ήρωες κόμικς,

παιχνίδια κ.ά. των κρατών - μελών της Ε.Ε. και τα συνδέουν

με τον πολιτισμό και τις παραδόσεις κάθε λαού. Τα

παρουσιάζουν σε εκδήλωση με θεατρικά δρώμενα,

κατασκευές, πίνακες, κείμενα Κ.λπ.
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ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

.Το άτομο και η διεθνής κοινότητα»

.Τα ΠCΙYKόσμια προβλήματα στη σημερινή διεθνή κοινότητα»

.Τα δικαιώματα του ανθρώπου»

Ως προς τους στόχους

./ Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας

μεταξύ των κρατών και να εκτιμήσουν τη σημασία της για

την ανάπτυξη και την ευημερία του συνόλου.

./ Να αναγνωρίσουν και να ομαδοποιήσουν βασικά διεθνή

προβλήματα.

./' Να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν κοινά δικαιώματα για όλους

τους λαούς της γης και να κατανοήσουν την αναγκαιότητα

διαΦύλαξής τους.

Ως προς τις θεματικές ενότητες

./ Η ικανοποίηση της ανάγκης να ανήκει κανείς σε ένα

ευρύτερο σύνολο, άλλοτε και σήμερα (αμΦικτιονίες 

συμμαχίες - συμπολιτείες - Ε.Ε,)

./ Η αναγκαιότητα συνεργασιών (οικονομικών, κοινωνικών,

θρησκευτικών, πολιτιστικών) και υποστήριξης. ΟΦέλη,

προβλήματα.

./ Παγκόσμιαπροβλήματασε σχέση με το άτομο, τις κοινωνικές

ομάδες και τα κράτη: (πόλεμοι / συγκρούσεις, βία στο

σχολείο, Φτώχια, παιδική εργασία),
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./ Τρόποι αντιμετώπισηςτων προβλημάτων και η ευθύνη των

κρατών και του ατόμου.

./ Η προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσα από τη

διακήρυξη των δικαιωμάτωντου ανθρώπου και του παιδιού

και η υποστήριξη των δικαιωμάτωνάλλων ομάδων (Α.Μ.Ε.Α.,

μετανάστες,πρόσΦυγες, γυναίκες κ.ά.).

./ Παγκόσμιαπροβλήματασε σχέση με το άτομο, τις κοινωνικές

ομάδες και τα κράτη: (πόλεμοι / συγκρούσεις, ρατσισμός,

βία, ξενοΦοβία, ναρκωτικά, επιδημικές ασθένειες).

Ως προς τις ενδεικτικές δραστηριότητες-οδηγίες

./ Ετοιμάζουν ένα χρονολόγιο, για να παρουσιάσουν

διαχρονικά συνεργασίεςμεταξύ κρατών.

./ Χωρίζονται σε ομάδες και αναζητούν κείμενα της ελληνικής

ή ξένης λογοτεχνίας, σύγχρονα ή παλαιότερα (θεατρικά,

ποιήματα, πεζά) που αναΦέρονται σε διεθνή προβλήματα

όπως είναι ο πόλεμος, η παιδική εργασία κ.λπ. Συζητούνγια

αυτά ή και τα παρουσιάζουνμέσα από θεατρικά δρώμενα ή

παιχνίδια ρόλων.

./ Εκτελούν σχέδιο εργασίας με θέμα «Παρέα με τους άλλους»

όπου διερευνούν και παρουσιάζουν με ποικίλους τρόπους

(θεατρικό παιχνίδι, έκθεση, εικαστικές κατασκευές) τρόπους

αρμονικήςσυμβίωσηςμέσα από κοινές ή μη κοινές συνήθειες

σχετικές με τις γιορτές, τα παιχνίδια, τις διατροΦικές

συνήθειες Κ.ά. που εμΦανίζονται σε ομάδες ή λαούς



ανεξάρτητα από εθνικές, θρησκευτικές, γλωσσικές και

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΠΕΙΑ

.Η οργάνωση κοιι λειτουργίοι του κράτους•

•Τοι ποιγκόσμιοι προβλήμοιτοι στη σημερινή διεθνή κοινότητοι.

Ως προς τους στόχους

../ Να μελετήσουν τη δομή και των πολιτευμάτων και να

συμπεράνουν για τον τρόπο διακυβέρνησης που προκύπτει

από αυτά.

v' Να αναγνωρίζουντις δομές της ΕλληνικήςΔημοκρατΙας,τους

ρόλους, και τους κανόνες λειτουργΙαςτης.

Ως προς τις θεμοιτικέςενότητες

./ Το άτομο και τα πολιτικά του δικαιώματα: Έλληνες πολίτες,

μειονότητεςκαι οικονομικοί μετανάστεςστην Ελλάδα.

v' Ρατσισμός και ξενοΦοβία.

Ως προς τις ενδεικτικέςδροιστηριότητες-οδηγίες

./ Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Εκθέσεων κτλ.: α) κατά του

ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, β) για την

ανάδειξη της ελληνικής και ξένης πολιτιστικήςδημιουργΙας.

./ Επιλέγουν ένα επίκαιρο θέμα και χωρίζονται σε ομάδες με

σκοπό να καταγράψουν τον τρόπο παρουσίασής του τόσο
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από τον έντυπο όσο και από τον ηλεκτρονικό τύπο και

συζητούν πώς ο τρόπος αυτός επηρεάζει την κοινή γνώμη.

» Προτεινόμενα διαθεματικόι σχέδια εργασlας

Θέμα: Η οικογένεια στον κόσμο:

Οργάνωση ομαδικών εργασιών με στόχο τη συλλογή πληροΦοριών

για το θεσμό διαχρονικά και διακρατικά, την ανεύρεση και

σύγκριση εικόνων, κειμένων και τραγουδιών, την παρουσίαση των

υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των μελών της οικογένειας,

την άσκηση των ρόλων των μελών της κ.λπ.

Θεμελιώδεις διαθεματικές έwοιες: Χώρος-Χρόνος, Ομοιότητα

Διαφορά, Εξέλιξη, Μεταβολή, Σύστημα Κ.λπ.

Θέμα: Το σχολείο στην Ευρωπα'ίκό Ένωση:

Οργάνωση ομαδικών εργασιών με έργο τη συλλογή πληροΦοριών

και στοιχείων για το θεσμό διαχρονικά στις διάφορες χώρες της

Ε.Ε., διερεύνηση των ομοιοτήτων και των διαΦορών, δημιουργία

διαγραμμάτων, στατιστικών πινάκων, εικαστική απόδοση με

διάΦορους τρόπους Κ.λπ.

Θεμελιώδεις διαθεματικές έwοιες: Χώρος-Χρόνος, Ομοιότητα

Διαφορά, Εξέλιξη, Μεταβολή, Σύστημα.
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Ως προς τη διδακτική μeθοδολογiCl

Από τις μεθοδολογικές οδηγίες που δίνονται για το γνωστικό

αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, επιλέγουμε για

την εργασία μας να επισημάνουμε τις εξής;

./ Τα παιχνίδια ρόλων και η δραματοποίηση θεωρούνται

απαραίτητα, ώστε να αΠOσαΦηνίζOVΤαι έννοιες και να

επιτυγχάνεται η πληρέστερη κατανόηση της κοινωνικης

πραγματικότητας.

./ Αποτελεσματικήδραστηριότητα θεωρείται ο σχεδιασμός και

η πραγματοποίηση επιτόπιας έρευνας για την επίλυση

πραγματικών προβλημάτων στο άμεσο περιβάλλον των

μαθητών. ώστε να προωθείται η κατανόηση αντίστοιχων

προβλημάτωνστο ευρύτερο (εθνικό, διεθνές) περιβάλλον.

./ Χρήσιμη προσέγγιση είναι η ανάλυση μιας περίπτωσης (π.χ.

η ιστορία ενός μικρού παιδιού που εργάζεται σε μια χώρα

του αναπτυσσόμενου κόσμου ή η ιστορία μιας οικογένειας

που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό της εξαιτίας

πολέμου κ.λπ.) για την κατανόηση κοινωνικώνπροβλημάτων

και την ευαισθητοποίησητων μαθητών.

./ Απαραίτητη είναι η χρήση ποικίλων πηγών και μέσων και

ιδιαίτερα των νέων τεχνολογιών για την αναζήτηση,

συλλογή, επιλογή και παρουσίασηπληροΦοριών.

./ Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται και στη διοργάνωση

ομαδικών συζητήσεων στην τάξη, συζητήσεων στρογγυλής

τραπέζης (ορισμένοι μαθητές συζητούν και οι συμμαθητές
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τους, που αποτελούν το ακροατήριο, παρακολουθούν και

παρεμβαίνουν με ερωτήσεις ή τοποθετήσεις), συνεντεύξεων

Κ.λπ. για θέματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο του

μαθήματος, ώστε οι μαθητές να ασκηθούν σε δεξιότητες

επικοινωνίας και συνεργασίας (π.χ. κανόνες διαλόγου,

προσεκτική ακρόαση, επιχειρηματολογία, έκΦραση αντίθετης

άποψης, διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, καταμερισμός

εργασίας, ανάληψη κάποιας υπευθυνότητας κ.λπ.), να

παίρνουν θέση σε ζητήματα που προκύπτουν κατά τη

διάρκεια της συζήτησης και να μην παραμένουν παθητικοί

θεατές των όσων συμβαίνουν. Τέλος, να ενθαρρύνονται να

συμμετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων.

0/ Χρήσιμη είναι η πρόσκληση στο σχολείο ειδικών (όπως

επιστήμονες, επαγγελματίες, πολιτικοί, συγγραΦείς κ.ά.) και

εκπροσώπων οργανισμών, οργανώσεων και συλλόγων

(UNESCO, UNICEF, Ε.ΚΕ.ΒΙ., Προστασία περιβάλλοντος και

πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.) για ενημέρωση, ώστε να

διευκολυνθεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

0/ Πρέπει να ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους

ίδιους τους μαθητές για την οργάνωση εκδηλώσεων, ώστε να

συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας

για θέματα που αΦορούν το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον με

αναΦορές σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. δικαιώματα

παιδιών, ζώντας παρέα με «άλλους» κ.ά.).
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ΔΙΑΠΟΛΙΤιΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓιΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

nc ΠΟOC το (JI«Jπό της δι5αοκαλίαcτης MOυσιKιjςAγωγής

Η Μουσικη Αγωγη είναι ένα μάθημα που όπως γράφουν οι

συντάκτες του ΔΕΠΠΣ, έχει ως σκοπό μέσα από τη διδασκαλία να

αναδειχθεί «πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της

ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση

και δημιουργία μOυσlKης ως μιας από τις εκδηλώσεις

καλλιτεχνικης έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου.

Μέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, η μουσική

αγωγη αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της

δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα

από την ενεργητικη ακρόαση, τις δραστηριότητες μOυσlKης

δημιουργίαςκαι εκτέλεσης».

Δεν βρίσκουμε τίποτα πίσω από αυτό το σκοπό που να μας

παραπέμπει κατά κάποιο τρόπο σε διαπολιτισμικές ερμηνείες.

Σίγουρα, όμως ο γράφων μαζί με τη συντριπτικη πλειοψηΦία των

ανθρώπων πιστεύει ότι η μουσική γλώσσα ήταν, είναι κα θα είναι

πάντα αυτη η ισχυρη δύναμη που θα διαλύει πολλές Φορές μίση,

διαΦορές και προκαταλι'ιψεις και με το μαγικό της κώδικα

επικοινωνίαςθα Φέρνει τους ανθρωπουςπιο κοντά.

1
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Ως προς τους άξονες. τους γενικούς σ:rόKOυς και τις θεμΕλιώδεις

tvvοιες της διαθεματικής προσέγγισης

Στις στήλες του συνοπτικού πίνακα του ΔΕΠΠΣ Μουσικής έχουμε να

επισημάνουμε τα παρακάτω μέσα από τα δύο επίπεδα (l ο

επίπεδο: νηπιαγωγείο και ΑΙ και Β' τάξεις Δημοτικού, 20 επίπεδο:

Γ', Δ', Ε', ΣΤ' τάξεις Δημοτικού) που διδάσκονται στην

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

6V' 20 ΕπΙπεδο (Γ', Δ' , Ε' και ΣΤ' τάξεις του Δημοτικού)

Ως προς τους άξονες

Οι άξονες που μας ενδιαΦέρουν εΙναι ο ,,'Ελεγχος ήχων μέσω

δεξιοτήτων στο τραγούδι και στο παΙξιμο οργάνων, Δεξιότητες

εκτέλεσης» και «Ακρόασης και εΦαρμογής γνώσης».

Ως προς γΕνικούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξΙες)

οι' Να τραγουδούν και να παΙζουν μουσική από διάΦορες

εποχές και κουλτούρες. Παίζοντας μουσική από

.

διαφορετικές κουλ τουρες, ένας μαθητής διευρυνει τους

πσλι τισμικούς του ορίζοντες.

οι' Να κατανοήσουν την επίδραση που ασκεΙ ο χρόνος και ο

χώρος στη δημιουργΙα, εκτέλεση και ακρόαση της μουσικής.

Η επίδραση του χωροχρονικου πλαίσιο βοηθάει τους μαθητές

να συνΕιδητοποιήσουν πόσο καθοριστικοί είναι οι κοινωνικοί
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και πολιτισμικοί παράγovτες στη διαμόρΦωσή του και κατ.'

επέκταση στη μουσική δημιουργία.

Ως προς τις θεμελιώδεις ΈWOιες της διοιθεμοιτικής προσέγγισης

Πολιτισμός. Είναι η κυρίαρχη έννοια-κλειδί που συνοδεύει το

άτομο σε όλη την πορεία της ζωής του και είναι παγιωμένη σε

κάθε πτυχή της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας του.

Επηρεάζει τον τρόπο θεώρησης των πραγμάτων και το πώς ο κάθε

άνθρωπος ερμηνεύει τα μηνύματα από το περιβάλλον, στο οποίο

αλληλεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους.

Ποιράδοση. Το σύνολο ηθών και εθίμων, στάσεων και αντιλήψεων

που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο ζωής και

συμπεριΦοράς ενός ατόμου. Η κατανόηση και ο σεβασμός της

παράδοσης του καθενός δημιουργεί ευοίωνες συνθήκες

προσέγγισης, μεταξύ ανθρώπων με διαΦορετικές αφετηρίες.

ΑλληλεπΙδροιση. Μια πολύ σημαντική έννοια που διαδραματίζει

ιδιαίτερο ρόλο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και όχι μόνο. Αυτή η

έννοια αποτελεί θεμέλιο λίθο στην καθημερινή διαμόρΦωση

δυναμικών σχέσεων μεταξύ ετερόκλητων πολιτισμικά ατόμων ή

ομάδων ατόμων με αποτέλεσμα να εμφανίζονται θετικές εξελίξεις,

τόσο σε επίπεδο επιρροών, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγών ιδεών,

στάσεων, αξιών και αντιλήψεων.
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Σύστημοι. Το περιβάλλοv. μέσα στο οποίο κιvούμαστε και δρούμε.

δηλαδή σε συνδυασμό με το ανθρώπι να στοιχείο, είναι τα μέρη

ενός συστήματος, όπου τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του είναι

καθολικής και ισομερούς σημασίας.

Χώρος-χρόνος. Το χωροχροvικό πλαίσιο βοηθά vα συλλέξουμε

πληροΦορίες και vα εξάγουμε συμπεράσματα. για τηv αvθρώπι vη

παpoυσiα, ή για κάποια ομάδα ανθρώπων με κοινά ή μη

πολιτισμικάχαρακτηριστικά σε βάθοςχρόvου.

Επικοινωνίοι. Η διαδικασία προΦορικής και γραπτής, αλλά και μη

λεκτικής αλληλοσύvδεσης rwV αvθρώπωv και διαΦόρωv

ΚΟΙνωνικών ομάδων. Παρέχεται πλήθος επικοινωνιακών τεχνικών

και εκΦραστικώνδυνατοτήτων σε κάθε άτομο ή κοινωνική ομάδα

για να διευρύνουν τον OpίζOVΤα των εμπειριών τους, ως

αποτέλεσμα της αvταλλαγής πληροφοριώv, γvώσεωv. απόψεωv

και στάσεων με απώτερο σκοπό την ανεμπόδιστη και

.

απροκατάληπτη γνωριμία και

ανθρώπων και πολι τισμών.
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Η ΔIΑΠΟΛIΤιΣΜIΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΠΣ)

Ως προς τους ειδικούς σκοπούς

Οι ειδικοί σκοποί του συγκεκριμένου ΑΠΣ που θα επιλέξουμε να

προσεγγίσουμε μέσα από μια διαπολιτισμική ματιά είναι οι

παρακάτω:

./ Να κατοινοήσουν βασικόι στοιχεία και έwοιες της θεωρίας,

της μορφολογίοις και της ιστορίας της μουσικής. Οι

πληροΦορίεςαυτες θα προσφερουvμεσα από TOV κόσμο της

μουσικής, ενα «παράθυρο» ανοιχτό, τόσο σε χρόνο, όσο και

σεχώρο στο οικουμενικότοπίο αυτής της τέχνης.

./ Να συνειδητοποιήσουντη σχέση της μουσικής με τις όιλλες

Τέχνες και τα γνωστικόι αντικείμενα που διδόισκονται στο

σχολείο. Ο συσχετισμόςτης μουσικήςμε τις άλλες τεχvες και

τα άλλα )ΝωΟ7'ικά αVΤΙKείμενα, πέρα από τη

συvειδητοποίησητου εύρους της επιρροής της, συvτελεί στο

να διαμορφώσουν τα παιδιά μια ολιστική και σφαιρική

αvτίληψη για αυτή τη μορΦή τεχvης και τη βαρύvουσας

σημασίας συvεισΦορά της σTOV πολιτισμό και τις

αvθρώπιvεςαλληλεπιδράσειςκαι σχεσεις.

./ Να αναπτύξουν, μέσω της Μουσικής, πνεύμα συνεργασlας,

υπευθυνότητας, πειθαρχίας και επικοινωνίας, στοιχείων

απαραίτητωνγια την κοινωνικοποίησήτους. Η συμβολή της
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μουσικής στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων είναι

αδιαμΦισβήτητη. Οι προαναΦερθείσες αξίες μπορούν να

ενιo;rύσουν τους ανθρώπους που ως μέλη μιας κοινωνίας

έχουν τη θετική πρόθεση να μικρύνουν τις πολιτισμικές

αποστάσεις με άλλες αποστά.σεις και να τις προσεγγίσουν

ειρηνικά.

Ως προς τους στόχους, τις θεματικές ενότητες και τις ενδεικτικές

δραστηριότητες-οδηγίες

Μέσα από μια λεπτομερή εξέταση του πίνακα του ΑΠΣ της

Μουσικής Αγωγής παρατηρούμε ελάχιστες και τυχαίες αναΦορές

που να υποδηλώνουν διαπολιτισμικής Φύσεως παραπομπές. ΤΟ

ΑΠΣ επικεντρώνεται καθαρά, και στα δύο επίπεδα σε

μουσικολογικά και μουσικοτεχνικά στοιχεία που θα πρέπει να

ακολουθούνται κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής.

Οι εξαιρέσεις, λοιπόν, που θα αναΦέρουμε είναι οι εξής:

«'Eλeγχoς ήχων μέσω δεξιοτήτων στο τραγούδι και στο παίξιμο

οργάνων- Δεξιότητες εκτέλεσης»

Ως προς τους στόχους

./ Να τραγουδούν και να παίζουν κομμάτια από διάφορες

εποχές. τόπους και πολιτισμούς. με αυξανόμενο έλεγχο των

μουσικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου και του

ηχοχρώματος.
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" Να εκτελούν διάφορα είδη (στυλ) μουσικής, ερμηνεύοντας

διάΦορα σημεία, σύμβολα και συνθήματα.

Ως προς τις θεμοιτικές ενότητες

./ Παρουσίασηεκτελέσεωνσε κοινό.

Ως προς τις ενδεικτικέςδροιστηριότητεςκαι οδηγίες

./ Μαθαίνουν μια ομάδα τραγουδιών και κομματιών για μια

επέτειο που γιορτάζεταιστην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα.

./ Ακούν αποσπάσματα έργων διαΦορετικών περιόδων και

περιοχών.

"Τραγουδούν μέρη τραγουδιών διαΦόρων περιοχών και

εποχών.

«Αντοιπόκρισηκοιι αναθεώρηση-Δεξιότητεςοιξιολόγησης.

Ως προς τους στόχους

./ Να ακούν μια ποικιλία ειδών μουσικής από διάφορα στυλ και

κουλτούρες, του παρελθόντος και του παρόντος και να

αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τα ξεχωριστά τους

στοιχεία.

" Να ξεχωρίζουν διαφορές στον ήχο, την υΦή και τα ρυθμικά

και μελωδικά πρότυπα σε διάΦορα είδη μουσικής .

./' Να αναγνωρίζουν και να δείχνουν γνώση ποικιλίας μουσικών

ειδών.
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Ως προς τις θεματικές ενότητες

" Εξερεύνηση και επεξήγηση ιδεών και συναισθημάτων για τη

μουσική, με χρησιμοποίηση χορού, εκΦραστικής γλώσσας και

μουσικού λεξιλογίου.

Ως προς τις ενδεικτικές δραστηριότητες και οδηγίες

./ Με απλούς όρους συζητούν για τα ιστορικά. κοινωνικά και

πολιτιστικά στοιχεία της μουσικής που έχουν τραγουδήσει

και χορέψει.

./ Ακούν και αναγνωρίζουνδιαφορετικά όργανα μέσα από ένα

σύνολο κρουστών.

"Συζητούν την καταλληλότητα της μουσικής που

χρησιμοποιείταιστα τηλεοπτικάκινούμενα σχέδια.

" Αναγνωρίζουν μεμονωμένους ρυθμούς σε παίξιμο

-

αΦρικανικού τύμπανου.

" Συζητούν για διασκευές γνωστών τραγουδιών.

» Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας

Θέμα: Παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας:

Συλλογή και εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών και χορών από

τα διάΦορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Σύνδεσή

τους με τοπικά έθιμα και με ιστορικά γεγονότα. Συλλογή εικόνων

με τις παραδοσιακές στολές κάθε διαμερίσματος, Κατασκευή ενός

άλμπουμ με εικόνες από τα διάΦορα διαμερίσματα, τις

αντίστοιχες τοπικές ενδυμασίες, από τα μουσικά όργανα που
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χρηmμοποιούνται στην τοπική παραδοσιακή μουσική και από

ηχογραΦήσεις των παραδοσιακών τοπικων τραγουδιών.

Κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων, που μοιάζουν μΙ αυτά

της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και χρησιμοποίησή τους για

την εκτέλεση των τραγουδιών.

θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Ήχος, παράδοση, πολιτισμός,

επικοινωνία.

Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία

Επιλέχθηκαν δύο μικρά ενδεικτικά αποσπάσματα που μπορούν να

προσδώσουν, μεθοδολογικά, διαπολιτισμικό χαρακτήρα στο

μάθημα της διδασκαλίας της μουσικής. Τα παραθέτουμε ευθύς

αμέσως:

«... βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση με τα

βασικά χαρακτηριστικά του ήχου, η αντίληψη και η κατανόησή

τους από τα παιδιά. ΈμΦαση, επίσης, δίνεται στην επιδίωξη να

αναπτύξουν τα παιδιά την ικανότητά τους νΙ ακούν μουσική, ν'

αυτοσχεδιάζουν και να δημιουργούν τα δικά τους έργα. Στόχος

ακόμα είναι να αποκτήσουν με βιωματικό τρόπο ένα απόθεμα

αντιπροσωπευτικών μουmκών εικόνων μέσα από διάφορες

δραστηριότητες, όπως τραγούδια, ακρόαση πολλών και

διαΦορετικών ειδών μουσικής, χρήση μουσικών οργάνων

(αυτοσχέδιωνή όχι), μουσικά παιχνίδια Κ.ά.))
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«...όπου υπάρχουν δάσκαλοι μουσικής, μπορούν, μεταξύ των

άλλων, να δημιουργηθούν φωνητικά και ορχηστρικά μουσικά

σύνολα και έτσι τα παιδιά ν' ασχολούνται με τη μουσική πιο

δημιουργικά, Αν δεν υπάρχει δάσκαλος μουσικής και το μάθημα

της μουσικής διδάσκεταιαπό το δάσκαλο της τάξης, σκόπιμο είναι

να χρησιμοποιούνται διάΦορα οπτικοακουστικά μέσα, όπως

προγράμματα τηλεοράσεως ή ραδιοΦώνου. Αυτό το υλικό είναι

χρήσιμο μόνο και εΦόσον εντάσσεται στο πρόγραμμα με προσοχή

και μεθοδικότητα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι μερικά σχολεία

έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά υπολογιστές και

ηλεκτρονικά όργανα, ευκαιρία που πρέπει οπωσδήποτε να

αξιοποιείται. Βέβαια, χρειάζεται να επισημάνουμε ότι και μερικοί

δάσκαλοι της τάξης έχουν την ικανότητα να οργανώνουνχορωδίες

και μικρά μουσικά σύνολα για να αντιμετωπίσουντις ανάγκες των

διαΦόρων εκδηλώσεων της σχολικής ζωής. Επιπλέον σήμερα, σε

πολλά σχολεία όπου φοιτούν παιδιά από διάΦορες χώρες,

μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητεςπου θα περιλαμβάνουν

μουσική από διαΦορετικούςπολιτισμούς»,
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ΔIΑΠΟΛIΤιΣΜIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓιΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤιΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως προς το σκοπό m, διδασr()(),l«ς πκ ΠfPι8αλλοντ,κιjς

Eκπαlδευσrις

Η ΠεριβαλλOVΤΙKή [κπαίδευση δε διδάσκεται ως μάθημα,

αλλά εΦαρμόζεταιμε τη μορΦή προγραμμάτωνστην Πρωτοβάθμια

και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι συντάκτες του μας

πληροΦορούν ότι ως σκοπό έΧΕΙ «να συνειδητοποιήσουν οι

μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το Φυσικό και κοινωνικό

περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούνγια τα προβλήματα που

συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με Ειδικά

προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια

αντιμετώπισήςτους. Ως εκπαιδευτικήδιαδικασία / δραστηριότητα

οδηγεί στη διασαΦήνιση εννοιών, την αναγνώριση αξιών, την

ανάπτυξη / καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων

που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποΦάσεων και στη

διαμόρΦωση κώδικα συμπεριΦοράς γύρω από τα προβλήματα που

αΦορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε ατομικό και στη

συνέχΕια σε ομαδικό/ κοινωνικό επίπεδο»,

Ως προς το διαπολιτισμικό μας ενδιαΦέρον, ούτε και εδώ,

πέρα από τις γνωστές αναΦορές για τις αλληλεπιδράσεις και τις

αλληλεξαρτήσεις Φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και

τον αντίκτυπό τους στον άνθρωπο, τόσο σε ατομικό, όσο και στο

κοινωνικό επίπεδο, δεν εντοπίζουμε κάποια σχετική αναΦορά.
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Ωc ποοc TOUC ti ονΕ του ΈVικούc στό OUC και TlC ΟΕ ΕλιώδΕΙC

Εν/οιες Τ7}ς διαθεματΙKιjς προιΠΥγισπς

Στις στήλες του συνοπτικού πίνακα του ΔΕΠΠΣ Μουσικής έχουμε να

επισημάνουμε τα παρακάτω:

Ως προς τους άξονες

Οι άξονες που μας ενδιαΦέρουν είναι οι «Ανθρώπινες

Δραστηριότητες» και οι «Ανθρώπινες Σχέσεις και Αξίες».

Ως προς γενικούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξΙες)

" Να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την πρόληψη και

επlλυση μελλοντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η

αγωνία, ο κοινός αγώνας για την επίλυση των κοινών

περιβαλλοντικών προβλημάτων μπορεί να αμβλύνει και

πολλές Φορές να εξαλείψει τυχόν πολιτισμικές διxo~νωμίες

και διαΦορές.

" Να συμμετέχουν ενεργά ως υπεύθυνοι πολΙτες στη βελτΙωση

της ποιότητας ζωής. Η αυτενέργεια και ο σεβασμός στις

πανανθρώπινες αξίες και προπάντων η αγάπη για τη Φύση

εξυψώνΕΙ τους ανθρώπους σε επίπεδο προσωπικότητας και

πολι τισμού.
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Ως προς τις βασικές αρχές της Περιβοιλλοντικής ΕκπαΙδευσης

" Από την επιδίωξη του οχεδιασμού και της υλοποΙησης των

προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «κρατάμε»

μόνο τις παρακάτω βασικές αρχές

-/ Η παροχή ίσων ευκαιριών για την απόκτηση γνώσεων,

δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που χρειάζονται για την

προστασίατου Περιβάλλοντος.

"Η ανάδειξη συνεργασίας, καλλιέργειας αξιών και

δημιουργίας νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών

ατόμων, ομάδων και κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον.

-/ Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τη ζωή.

Ως προς τους στόχους, τις θεματικές ενότητες και τις ενδεικτικές

δραστηριότητες-οδηγΙες

Οι δύο μοναδικές θεματικές ενότητες που κατά την προσωπική μου

γνώμη μπορούν να ανταποκριθούν στις διαπολιτισμικές

απαιτήσεις, είναι οι εξής που θα αναΦέρω:

Ως προς τους στόχους

./ Να εντοπίσουν και να περιγράψουν τις δραστηριότητες και

τις σχέσεις/ αλληλεπιδράσειςτου ανθρώπου σε ένα τεχνητό

δομημένο περιβάλλονδιαχρονικά.

-/ Να καταγράψουν τα υλικά κατασκευής και τα

χαρακτηριστικάλειτουργίαςδιαΦόρων κτιρίων.
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./ Να αξιολογούν την ασΦάλεια και λειτουργικότητα των

κατασκευών σε σχέση με την περιβαλλοντική και αισθητική

αντίληψη.

./ Να ενημερωθούνγια τις αρχές της δόμησης σε σχέση με την

υγεία, την οικονομία και τη διατήρηση του φυσικού

περιβάλλοντος.

./ Να συσχετίζουν το δομημένοΙ τεχνητό περιβάλλον με τις

Φυσικές καταστροΦές.

./ Να συνδέουν το Δομημένο Ι Τεχνητό περιβάλλον με την

ποιότητα ζωής.

Ως προς τις θεματικέςενότητες

./ Ιστορία αστικώντμημάτων και κατασκευών

./ Μελέτη δομημένωνχώρων και λειτουργιώνπου επιτελούνται

σε αυτούς

./ Σχεδιασμός κτιρίων, πόλεων, μεγάλων έργων σε σχέση με τα

περιβάλλον

./ ΑσΦάλεια και λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την

περιβαλλοντικήκαι αισθητική αντίληψη για τις κατασκευές

./ Σχέσεις χρησιμοποιούμενωνυλικών-ρύπανσης-οικονομίας

./ Σχέσεις ανάμεσα στη δόμηση-ρύπανση - οικονομία -

ποιότητα ζωής

./ Συσχέτιση του δομημένουlτεχνητού περιβάλλοντος με τις

Φυσικές καταστροΦές

./ Σχέσεις Έργων με το Φυσικό και ΚοινωνικόΠεριβάλλον
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Ως προς τις ενδΕικτικές δραοτηριότηΤΕς-οδηγίΕς

v' Ανάπτυξη οχεδίου Εργασίας με θέμα 'Ή Εξέλιξη της

κατοικίαςσΕ οχέση μΕ το ΠΕριβάλλον",

v' Ανάπτυξη ΟΧΕδίου εργασίας με θέμα "Περιπτώσεις

διατάραξης της ισορροπίας της Φύσης από έργα που

γίνονται στην περιοχή μας: Αιτίες-Συνέπειες-Λύσεις».

ΑνθρώπινΕςoxέσeις και αξίΕς

Ως προς τους οτόχους

./ Να διερευνήσουν, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τις

συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης, το δημογραΦικό

πρόβλημα, τις ανθρώπινεςαξίες.

./ Να καταγράψουν τα κοινωνικά προβλήματα που συναντούν

γύρω τους.

./ Να διακρίνουν τους διαΦορετικούς πολιτισμούς, τον τρόπο

ζωής και τις διαφορετικές αντιλήψεις των άλλων

ανθρώπων.

./' Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους στην αντιμετώπιση των

κοινωνικών προβλημάτων και να προτείνουν λύσεις.

v' Να αναπτύξουν θΕτικές στάσεις και συμπεριΦορέςγια τους

διαΦορετικούς λαούς που ζουν και Εργάζονται στη χώρα

μας.
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./ Να καλλιεργήσουν δεξιότητες προστασίας της πολιτιστικής

κληρονομιάς, των ατομικών, ανθρώπινων και κοινωνικών

δικαιωμάτων.

./ Να επισημάνουν τους σύγχρονους επικοινωνιακούςτρόπους

και να συζητήσουν τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις

τους.

Ως προς τις θεματικέςενότητες

-Προβλήματα

Αιτίες και

αξίες Ισότητα Φύλων

Κοινωνικά προβλήματα-

./ Κοινωνικές και Οικονομικές διαστάσεις του αναπτυξιακού

και περιβαλλοντικούπροβλήματος

./ Η διεθνής συνεργασία (Βορά-Νότου,Ανατολής-Δύσης)

./ Η Φτώχεια και τα μη φιλικά προς το περιβάλλον

καταναλωτικάπρότυπα

./ Ο δημογραΦικόςπαράγων και η ανθρώπινη υγεία

./ Οι συνθήκες ανθρώπινηςδιαβίωσης

./ Η ενίσχυση του ρόλου των μεγάλων κοινωνικών ομάδων: Ο

ρόλος των γυναικών, των παιδιών και των νέων στη διαρκή

ανάπτυξη

./ Ανθρώπινες

μειονοτήτων

αποτελέσματα

./ Κοινωνική οργάνωση: Καλλιέργεια ατομικής και κοινωνικής

ευθύνης, αυτοπειθαρχίας, ανάληψης δράσης για τα

περιβαλλοντικάκαι κοινωνικάζητήματα

./ Μέσα και κώδικες επικοινωνίας
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./ Τουρισμός και αειΦορία

Ως προς τις ενδεικτικέςδραστηριότητες-οδηγίες

./ Παιχνίδι ρόλων με θέμα «Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα

των παιδιών»

ν' Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας και έκθεσης με θέμα «Οι

διάΦορες εθνικότητες της περιοχής Στοιχεία του

πολιτισμού, ήθη και έθιμά τους»

./ Συζήτηση με θέμα «Τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του

τουρισμού στον τόπο μας»,

ΔΙΑΠΟΛΙΤιΣΜΙΚΗΠΡΟΣΕΓΓιΣΗΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ,ΤΗΣ

ΑΓΩΓΗΣΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕνΕΛΙΚΤΗΣΙΩΝΗΣ

Για το τέλος αΦήσαμε συγκεντρωμένα μεν μαζί τα τρία

εναπομείνανταΔΕΠΠΣ που το κοινό τους σημείο έγκειται ότι έχουν

περίπου ανύπαρκτες παραπομπές Γι έστω στοιχεία που να μας

δίνουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουμε μια διαπολιτισμική

προσέγγιση, αλλά για διαΦορετικούς λόγους δε το καθένα

αναλύεταιστην εργασία μας.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

b

ΤΟ συγκεκριμένο

πανανθρώπινων,

πέρα από τις κλασικές αναΦορές περί

οικουμενικών αξιών, παράγοντα που
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αναπτύσσει τον πολιτισμό ή που δίνει λύσεις και βελτιώνει τη ζωή

των ανθρώπων που μεταδίδει το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν

προσΦέρει τίποτα ουσιώδες και εποικοδομητικό ως προς τη

μετάδοση διαπολιτισμικών μηνυμάτων. Και για να

επιχειρηματολογήσω και να στηρίξω την άποψή μου, θα ήθελα να

σταθώ στα εξής σημεία:

.:. Ενώ οι συντάκτες του εν λόγω ΔΕΠΠΣ μιλούν τακτικά για τις

πανανθρώπινες και οικουμενικές αξίες. στην πορεία

αναλώνονται σε έναν ασταμάτητο προσηλυτισμό στην

ελληνορθόδοξη θρησκεία και παράδοση, Η όλη δομή του

ΔΕΠΠΣ αντίκειται στις αρχές της διαπολιτισμικής

παράδοσης και οδηγεί στη μισαλλοδοξία και σε

θρησκειολογικά-πολιτισμικά χάσματα .

.:. ο σεβασμός στο διαΦορετικό και στην πολιτισμική ετερότητα

και των διαΦορετικών εκφράσεων της διαφορετικότητας

περνάει πρώτα μέσα από «τη κατανόηση της χριστιανικής

πίστης ως μέσου νοηματοδότησης του κόσμου και της ζωής»,

καθώς επίσης και το «ρόλο που έπαιξε ο χριστιανισμός στον

πολιτισμό και στην ιστορία της Ευρώπης .

•:. Θεωρώ ότι λόγω και της θεολογικής και όχι επιστημονικής

προσέγγισης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δεν μπορεί

να συγκροτηθεί επιχειρηματολογία στηριγμένη σε

επιστημονικώς μεθοδολογικά κριτήρια. Επομένως, οι

διατυπώσεις «διαπολιτισμικού τύπου» που διαβάζουμε ανά

τακτά διαστήματα στις σελίδες του ΔΕΠΠΣ των
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Θρησκευτικών. περισσότερο λειτουργούν ως επιΦανειακά

ευχολόγια, παρά συμβάλλουν εποικοδομητικά και

αποτελεσματικά στην εγκαθίδρυση μιας διαπολιτισμικής

νοοτροπίας στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα.

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Το ΔΕΠΠΣ της Αγωγής Υγείας στην σύντομη έκτασή του, δεν

έχει να ΣUνεισΦέρει κάτι στις διαπολιτισμικές απαιτήσεις της

εργασίας μας. Φωτεινές εξαιρέσεις δύο σημεία στο συνοπτικό

πίνακα με τους άξονες, τις θεματικές ενότητες και τις θεμελιώδεις

έννοιες διαθεματικής προσέγγισης, όπου έχουμε αναΦορές σε

πολιτισμικά, ή καλύτερα διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Δεν παραβλέπεται το γεγονός, το οποίο τονίζεται και στο

σκοπό της διδασκαλίας του μαθήματος, ότι η Αγωγή Υγείας

συμβάλλει στην αναβάθμιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση

του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα.

Τα δύο σημεία, στα οποία έχουμε τις αναΦορές είναι τα

παρακάτω:

Το πρώτο έχει να κάνει με το παράδειγμα που δίνεται με την

εΦαρμογή ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας για τη ΔιατροΦή.

Μέσα στις θεματικές ενότητες αναΦέρεται και η εξής

"Να ερευνήσουν τη σχέση της διατροΦής με τον τόπο, το χρόνο,

την οικονομία, τη θρησκεία και τον πολιτισμό. Να αξιολογήσουν

τις πληροΦορίες και να υιοθετούν θετικές στάσεις και
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συμπεριΦορtς». Η διατροΦή είναι πάντα ένα πολύ καλό θέμα για

να αμβλυνθούν τυχόν διαπολιτισμικές διαΦορές. και στο να

κατανοήσει κάποιος μαθητής τις διατροΦικές συνήθειες κάποιου

άλλου μαθητή, προερχόμενου από διαΦορετικό πολιτισμικό

περιβάλλον.

Ως προς τους άξονες

.:. Νοι κοιτοινοήσουν βοισικtς ΠOΙρoιμtτρoυς του τρόπου με τον

οποίο οι κοινωνικtς κοιι πολιτισμικtς συνθήκες κοιι τοι ΜΜΕ

επηρεάζουν κοιι διοιμορΦώνουν στάσεις κοιι πρότυποι

τοιύτισης κοιι συμπεριΦοράς. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα

των ημερών μας που θχει αντίκτυπο και στην ψυχολογική

υγεία των μαθητών, αλλά και στη διάπλαση του χαρακτήρα

και της προσωπικότητάς τους, μέσα από την υιοθέτηση μη

υγιών πολιτισμικών και κοινωνικών προτύπων

Ως προς τις θεμοιτικtς ενότητες

Οι παρακάτω ενότητες είναι προΦανείς ως προς το

διαπολιτισμικό τους προσανατολισμό .

•:. Κοινωνικtς κοιι πολιτισμικtς οιξίες, διοιΦήμιση, ΜΜΕ

.:. ΔιοιΦορετικοί τρόποι ζωής, συνήθειες .

•:. Ποιιδιά διοιΦόρων εθνικοτήτων σro σχολείο .

•:. Οι διοιΦορtς ως ποιρόιγοντοις συνύποιρξης.

r '
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.;. Η αποδοχή του διαφορετικού γενικότερα .

•;. ΔιαμόρΦωση προτύπων και συνηθειών από τα ΜΜΕ

(περιοδικά, αΦίσες, ραδιόΦωνο κλπ.) .

•;. Τηλεόραση: αρνητικές και θετικές επιδράσεις, τηλεοπτική

οιγωγή.

Ευέλικτη Ζώνη

Και στην ευέλικτη ζώνη δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι

γίνονται σαΦείς και άμεσες αναφορές για μια Εκπαιδευτική πράξη

διαποτισμένη με έναν διαπολιτισμικό άνεμο. Ωστόσο, κάτι άξιο

αναΦοράς έγκειται στις ενδΕικτικές θεματικές περιοχές για την

διεξαγωγή της ευέλικτης ζώνης στο δημοτικό σχολείο και πιο

συγκεκριμένα στα εξής θέματα:

.;. Πολιτισμός - Διαπολιτισμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση

.;. Δραστηριότητες ομίλων ενδιαφερόντων και μαθητικών

συνεταιρισμών

.;. Εικαστικά - Συλλογική δραστηριότητα και έκΦραση

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις βασικές επιδιώξεις των

συντακτών του προγράμματος

"Απώτερος στόχος της Ευέλικτης Ζώνης είναι η παιδαγωγική και

διδακτική αυτονόμηση των εκπαιδευτικών υπέρ της

δραστηριοποίησης των μαθητών, η προαγωγή της συλλογικής

προσπάθειας και η μείωση του γvωσΙOKεVΤΡΙKoύ χαρακτήρα του

σημερινού σχολείου. Επιπρόσθετα. η παρεχόμενη με τον τρόπο που
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προαvαΦέρθηκε ΓVώση orqV Ευέλικτη2ώvη θα συμβάλλει oτqv πιο

έγκυρη εvημέρωση rwV μαθητώv για ποικίλα θέματα -που πολλές

Φορές πραγματεύονταικαι τα Μ.Μ.Ε. - τα οποία με τον τρόπο τους

συμβάλλουv στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού περιβάλλοvτος.

Αυτό το παιδαγωγικό περιβάλλοv πρέπει Va περιφρουρήσει το

σχολείο και να το αναβαθμίσει. Η προτεινόμενη καινοτομία

συμβάλλει ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση και θα

αναδειχθεί πολύ περισσότερο σε ένα σχολείο «Διευρυμένου

Ωραρίου», συνθέτουν ένα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

διαθεματικότητας, από το οποίο όμως απουσιάζει η

διαπολιτισμικότητα, η οποία μέσω των σχεδίων εργασίας μπορεί

άνετα και αβίαστα να καλλιεργηθεί στους μαθητές, αλλά και τον

εκπαιδευτικό.
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Μετά από ενδελεχή μελέτη, εξέταση και επισκόπηση όλων

των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται

στσ σύγχρονο ελληνικό δημοτικό σχολείο, καταλήγουμε εύλογα στο

συμπέρασμα πως αυτοί οι κατευθυντήριοι προπομποί της

διδασκαλίας αποτελούν ένα υπόβαθρο πρακτικής χρησιμότητας,

με την έwοια ότι επιδιώκουν να κάνουν τους μαθητές-μετανάστες

να αποκτήσουν το ίδιο επίπεδο ακαδημα'ίκής μόρφωσης με τους

υπόλοιπους συμμαθητές τους. Αντιμετωπίζονται, δηλαδή, οι ξένοι

μαθητές ομοιόμορφα και απερίσκεπτα για να μη νιώσουν λιγότερο

ικανοί από τους άλλους συνομηλίκους τους; Για όλα τα παραπάνω

είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο να υποβάλλουμε σε κριτική

ολόκληρη την εκπαιδευτική πρόθεση και τους τρόπους με τους

οποίους αυτή πραγματοποιείται, γιατί πέραν των γνωστικών και

μαθησιακών πτυχών της καθημερινής διδασκαλίας και μόρΦωσης,

πρέπει να μας απασχολεί τόσο η καλή ψυχολογική κατάσταση των

μαθητών που προέρχονται από ξένη χώρα, όσο και η βελτίωση του

σχολικού κλίματος.

Αυτό που τελικά Φαίνεται πρόσφορο και αποτελεσματικό σε

περιπτώσεις που η διαπολιτισμικότητα υπεισέρχεται στα στενά

όρια του σχολείου και απασχολεί εκπαιδευτικούς, μαθητές και

γονείς, είναι η κατεύθυνση της εκπαίδευσης (στην περίπτωσή μας

της Α' βάθμιας) σε 3 επίπεδα, τα οποία αφορούν τόσο την θεωρία,

όσο και την οργάνωση, αλλά και την διδακτική πράξη. Αφενός, ο

-{ 228 }

...---- d



θεωρητικός προσανατολισμός της διδασκαλίας ενός μαθήματος θα

πρέπει να βασίζεται στη λεγόμενη αντιρατσιστική παιδαγωγική, η

οποία ενέχει την χειραΦέτηση, την άσκηση και την απόκτηση

δύναμης από την πλευρά των μαθητών. Έπειτα, σε επίπεδο

οργάνωσης της ύλης και των διδακτικών ενεργειών, η

πραγματοποίηση διαΦόρων διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων σε

συνδυασμό με το παγιωμένο σχολικό πρόγραμμα, αποτελεί έναν

καλό τρόπο προσέγγισης της διαπολιτισμικότητας σε καθημερινό

και αδιάλειπτο επίπεδο. Κάτι τέτοιο γεμίζει τα κενά της

εκπαιδευτικής πράξης, ενώνει λαούς και πνεύματα, καλλιεργεί την

ανεκτικότητα και κάνΕΙ χώρο για την αποδοχή και την αναγνώριση

της διαΦορετικότητας,

Τέλος, για την ένταξη των παιδιών που προέρχονται από

διαΦορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ο καθένας πρέπει να έχει

κατά νου ότι αυτή η επιδίωξη επιδέχεται παραλλαγές, καθώς ο

εκάστοτε Εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα επιλέξει τις διδακτική

μεθοδολογία που θα ακολουθήσει. (A.A.Pentini, «Διαπολιτισμικό

εργαστήριο», εκδ. Ατραπός, σελ.56-57)

ΣύμΦωνα με τους Bukow Llarγora, οι διαΦορές ανάμεσα στους

πολιτισμούς των ντόπιων και μεταναστών μαθητών είναι τόσο

μικρές που δεν δικαιολογούν μια εκπαιδευτική πράξη, η οποία

στοχεύει στην ανάδειξη και την πιστοποίηση αυτών. Έτσι, τα

προγράμματα διαπολιτισμικης εκπαίδευσης θα πρέπει να

συνειδητοποιήσουν τις επίκαιρες κοινωνικές και πολιτικές

προϋποθέσεις τους και να επανεξετάσουν τις κεντρικές τους
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θέσεις. (Χ.Γκόβαρης, "Εισαγωγή <Τ17) διαπολιτισμική εκπαίδευση",

εκδ. Ατραπός, σελ.]] 5)

Απαιτείται, λοιπόν, οργανωμένη προσπάθεια,

Ι,,

αναθεωρημένη εκπαιδευτική πολιτική, σταθερές διαπολιτισμικές

αναφορές και προσεγγίσεις και πάνω απ' όλα ενσυναίσθηση, που

θα κάνει τόσο τους εκπαιδευτικούς, όσο και τους ντόπιους

μαθητές να στηρίξουν και να ανατροΦοδοτήσουν κατάλληλα όλα

εκείνα τα παιδιά που ήρθαν στην Ελλάδα και προσπαθούν να

προσαρμόσουν τη ζωή και την καθημερινότητά τους στα νέα

γλωσσικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα. Η διαδικασία αυτή

πρέπει όμως να γίνεται σε ένα πλαίσιο, στο οποίο σι μετανάστες-

μαθητές δεν θα λησμονήσουν τη γενέτειρά τους ή δεν θα την

αντιληΦθούν ως τροχοπέδη στη νέα προοπτική που τους ανοίγεται

για την απόκτηση της ευτυχίας και της ευημερίας τους, αλλά και

για την ενσωμάτωσή τους στις ομάδες συνομηλίκων, που δρουν

κατασταλτικά στην διαμόρΦωση της αυτοεικόνας και προσδίδουν

συνοχή και συνέχεια στην ομαλή ατομική και κοινωνική τους

ανάπτυξη.
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