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ΠΡΟΛΟΓΟ 
Το βιβλίο αυτό περιζχει Εκπαιδευτικό υλικό για το νζο 3ωρο μάκθμα τθσ "Ηϊνθσ Δθμιουργικϊν 

Δραςτθριοτιτων" (Η.Δ.Δ.) ςτθν Αϋ τάξθ των ΕΡΑΛ και μια ςυνοπτικι κεωρθτικι ςτιριξθ των 

διδακτικϊν τεχνικϊν που προτείνονται. Αφορά ςε λεπτομερι διδακτικά ςενάρια.  

Τα διδακτικά αυτά ςενάρια αποςκοποφν κυρίωσ ςτθν αιςκθτικι και αξιακι ανάπτυξθ των 

μακθτϊν, ενϊ παράλλθλα τουσ εφοδιάηουν με τεχνικζσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ χρθςιμοποιϊντασ 

όςο το δυνατόν πιο εκτεταμζνθ γκάμα τφπων νοθμοςφνθσ (Τ.Ν.). Αναφζρονται ςτον τρόπο με τον 

οποίο οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται, διαχειρίηονται και ςχεδιάηουν τόςο το κτιςμζνο και φυςικό 

περιβάλλον όςο και το κοινωνικό.  

Ρεριγράφονται διδακτικζσ πρακτικζσ για τθν διευκόλυνςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ κυρίωσ 

μζςα από καλλιτεχνικζσ εικαςτικζσ δθμιουργίεσ .  

Το βιβλίο διαρκρϊνεται ωσ εξισ: 

1ο  κε φ άλ α ιο .  Δ ι δ ακ τ ικ ι  προ ς ζγ γ ι ς θ  κα ι  με κο δο λογ ί α  όπου παρουςιάηεται 

ςυνοπτικά θ φιλοςοφία τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ και οι προτεινόμενεσ γενικζσ διδακτικζσ 

πρακτικζσ και τα μζςα.  

2ο  κε φ άλ α ιο .  Ρρ οτ ά ςε ι σ  Η . Δ . Δ . - Δ ι δ ακτ ι κ ά  Σ ε ν άρ ι α , όπου παρουςιάηονται 

ςυμπλθρωμζνεσ οι ςυνοπτικζσ φόρμεσ των προτεινομζνων κεμάτων και ακολουκοφν τα 

διδακτικά ςενάρια με λεπτομερζσ εκπαιδευτικό υλικό: πλθροφορίεσ που μποροφν να 

προβλθκοφν ςτθν τάξθ και φφλλα εργαςίασ.  

3ο  κε φ άλ α ιο .  Κ εω ρ ία  Ρ ολλ α πλ ϊν  Τφ πω ν  Ν ο θμο ςφ ν θ σ  ( Ρ . Τ . Ν. ) .  Εφ α ρμο γ ζσ  

ς τ θ ν  Ε κπ α ί δ ευ ς θ .  Το  κ εφάλαιο αυτό παρατίκεται βοθκθτικά και περιζχει ςτοιχεία τθσ 

κεωρίασ Ρ . Τ . Ν .  και των εφαρμογϊν τθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Ρεριζχει επίςθσ παράρτθμα με τεςτ 

Ρ.Τ.Ν. και μακθςιακοφ ςτυλ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

Διδακτικό προςϋγγιςη και μεθοδολογύα 
 

Η Ζ.Δ.Δ. ευκαιρύα πολιτιςτικόσ δρϊςησ  

Οι "καινοτομίεσ" ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ προςπακοφν να 

ειςάγουν νζεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ και κεςμοκετθμζνθ αυτονομία ςτον κακθγθτι ϊςτε να 

ςχεδιάςει εκείνοσ το πρόγραμμα ςπουδϊν (Ρ.Σ.) του μακιματόσ του. Θ καινοτομία των 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςτο Νζο Λφκειο, θ Ειδικι Κεματικι Δραςτθριότθτα ςτα ΕΡΑΛ, θ 

διακεματικι ηϊνθ, οι βιωματικζσ δράςεισ, θ Τεχνολογία και τα Εικαςτικά ςτο Γυμνάςιο, οριςμζνα 

καλλιτεχνικά μακιματα επιλογισ π.χ. Κεατρολογίασ ςτο Λφκειο, όλα αυτά είναι μακιματα 

(περιςςότερο ι λιγότερο κατά περίπτωςθ) ανοικτοφ ΡΣ, ευζλικτθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ και 

ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ.  

Θ Η.Δ.Δ. κινείται ςτο ίδιο πλαίςιο μακθςιακϊν ςτόχων δίνοντασ μια ζμφαςθ ςτθν καλλιζργεια 

κετικϊν ςτάςεων-ςυμπεριφορϊν, ςτθν ανάπτυξθ των χαρακτθριςτικϊν του ενεργοφ πολίτθ, ςτθ 

ςυνειδθτοποίθςθ των ζμφυτων δυνατοτιτων-ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και ςτθν ανάπτυξθ 

τθσ αυτορυκμιηόμενθσ μάκθςθσ (των εςωτερικϊν κινιτρων και προςωπικϊν ςτρατθγικϊν του 

"μανκάνειν"). Επιπλζον θ ςφνδεςθ με πρόγραμμα ςχολικισ δραςτθριότθτασ δίδει δυνατότθτα 

διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ κακθγθτϊν και χριςθσ των διδακτικϊν μεκόδων εμψφχωςθσ και 

ςυντονιςμοφ ομάδασ ςτα εκελοντικά προγράμματα, για τα οποία υπάρχει μεγάλθ πρακτικι 

εμπειρία και ςτα οποία ζχουν αναδειχκεί εξαιρετικζσ δράςεισ από τισ ομάδεσ μακθτϊν 

κακθγθτϊν. Οι υπεφκυνοι ςχολικϊν δραςτθριοτιτων μποροφν να παρουςιάςουν πολλά 

παρελκόντα επιτυχθμζνα ςχολικά προγράμματα, τα οποία μποροφν να αποτελζςουν 

παραδείγματα και αφορμζσ ζμπνευςθσ κεμάτων για τθ Η.Δ.Δ.. 

Υπάρχουν όμωσ και κάποια εγγενι προβλιματα που χρειάηεται να αντιμετωπιςκοφν. Θ εμπειρία 

από τθν εφαρμογι των Ε.Ε. δείχνει χαμθλό ενδιαφζρον των μακθτϊν και δυςλειτουργία των 

ομάδων. Δεν ςυμμετζχουν όλοι οι μακθτζσ ενεργά, δεν παρατθρείται ςτθν πλειοψθφία των 

μακθτϊν αφξθςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και τθσ αυτορυκμιηόμενθσ μάκθςθσ. Επιπλζον μια μεγάλθ 

μερίδα κακθγθτϊν αναλαμβάνει το μάκθμα για κάλυψθ ωραρίου, χωρίσ προθγοφμενθ εμπειρία 

ι επιμόρφωςθ ςτθν ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ με φκίνουςα κακοδιγθςθ. 

Υπάρχει κετικι εμπειρία από τα μακιματα αυτά όταν οι μακθτζσ αςχολικθκαν με καταςκευζσ, 

πειράματα ι καλλιτεχνικι δθμιουργία. Τότε το μάκθμα ζγινε ιδιαίτερα ελκυςτικό για τθν 

πλειοψθφία των μακθτϊν. Ράντα όμωσ υπιρχε θ δυςκολία των μακθτϊν να κρατιςουν 

θμερολόγιο, να καταγράψουν με ςαφινεια τισ δραςτθριότθτεσ τουσ, να τισ αξιολογιςουν, να 

ςυντάξουν τθν ζκκεςθ τουσ και να ολοκλθρϊςουν μια αξιοπρεπι παρουςίαςθ. Ζχει 

παρατθρθκεί, κάποιεσ φορζσ, το μζροσ τθσ παρουςίαςθσ τθσ εργαςίασ των μακθτϊν να το 

αναλαμβάνει ο κακθγθτισ. Αυτό δθμιουργεί απογοιτευςθ ςτον κακθγθτι, που ζχει μοχκιςει 

πάρα πολφ, αλλά και ςτον μακθτι που δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ προςδοκίεσ του 

κακθγθτι του.  

Αντίκετα μια μουςικι ι κεατρικι παράςταςθ ςτο ςχολείο, εκτόσ ΩΡ, μθ υποχρεωτικι, 

ςυνεπαίρνει τελικά όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Δθμιουργεί ςχζςεισ, προωκεί τθν αυτογνωςία, 

διδάςκει κανόνεσ ςυνεργαςίασ, οργάνωςθ και αυτοπεικαρχία, αναπτφςςει κοινωνικοφσ 

προβλθματιςμοφσ και κετικζσ ςτάςεισ (π.χ. ανκρωπιςμοφ, αλλθλεγγφθσ κ.λπ.).   
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Σφμφωνα με τον Αλαίν Μπαντιοφ μζςα από το "γεγονόσ" που ανατρζπει τθν κανονικότθτα, 

(καλλιτεχνικό, πολιτικό, επιςτθμονικό ι ερωτικό) ο άνκρωποσ κατακτά τθν αλικεια: "Το γεγονόσ 

ανοίγει τθ δυνατότθτα οφτωσ ϊςτε μια ανείπωτθ ωσ τϊρα αλικεια να αναπθδιςει ςε ζνα 

δεδομζνο κόςμο"-"L’événement ouvre la possibilité qu’une vérité inédite surgisse dans un monde 

donné" (Badiou, 2007,2016). Αλλά και ο Κϊςτασ Αξελόσ αποφαίνεται ότι ο άνκρωποσ ετοιμάηεται 

για τθν επερχόμενθ αλλαγι, ότι "ανοίγεται ςτο επερχόμενο", μζςα από το άνοιγμα τθσ τζχνθσ 

(Κϊςτασ Αξελόσ, 2009).  

Θ ςυμμετοχι ςε καλλιτεχνικι ι πολιτικι δράςθ και γενικότερα ςτθν πολιτιςτικι δθμιουργία είναι 

μια μίνι τρικυμία για τον μακθτι και τον κακθγθτι και τουσ αλλάηει αναπόφευκτα. 

Παρϊγοντεσ - προώποθϋςεισ επιτυχύασ 

Το αν θ Η.Δ.Δ. δεν κα είναι απλϊσ ζνα ακόμθ μάκθμα, αλλά περιςςότερο κα είναι μια 

οργανωμζνθ προςπάκεια δθμιουργίασ ενόσ καλλιτεχνικοφ ι τεχνολογικοφ ζργου ι μιασ 

κοινωνικισ δράςθσ με τθ ςφραγίδα και τθν προςωπικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ, 

εξαρτάται από τουσ ακόλουκουσ παράγοντεσ: 

 τ θ ν  υ λ οπ οί θ ς θ  ς ε  χϊ ρ ο δ ι α φ ορ ετ ι κ οφ  φ φ ου σ  από εκείνο τθσ τάξθσ. Ρ.χ. 

κεατράκι του ςχολείου, μια αποκικθ του ςχολείου ι τμιμα κοινόχρθςτου χϊρου που κα 

διατεκεί για τισ ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ και των υποομάδων και τθν αποκικευςθ των 

υλικϊν και προϊόντων τθσ, 

 τθ διαμόρφωςθ κανονιςμοφ  λειτουργίασ  (το διδακτικό ςυμβόλαιο) τθν προβολι 

του ζργου ςε ευρφ κοινό,  

 τθν επιδίωξθ διάκριςθσ ςε ςχζςθ με τα ζργα άλλων ςχολείων (ςε επίπεδο ΔΔΕ και 

περιφζρειασ), 

και τζλοσ από τον ςθμαντικότερο παράγοντα 

 τον διδάςκοντ α και τθν ενςωμάτωςθ ευζλικτων και ποικίλων διδακτικϊν 

πρακτικϊν .  

 

Ο ρόλοσ του διδάςκοντα  είναι εξαιρετικά κρίςιμοσ, όπωσ εκείνοσ του ςκθνοκζτθ, του δ/ντι 

ορχιςτρασ ι του δάςκαλου ςε ζνα εργαςτιρι ηωγραφικισ που δζχεται παραγγελίεσ π.χ. τθν 

τοιχογραφία μιασ εκκλθςίασ ι ενόσ κεάτρου. 

Το κζφι και θ ψυχικι διακεςιμότθτα του κακθγθτι είναι ουςιαςτικά ο πομπόσ δονιςεων 

ζμπνευςθσ για τουσ μακθτζσ. Ραράλλθλα, ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ είναι εκείνοσ που κα δϊςει ι 

κα βοθκιςει να δοκοφν λφςεισ ςτα πρακτικά ηθτιματα. Είναι ο εμψυχωτισ, ο δάςκαλοσ, ο 

κακοδθγθτισ, ο ςυνδθμιουργόσ και ο υποςτθρικτισ. 

Επομζνωσ κα πρζπει να είναι και για τον διδάςκοντα το μάκθμα μια εμπειρία αυτογνωςίασ και 

μια περιπζτεια δθμιουργίασ (με αβζβαια πάντα αποτελζςματα).  

Αν δεν ζχει προθγοφμενθ τζτοια εμπειρία (μπορεί να κεωριςει τον εαυτό του μακθτι με ρόλο 

αρχθγικό ςε ζνα άγνωςτο project) καλό κα είναι:  

 να ςυνεργαςκεί με ζναν κακθγθτι που ζχει εμπλακεί ςε αντίςτοιχεσ δράςεισ και να 

αναλάβουν από κοινοφ αντίςτοιχο πρόγραμμα ςχολικισ δραςτθριότθτασ εκτόσ ωραρίου ( π.χ. 

περιβαλλοντικό, πολιτιςτικό, αγωγισ υγείασ) ι 

 να ςυνεργαςκεί με επαγγελματίεσ του είδουσ, να τουσ καλζςει για διάλεξθ ι διδαςκαλία 

τεχνικισ, 

 να ηθτιςει ςυςτθματικι ςτιριξθ από το Διμο (τμιμα πολιτιςμοφ), από μουςεία ι 

βιβλιοκικεσ τοπικζσ με ςχετικά προγράμματα, εραςιτεχνικζσ κεατρικζσ ι περιβαλλοντικζσ 

ομάδεσ, κινιςεισ πολιτϊν, μεμονωμζνουσ καλλιτζχνεσ. 
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Επίςθσ θ δθμιουργία κοινοτιτων (θλεκτρονικι και διαπροςωπικι δικτφωςθ) εκπαιδευτικϊν και 

μακθτϊν ξεχωριςτά ι ςε κοινζσ πλατφόρμεσ, για ανταλλαγι ςχετικισ εμπειρίασ, κα δϊςει 

μεγάλθ βοικεια και κα διαδϊςει τισ καλζσ πρακτικζσ και νζεσ ιδζεσ. 

 

Διδακτικϋσ πρακτικϋσ  

Το ΕΡΑΛ είναι ζνα τεχνολογικό ςχολείο που αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ με βαςικζσ τεχνολογικζσ 

γνϊςεισ και βαςικζσ τεχνικζσ δεξιότθτεσ για τθν είςοδο ςτθν αγορά εργαςίασ, ενϊ παράλλθλα 

προςπακεί να βοθκιςει τθν πολφπλευρθ ανάπτυξθ του κάκε μακθτι για να ενταχκεί ομαλά, 

ενεργά και κετικά ςτθν κοινωνία. Θ πλειοψθφία των μακθτϊν του ζχει κατά κανόνα 

ανεπτυγμζνουσ τφπουσ νοθμοςφνθσ άλλουσ από εκείνουσ, που επιβραβεφονται ςτο ακαδθμαϊκό 

κεντρικό ςφςτθμα αξιολόγθςθσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (προωκοφνται θ γλωςςικι και 

λογικομακθματικι Νοθμοςφνθ ). Φαίνεται λοιπόν ιδιαίτερθσ ςθμαντικότθτασ θ αξιοποίθςθ όλων 

των τφπων Νοθμοςφνθσ (Τ.Ν.), ϊςτε να ζχουμε μια ουςιαςτικι εκπαίδευςθ και μια επαρκι 

κάλυψθ των επιδιωκόμενων ςτόχων.  

Στο πλαίςιο αυτό τα μακιματα των ΕΕΤ και τθσ Η.Δ.Δ. μαηί με τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ δίδουν 

χϊρο για διακεματικι, βιωματικι και ςε βάκοσ προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ. Δίδουν χϊρο ςτθ 

διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία και ςτθν ανάπτυξθ των διαφόρων Τ.Ν. του κάκε μακθτι αλλά και 

ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ και ανάπτυξθ των Τ.Ν. και των ιδιαιτζρων δεξιοτιτων (καλλιτεχνικϊν, 

κοινωνικϊν κά.) των εκπαιδευτικϊν. Μποροφν να κάνουν δθμιουργικό και ευχάριςτο τον χρόνο 

ςτο ςχολείο, να βοθκιςουν τισ καλζσ ςχζςεισ, τθν ζνταξθ των περικωριοποιθμζνων μακθτϊν, να 

βελτιϊςουν το ςχολικό κλίμα και να αποτρζψουν ι να μειϊςουν τα φαινόμενα ςχολικισ βίασ. 

Ενδείκνυται λοιπόν:  

 θ χριςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, 

 θ αξιοποίθςθ τθσ κεωρίασ τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ,  

 θ αξιοποίθςθ του ςυναιςκιματοσ ςτθ μάκθςθ,  

 θ παιδαγωγικι χριςθ ςτακμιςμζνων ερωτθματολογίων (τεςτ) εντοπιςμοφ μακθςιακοφ 

προφίλ και πολλαπλϊν τφπων νοθμοςφνθσ 

Μερικά Ρρακτικά εργαλεία εφαρμογισ πολφ ςυνοπτικά: 

 Θ ςυνεργαςία να αποτυπϊνεται ζγχρωμα πάνω ςε χαρτόνι ι ςτρατςόχαρτο 50Χ70 με 

μαρκαδόρουσ πολφχρωμουσ και κολλάη. Δθλ. θ ομάδα ςυηθτά και καταγράφει όλεσ τισ ιδζεσ 

τθσ με λζξεισ, ςκίτςα, κολλάη. 

 Θ χριςθ μουςικισ και ρυκμοφ. π.χ. κεατρικι διδαςκαλία με ανάγνωςθ και μουςικό χαλί, θ 

παρουςίαςθ των μακθτικϊν διαφανειϊν, κατά προτίμθςθ με μουςικι υπόκρουςθ, θ ρυκμικι 

παρουςίαςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ με ρίμεσ και ρυκμικι κίνθςθ (όταν θ ομάδα ζχει 

αναπτυγμζνθ μουςικι νοθμοςφνθ). 

 Το κετικό Κλίμα ςχολικισ τάξθσ: ςεβαςμόσ προςωπικότθτασ και κετικι γλϊςςα όλων προσ 

όλουσ και προσ εαυτοφσ. 

 Θ διαςφάλιςθ χϊρου αποκικευςθσ εργαλείων υλικϊν και ζργων. 

 Θ διάταξθ των μακθτϊν ϊςτε όλοι να βλζπουν όλουσ. 

Σο οπλοςτϊςιο του διδϊςκοντα. Θ διδαςκαλία πρζπει να προωκεί και να υποςτθρίηει 

πολλαπλζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν για τθν αξιοποίθςθ των πολλαπλϊν τφπων νοθμοςφνθσ 

των μακθτϊν. Για διευκόλυνςθ των διδαςκόντων οι  Lasear (1991) και Armstrong (2000) 

προτείνουν μια εργαλειοκικθ των Ρ.Τ.Ν., όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα που 

αποδόκθκε-προςαρμόςκθκε ςτα ελλθνικά από τον  Φλουρι (2006).
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Η «ΕΓΑΛΕΚΟΙΗΚΗ» ΤΩΝ Ρ.Τ.Ν.   (TOOLBOX FOR MULTIPLE INTELLIGENCE) 

ΓΛΩΣΣΚΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

ΛΟΓΚΚΟΜΑΙΗΜΑΤΚΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

ΟΡΤΚΚΗ/ ΧΩΚΚΗ                              
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

ΚΚΝΑΚΣΙΗΤΚΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Ανάγνωςθ 

Λεξιλόγιο 

Φορμαλιςτικόσ λόγοσ   

Διατιρθςθ θμερολογίου/Λευκϊματοσ 

Δθμιουργικι γραφι                               

Ροίθςθ 

Ρροφορικι ςυηιτθςθ                            

(αντιπαράκεςθ κζςεων)  

Διιγθςθ χιουμοριςτικϊν ιςτοριϊν/ 

ανεκδότων)  

Αφιγθςθ ιςτοριϊν                                                                                                                                                                                                                            

Αφθρθμζνα ςφμβολα- φόρμουλεσ       

Διατφπωςθ περιλιψεων  

Οργανωτζσ γραφθμάτων                       

Ακολουκία/ αλλθλουχία αρικμϊν   

Υπολογιςτικζσ πράξεισ  

Επίλυςθ προβλθμάτων     

Αναηιτθςθ ςχζςεων Αιτίου-Αποτελζςματοσ 

Συλλογιςμοί 

Ραιχνίδια με πρότυπα (patterns) (π.χ. ςκάκι, 

κ.λπ..)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Κακοδθγοφμενθ εικονογράφθςθ  

Ενεργι φανταςία  

Σχιματα χρωμάτων    

Διάφορα ςχζδια   

Ηωγραφικι 

Γλυπτικι 

Ξυλουργικι 

Εικόνεσ/ κεάματα  

Οπτικοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ                                                                                                                                       

Φολκλορικοί/ δθμιουργικοί χοροί 

Ραίξιμο ρόλων 

Κινθςιολογικζσ αςκιςεισ 

Χειρονομίεσ 

Δράμα 

Ρολεμικζσ τζχνεσ 

Γλϊςςα του ςϊματοσ 

Αυτοςχεδιαςτικζσ κινιςεισ/ 

δραςτθριότθτεσ 

Ραιχνίδια, ςπορ 

Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ 

ΜΟΥΣΚΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

ΔΚΑΡΟΣΩΡΚΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

ΕΝΔΟΡΟΣΩΡΚΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΟΚΚΟΛΟΓΚΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

υκμικζσ κινιςεισ/ πρότυπα 

Φωνθτικοί ιχοι/ τόνοι/ ςυχνότθτεσ 

Μουςικι ςφνκεςθ/ δθμιουργία 

Σιγανοτραγοφδιςμα    

Ιχοι τθσ φφςθσ/ περιβάλλοντοσ     

Ιχοι οργάνων   

Τραγοφδια 

Μουςικι εκτζλεςθ, ατομικι/ ομαδικι                                                                                                              

Ραροχι ανατροφοδοτιςεων ςτουσ άλλουσ     

Ρρόςλθψθ ανατροφοδοτιςεων από άλλουσ    

Διαιςκθτικι ενίςχυςθ των ςυναιςκθμάτων 

των άλλων  

Στρατθγικζσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ   

Επικοινωνία πρόςωπο με πρόςωπο 

Ρρακτικζσ ενςυναίςκθςθσ 

Κατανομι ζργων- υπευκυνοτιτων 

Αίςκθςθ και ερμθνείεσ των κινιτρων, των 

ςυναιςκθμάτων των άλλων 

Ομαδικά project                                                                                                                                                                                 

Μζκοδοι ςιωπθροφ αναςτοχαςμοφ 

Μεταγνωςτικζσ τεχνικζσ 

Στρατθγικζσ ςκζψθσ και μεταςκζψθσ 

Συναιςκθματικζσ επεξεργαςίεσ 

Δεξιότθτεσ ςυγκζντρωςθσ 

Αςκιςεισ χαλάρωςθσ 

Διαδικαςίεσ αυτεπίγνωςθσ/ αυτογνωςίασ 

Διείςδυςθ ςτον εςωτερικό κόςμο 

Ρερίπατοι ςτθ φφςθ 

Επιςκζψεισ ςε ενυδρεία 

Κθπουρικι 

Κατοικίδια ηϊα ςτθν τάξθ 

Φυτά για μελζτθ ςτθν τάξθ 

Video, CD  για τθ φφςθ 

Εργαλεία παρατιρθςθσ τθσ φφςθσ (κιάλια) 

«Οικο-μελζτθ» 

Στακμόσ πρόβλεψθσ καιροφ ςτθν τάξθ 
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Πρακτικϋσ για τη λειτουργικότητα τησ ομϊδασ 

Υπάρχει ςχετικό υποςτθρικτικό υλικό ςτο βιβλίο εκπαιδευτικοφ "Θ καινοτομία των Ε.Ε. ςτο Νζο 

Λφκειο" ςελ.47-53.  

Σχθματιςμόσ ομάδων 

Για τθν επιλογι των μελϊν των ομάδων υπάρχουν πολλζσ προςεγγίςεισ  

 με κυρίαρχθ εκείνθ των ιςοδφναμων ακαδθμαϊκά ομάδων (ζνασ υψθλισ επίδοςθσ μακθτισ 

ζνασ χαμθλισ δφο μζτριασ),  

 με τθν επιλογι από όλουσ τουσ μακθτζσ ενόσ ρόλου ειδικοφ και το χτίςιμο ομάδων από 3-4 

διαφορετικοφσ ειδικοφσ (ζναν τουλάχιςτον από κάκε ειδικότθτα),  

 με κοινωνιόγραμμα (ποιόσ ςυμπακεί ποιοφσ), 

 θ επιλογι από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ βάςει των προτιμιςεων τουσ, ςυνικωσ αποφεφγεται 

ι χρθςιμοποιείται με παρεμβάςεισ του κακθγθτι, γιατί δθμιουργεί ομάδεσ παρζασ που 

απαςχολοφνται με άλλα κζματα εκτόσ του project και αφινει μθ δθμοφιλείσ μακθτζσ εκτόσ 

ομάδων. 

 Θ επιλογι με βάςθ το μακθςιακό ςτυλ ι το προφίλ Ρολλαπλϊν Τφπων Νοθμοςφνθσ. (βλζπε 

ςελ. 96 του παρόντοσ, παράγραφοσ 3). 

Στο παρόν βιβλίο προτείνεται να ςχθματιςκοφν ομάδεσ με κοινό τφπο μάκθςθσ (μακθςιακό 

ςτυλ) ι κοινό κυρίαρχο τφπο νοθμοςφνθσ ςτο προφίλ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ. Αυτό 

προχποκζτει γνϊςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των μακθτϊν μζςα από διάφορα 

διαγνωςτικά τεςτ και αποςκοπεί:  

 ςτθν αξιοποίθςθ των πιο αναπτυγμζνων τφπων ευφυΐασ για τον κάκε μακθτι,  

 ςτθν διευκόλυνςθ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, 

 ςτθν επίγνωςθ του τρόπου που μακαίνει και ςτθ βελτίωςθ των τεχνικϊν του, άρα ςτθν 

ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων,  

 ςτθν διευκόλυνςθ ανάπτυξθ ταυτότθτασ τθσ ομάδασ και αιςκιματοσ ςθμαντικότθτασ,  

 ςε ευνοϊκό περιβάλλον ζκφραςθσ για τουσ μακθτζσ ϊςτε να αναδειχκοφν πικανά ταλζντα.  

Δείχνουμε το ενδιαφζρον μασ για τθν ιδιαιτερότθτα των μακθτϊν με τα τεςτ (προφίλ πολλαπλισ 

νοθμοςφνθσ ι μακθςιακοφ ςτυλ), ενϊ για τουσ μακθτζσ είναι μια βάςθ για τθν αυτογνωςία και 

τθν αυτοεκτίμθςθ τουσ.  

Δεν δίνουμε ζμφαςθ ςτα τεςτ για να μθν αυτοπεριοριςκοφν οι μακθτζσ πίςω από μια ταμπζλα, 

άλλωςτε τα τεςτ δεν είναι αςφαλι αλλά τελείωσ ενδεικτικά των πολυδιάςτατων δυνατοτιτων 

του κάκε μακθτι, γιατί δεν μποροφν να ςυλλάβουν όλθ τθν γκάμα των εκφράςεων τθσ 

προςωπικότθτασ ενόσ ατόμου. Μποροφν να μασ βοθκιςουν για να φτιάξουμε εξατομικευμζνο 

πλάνο ενίςχυςθσ κάκε μακθτι εφόςον υπάρξει παράλλθλα κάποιο πρόγραμμα mentoring ςτο 

πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ του κοινωνικοφ ρόλου του ΕΡΑΛ. 

Στο κεφάλαιο "Ρολλαπλι νοθμοςφνθ και μακθςιακό ςτυλ" δίδονται ςυνοπτικά ςτοιχεία κεωριϊν 

πολλαπλισ νοθμοςφνθσ και μια ςειρά τεςτ. 

Παιγνύδια προςϋγγιςησ και εξοικεύωςησ των μελών τησ ομϊδασ  

Συμπλιρωςθ ιςτορίασ. Δίδεται θ αρχικι πρόταςθ μιασ ιςτορίασ διαφορετικι για κάκε ομάδα και 

κάκε ομάδα προςκζτει πλοκι ςτο χρόνο των π.χ. 2 λεπτϊν και το χαρτί περνά από ομάδα ςε 

ομάδα και όταν επανζλκει ςτθν αρχικι ομάδα τα μζλθ τθσ γράφουν το τζλοσ. Κάκε ομάδα 

διαβάηει τθν ιςτορία τθσ και κερδίηει θ καλφτερθ ιςτορία, ϊςτε να αρχίςει να αναγνωρίηει και να 

χρθςιμοποιεί τα δυνατά τθσ ςθμεία. 
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Αναπαράςταςθ ςυναιςκιματοσ του άλλου. Ανά δφο μακθτζσ τθσ ομάδασ αφθγοφνται ο ζνασ 

ςτον άλλο μια περίπτωςθ που αδικικθκε ι που του ζτυχε κάτι καλό ι μεγάλθ χαρά. Ρροςπάκεια 

του κάκε μακθτι να περιγράψει τα ςυναιςκιματα και τθ ςυμπεριφορά του άλλου με παντομίμα 

ςτθν υπόλοιπθ ομάδα. Θ ομάδα προςπακεί να μαντζψει το κυρίαρχο ςυναίςκθμα 

παρατθρϊντασ τθν παντομίμα του ενόσ και τισ εκφράςεισ του προςϊπου του άλλου. 

Αναγνϊριςθ με αφι. Κλείςιμο ματιϊν ςτριφογφριςμα για απϊλεια προςανατολιςμοφ και 

προςπάκεια εφρεςθσ ενόσ μζλουσ τθσ ομάδασ μόνο από τθν αφι των χεριϊν. 

Διαφορετικότθτα πρόςλθψθσ τθσ πραγματικότθτασ. Κλείςιμο ματιϊν και περιγραφι τθσ τάξθσ ςε 

άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ που κρατά ςθμειϊςεισ. Κατόπιν τα δφο μζλθ που κράτθςαν τισ 

ςθμειϊςεισ τισ διαβάηουν μαηί με τισ δικζσ τουσ παρατθριςεισ ςε ότι διαφωνοφν. Διαπιςτϊνουν 

πόςεσ διαφορζσ και πόςεσ ομοιότθτεσ ζχουν οι παρατθριςεισ τουσ. Συνειδθτοποιοφν τθ 

διαφορετικότθτα ςτο πωσ βλζπουν και το τι κεωροφν ςθμαντικό. Διαπιςτϊνουν πωσ 

χρθςιμοποιοφν ακόμθ και διαφορετικζσ λζξεισ. Εξετάηουν αν θ παρατθρθτικότθτα τουσ 

επθρεάηεται από τθ κετικι ι αρνθτικι τουσ ψυχικι διάκεςθ. 

 

Αντιμετώπιςη δυςκολιών τόρηςησ ημερολογύου και ςύνταξησ γραπτών αναφορών 

(Εικαςτικό ημερολόγιο) 

Είναι διαπιςτωμζνο ςε διάφορεσ ζρευνεσ ςε παιδιά του Δθμοτικοφ ότι δεν ευνοείται τόςο θ 

εξάςκθςθ τθσ λεκτικισ ευφυΐασ όςο τθσ λογικομακθματικισ, τθσ διαπροςωπικισ και εκείνθσ του 

χϊρου ςτο ςχολείο. Επιπλζον, ο ςφγχρονοσ τρόποσ πλθροφόρθςθσ με πολλι εικόνα, λίγο και 

φτωχό λόγο, όπωσ προβάλλεται από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και κοινωνικισ δικτφωςθσ, δεν 

αναπτφςςει τθ λεκτικι νοθμοςφνθ. 

Ωσ εκ τοφτου ςυνιςτάται θ χριςθ τθσ φωτογραφίασ και των μθνυμάτων (sms, mms, emails) ςαν 

μζςο καταγραφισ (κακόςον είναι εξοικειωμζνοι οι μακθτζσ με αυτά), ϊςτε να μάκουν να 

οργανϊνονται χρθςιμοποιϊντασ τα διακζςιμα μζςα.  

Ρροςπακοφμε να ενκαρρφνουμε τθ λεκτικι περιγραφι για ςυμπλιρωςθ-αιτιολόγθςθ των 

εικόνων τουσ και τθν κατάκεςθ ςυναιςκθμάτων τουσ.  

Για παράδειγμα, μια θχογράφθςθ ενόσ ι δφο λεπτϊν (1-2 min), ζνα βίντεο του μακθτι ι 

μακθτϊν που ομιλοφν, κα μποροφςε να αποτελζςει προφορικι ζκκεςθ περιγραφισ δράςεων. 

Αποτελεί εξαιρετικι άςκθςθ παραγωγισ λόγου και δίνει δυνατότθτα ςτον μακθτι να 

αυτοβελτιωκεί με δοκιμζσ, ενϊ παράλλθλα επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ 

του. Επιπλζον οι προςεκτικζσ υποδείξεισ του διδάςκοντα βοθκοφν ςτθ ςταδιακι βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ του λόγου. 

 

Η δημόςια παρουςύαςη του ϋργου κϊθε ομϊδασ  

Είναι θ κορφφωςθ τθσ δθμιουργικισ προςπάκειασ και για τον λόγο αυτό χρειάηεται πολφ καλι 

οργάνωςθ. Θ εκπαιδευτικι τθσ ςθμαςία είναι μεγάλθ γιατί είναι μζςον δθμόςιασ  αναγνϊριςθ 

τθσ μοναδικότθτασ του κάκε μακθτι. 

Μπορεί να γίνει ςε καλά οργανωμζνθ ςχολικι ι διαςχολικι εκδιλωςθ, είτε να ζχει τθ μορφι 

αναπάντεχου καλλιτεχνικοφ δρϊμενου (happening) ςε ζνα μεγάλο διάλειμμα, είτε να είναι ζνασ 

εφιμεροσ εκκεςιακόσ χϊροσ ολίγων θμερϊν ι άλλθ εκδιλωςθ που κα προτακεί από τθν ομάδα 

και κα γίνει αποδεκτι από το ςφλλογο διδαςκόντων και τθ Δ/νςθ. Σε κάκε περίπτωςθ ο Δ/ντισ 

μαηί με τον ςφλλογο διδαςκόντων οφείλουν να προγραμματίςουν τισ δραςτθριότθτεσ του 

ςχολείου ζτςι ϊςτε να διαςφαλίςουν τθ ςοβαρότθτα και τθν προβολι του γεγονότοσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

Προτϊςεισ Ζ.Δ.Δ.-Διδακτικϊ ενϊρια  

1ο Παρϊδειγμα : "ΒΛΕΠΩ, ΕΡΜΗΝΕΤΩ, ΞΑΝΑΦΕΔΙΑΖΩ ΣΟΝ ΦΩΡΟ" 

(όπωσ κατατέθηκε ςτο ΙΕΠ για τη δημιουργία βάςησ παραδειγμάτων Ζ.Δ.Δ.) 

 

υνοπτικό Περιγραφό τησ Πρόταςησ Ζ.Δ.Δ. 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΕΚΡΑΚΔΕΥΤΚΚΟΥ/-ΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΕΚΔΚΚΟΤΗΤΑ  

   

   
 

 

 

1. ΡΕΚΓΑΦΗ  

1.1 ΤΚΤΛΟΣ  
"ΒΛΕΡΩ, ΕΜΘΝΕΥΩ, ΞΑΝΑΣΧΕΔΛΑΗΩ ΤΟΝ ΧΩΟ όπου ηω, εργάηομαι ι ψυχαγωγοφμαι. 

ΑΝΑΗΘΤΩ ΤΘΝ ΟΜΟΦΛΑ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΔΛΑ ΚΑΛ ΤΟ ΜΥΑΛΟ" 

 

1.2 ΛΕΞΕΚΣ-ΚΛΕΚΔΚΑ 

Ο χϊροσ (κοινωνικόσ, δθμόςιοσ, ιδιωτικόσ), το κτιςμζνο περιβάλλον, ςχζδιο, ςκίτςο, 

αξονομετρικό, προοπτικό, μακζτα. 

 

1.3 ΣΥΝΟΡΤΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΜΑΤΟΣ/ΕΡΚΜΕΟΥΣ ΔΚΑΣΤΑΣΕΚΣ 

Οι μακθτζσ με κατάλλθλα ερεκίςματα από τον διδάςκοντα αρχίηουν να "βλζπουν τον χϊρο" πιο 

βακειά και κριτικά, να διερωτϊνται για τθν αιτία, τθν αναγκαιότθτα, το φυςικό. Ο κακθγθτισ 

δίδει ερεκίςματα απεικόνιςθσ χϊρου από λογοτεχνία, ηωγραφικι, γλυπτικι, φωτογραφία και 

κινθματογράφο. Οι μακθτζσ αναπαράγουν κάποιο χϊρο ςχεδιαςτικά χρθςιμοποιϊντασ τθ 

φανταςία, τα μζςα και τισ δεξιότθτεσ που ιδθ κατζχουν. Στθν πορεία ο κακθγθτισ τουσ διδάςκει 

νζεσ ςχεδιαςτικζσ τεχνικζσ που δοκιμάηονται με αςκιςεισ ατομικζσ και ομαδικζσ. Ακολουκοφν 

νζα ερεκίςματα από ςχζδια μεγάλων αρχιτεκτόνων τα οποία αντιγράφουν κάνοντασ τισ δικζσ 

τουσ παρεμβάςεισ και αλλαγζσ με μόνο ηθτοφμενο το υψθλό αιςκθτικό αποτζλεςμα του ςχεδίου 

που παράγουν ςτθν τάξθ. Κάκε ομάδα δθμιουργεί το portfolio των ζργων τθσ. Αν υπάρξει χρόνοσ 

επιλζγουν χϊρο ςτο ςχολείο τουσ, τον οποίο αποτυπϊνουν απεικονίηοντασ τον με ζναν 

αιςκθτικά αξιόλογο τρόπο, όςο και όπωσ μποροφν και προςκζτουν τθ δικι τουσ παρζμβαςθ-

βελτίωςθ. Στο τζλοσ εκκζτουν τα ζργα τουσ με τρόπο που κα ςυναποφαςιςκεί με τον διδάςκοντα 

και τθ Δ/νςθ του ςχολείου. 
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1.4 ΣΚΟΡΟΣ 

Θ κατανόθςθ του χϊρου-θ νοθματοδότθςθ του γραμμικοφ ςχεδίου. 

Θ ανακάλυψθ των προςωπικϊν δυνατοτιτων με τθν απελευκζρωςθ και αξιοποίθςθ τθσ 

φανταςίασ και τθσ διαίςκθςθσ. 

Θ ανάπτυξθ τθσ αιςκθτικισ ςαν ςτάςθ ηωισ. 

Θ ανάπτυξθ τθσ αυτοπεικαρχίασ και θ εμπειρία ςυςτθματικισ και οργανωμζνθσ ομαδικισ 

εργαςίασ για τθν επίτευξθ ςθμαντικοφ ςτόχου. 

 

1.5 ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΙΗΣΚΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ παρατθρθτικότθτασ των μακθτϊν.  

Θ δθμιουργικι εικαςτικι αναπαράςταςθ του χϊρου με τα διακζςιμα μζςα και ικανότθτεσ.  

Θ κατανόθςθ τθσ ςχεδιαςτικισ απόδοςθσ του χϊρου ςτθν αρχιτεκτονικι.  

Θ αναγνϊριςθ και θ χριςθ βαςικϊν ςυμβάςεων του γραμμικοφ ςχεδίου. 

Θ κατανόθςθ ότι θ αιςκθτικι του ςχεδίου ενόσ χϊρου αποπνζει τθν αιςκθτικι του χϊρου. 

 

1.6 ΑΡΑΚΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΚΚΟΤΕΧΝΚΚΗ ΥΡΟΔΟΜΗ  

ΘΥ, προβολζασ (προτηζκτορασ), ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (internet), φωτοτυπικό, φωτογραφικζσ 

μθχανζσ ι κινθτά τθλζφωνα (smart phones), ελεφκερα λογιςμικά επεξεργαςίασ εικόνασ, ιχου, 

μοντάη, μολφβια, μαρκαδόροι, χρϊματα ακρυλικά ι τζμπερεσ, ςτρατςόχαρτα, ρυηόχαρτα, κόλλα 

για χαρτί, ψαλίδια, πινακίδα ανάρτθςθσ. 

 

1.7 ΔΚΔΑΚΤΚΚΟ ΥΛΚΚΟ/ΡΗΓΕΣ ΡΟΥ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ ΑΞΚΟΡΟΚΗΙΟΥΝ 

Βιβλία ΟΕΔΒ  

για Γραμμικό, Αρχιτεκτονικό, ελεφκερο ςχζδιο, 

για το μάκθμα τθσ τεχνολογία ΒϋΓυμναςίου (καταςκευι μακζτασ), 

για τα μακιματα ιςτορίασ και λογοτεχνίασ,  

για ιςτορικι εξζλιξθ πόλεων, πολεοδομία: ςτο "ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ" (Ρολεοδομία και 

Αρχιτεκτονικζσ Λεπτομζρειεσ), ςυγγραφείσ: Αυγερινοφ Κ., Γεράκθσ Γ., Καράλθσ Γ.,  

Σχζδια διάςθμων αρχιτεκτόνων, ελλινων και ξζνων  

 Άρθσ Κωνςταντινίδθσ (Αρχιτεκτ.): https://www.youtube.com/watch?v=12ljoLcUz8Q. 

 Δθμιτρθσ Ρικιϊνθσ (50'): https://www.youtube.com/watch?v=uvy5SdZxQnI. 

 Καλατράβα "Άγιοσ Νικόλαοσ Νζασ Υόρκθσ": http://www.bbc.com/news/magazine-30691875. 

Εικόνεσ παλιάσ Ακινασ:http://www.lidoriki.com/2014/02/blog-post_8482.html. 

Συγγραφείσ και χϊροσ : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

A104/634/4084,18595/. 

Χϊροσ και κινθματογράφοσ:  http://www.archdaily.com/322376/films-architecture-

inception/ 

 

1.8 ΙΕΜΑΤΚΚΟ ΡΕΔΚΟ  

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΚΑΣ         

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΚΟΔΟΜΚΑΣ 

ΤΕΧΝΕΣ & ΡΟΛΚΤΚΣΜΟΣ 

ΡΕΚΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΚΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗ 

ΑΛΛΟ  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=12ljoLcUz8Q
https://www.youtube.com/watch?v=uvy5SdZxQnI
http://www.bbc.com/news/magazine-30691875
http://www.lidoriki.com/2014/02/blog-post_8482.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A104/634/4084,18595/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A104/634/4084,18595/
http://www.archdaily.com/322376/films-architecture-inception/
http://www.archdaily.com/322376/films-architecture-inception/
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2. ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΚΔΑΣΚΑΛΚΑΣ  

2.1 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Χρθςιμοποιοφνται διάφορεσ τεχνικζσ:  

 Ειςιγθςθ με τθ μορφι ενδιαφζρουςασ αφιγθςθσ . Συνδυαςμόσ εικόνασ, βίντεο, 

προςωπικϊν βιωμάτων ςε μια προςπάκεια ελκυςτικισ αφιγθςθσ, γοθτευτικισ ςαν 

παραμφκι. Ρρζπει να είναι ςφντομθ με παφςεισ και προκλιςεισ-ερωτιματα για ςυηιτθςθ και 

αμφιςβθτιςεισ μακθτϊν που κα χρθςιμοποιιςει ο διδάςκων για προβλθματιςμό και κίνθτρο 

εργαςίασ των ομάδων. 

 Ραρουςιάςεισ μακθτϊν ςε ςεμινάριο τάξθσ. 

 Διδακτικζσ επιςκζψεισ και εργαςία πεδίου. 

 Master class:  Μια ομάδα δουλεφει με τθ ςυνεργαςία του κακθγθτι ςαν μζλοσ-ςυντονιςτι 

τθσ ομάδασ. Θ ομάδα που εργάηεται (master) βρίςκεται ςτο κζντρο ι περίοπτθ κζςθ ςτθν 

τάξθ και οι υπόλοιποι μακθτζσ γφρω-γφρω ςε κφκλο παρακολουκοφν και παρεμβαίνουν όταν 

τουσ ηθτείται βοικεια. Κατά διαςτιματα και ςίγουρα ςτο τζλοσ ο κακθγθτισ ςχολιάηει και 

προκαλεί τα ςχόλια και τον προβλθματιςμό τθσ ολομζλειασ τθσ τάξθσ. 

 Εργαςία ςε ομάδεσ  με βάςθ και αφορμι φφλλα εργαςίασ . Υποχρζωςθ παραδοτζου 

και ςυμπλιρωςθ εικαςτικοφ θμερολογίου ςτο τζλοσ κάκε ςυνάντθςθσ τθσ ομάδασ. 

  Εικαςτικό θμερολόγιο. Οι μακθτζσ ςε ζνα μπλοκ ακουαρζλασ κατά προτίμθςθ ι ςε 

οποιοδιποτε χαρτί ςφμφωνα με τθν Ραπαδάκθ Χ., (οδθγόσ ελευκζρου ςχεδίου,2015), 

"μποροφν:  

 να ςθμειϊνουν και να καταγράφουν ςχόλια, ςκζψεισ, ςυναιςκιματα, 

 να ςκιτςάρουν ςκίτςα, ςχζδια, προςχζδια,  

 να εικονογραφοφν ςυναιςκιματά, παρατθριςεισ βιϊματά.  

Το Εικαςτικό Ημερολόγιο είναι θ προςωπικι καταγραφι των ςυμβάντων όπωσ τα βίωςε ο 

μακθτισ. Είναι θ ςυγκζντρωςθ όλων των  ατομικϊν του ςτοιχείων, θ καταγραφι τθσ εμπειρίασ 

του, οι παρατθριςεισ του και θ ςυμμετοχι του ςτθν ομάδα και θ ςυνειςφορά του ςτισ 

εργαςίεσ των μελϊν τθσ κακϊσ και όλα τα ενδιάμεςα ςτάδια ανατροφοδότθςθσ. Το Εικαςτικό 

Ημερολόγιο μπορεί να ενταχτεί ςτο Portfolio και ςτο τζλοσ τθσ Σχολικισ Χρονιάσ, μπορεί να 

μετατραπεί ςε εικαςτικό αντικείμενο το οποίο κα αξιοποιθκεί, για τθν ατομικι βακμολόγθςθ 

του μακθτι, αλλά και ωσ εικαςτικό μακθτικό ζργο". 

 Εικαςτικό ψθφιακό θμερολόγιο. Οι μακθτζσ φωτογραφίηουν το εικαςτικό θμερολόγιο 

ι βιντεοςκοποφν δραςτθριότθτεσ και θμερολόγιο. Αποςτζλλουν το αρχείο ςτον κακθγθτι για 

παρατθριςεισ.  

 Διαλζξεισ ειδικϊν είτε ςτο ςχολείο, κατόπιν πρόςκλθςθσ προσ τον ειδικό 

επιςτιμονα/τεχνικό/τεχνίτθ ι ςτον χϊρο του ειδικοφ κατά τθ διάρκεια διδακτικισ επίςκεψθσ. 

 Δθμιουργία φακζλου εργαςιϊν ομάδασ (portfolio). 

 Ζνα καλλιτεχνικό εικαςτικό ζργο από κ άκε ομάδα. Ενδεικτικά: Καλλιτεχνικι 

παρουςίαςθ Μεγάλθσ ςυνκετικισ εικαςτικισ εργαςίασ (κολλάη, ανάγλυφο, γλυπτό, ταινία, 

προβολζσ και ιχοσ κ.λπ.) ςε όλο το ςχολείο.  

 Θ παρουςίαςθ του ζργου  μπορεί να γίνει ςε καλά οργανωμζνθ ςχολικι ι διαςχολικι 

εκδιλωςθ, είτε να ζχει τθ μορφι αναπάντεχου καλλιτεχνικοφ δρϊμενου (happening) ςε ζνα 

μεγάλο διάλειμμα, είτε να είναι ζνασ εφιμεροσ εκκεςιακόσ χϊροσ ολίγων θμερϊν ι άλλθ 

εκδιλωςθ που κα προτακεί από τθν ομάδα και κα γίνει αποδεκτι από το ςφλλογο 

διδαςκόντων και τθ Δ/νςθ. 

Συνοψίηοντασ κα λζγαμε ότι:  
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I. Οι μακθτζσ μακαίνουν δια του πράττειν (learning by doing). 

II. Ο διδάςκων είναι ο εμψυχωτισ, αυτόσ που τουσ ενεργοποιεί με κατάλλθλα ερεκίςματα, 

αυτόσ που τουσ ειςάγει ςε νζα εκφραςτικά μζςα και τουσ δείχνει πωσ να τα 

χρθςιμοποιοφν, που δίνει τθν επιβεβαίωςθ και τθν επανατροφοδότθςθ, αυτόσ που 

διορκϊνει υποδεικνφοντασ και υποςτθρίηοντασ. Ραράλλθλα ο διδάςκων είναι ανοικτόσ για 

να "δει" και να μάκει από τισ προςεγγίςεισ των μακθτϊν. 

 

2.2 Ρορεία υλοποίθςθσ 

Στο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ (2-3 τρίωρα, ειςιγθςθ- διδακτικζσ επιςκζψεισ και εργαςία 

πεδίου- εργαςία ςε ομάδεσ), 

 γίνεται αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν γνϊςεων και του πολιτιςμικοφ κεφαλαίου των μακθτϊν 

ϊςτε να κτιςκοφν ςτζρεα ςτον κάκε μακθτι, οι καινοφργιεσ ζννοιεσ και να αρχίςουν να 

δθμιουργοφνται νζεσ δεξιότθτεσ. 

 οι ειςθγιςεισ του διδάςκοντα αποτελοφν το ερζκιςμα, τθν αφορμι να "βλζπουν" πιο βακειά 

και κριτικά. Να αναγνωρίηουν τθν ομορφιά, να διερωτϊνται για τθν αιτία και τθν 

αναγκαιότθτα. Είναι ςφντομεσ με εντυπωςιακζσ εικόνεσ. 

 οι μακθτζσ βιϊνουν τον χϊρο κριτικά: περιθγοφνται και παρατθροφν τον πραγματικό χϊρο 

και ζχουν ςυγκεκριμζνα ερωτιματα να απαντιςουν ςτα φφλλα εργαςίασ 

Στο δεφτερο μζροσ του μακιματοσ (1τρίωρο, Master class), 

 οι μακθτζσ ειςάγονται ςτον τρόπο εργαςίασ ςε ομάδα,  

 ςτθν οργάνωςθ τθσ δουλειάσ τουσ,  

 ςτθν τιρθςθ θμερολογίου,  

 ςτθν δθμιουργία portfolio και τθ ςθμαςία του για τθν διαφφλαξθ και προβολι κάκε 

δθμιουργικισ δραςτθριότθτασ,  

 ςτθν τακτοποίθςθ του χϊρου δουλειάσ,  

 τθν αποκικευςθ φφλαξθ.  

Στο τρίτο μζροσ (2 τρίωρα, ειςιγθςθ-εργαςία ςε ομάδεσ) ,  

 οι μακθτζσ προχωροφν ςε δθμιουργικζσ εργαςίεσ ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ του χϊρου ςε 

πειραματιςμό με τα υπάρχοντα υλικά. Επιπλζον μακαίνουν να εκτίκενται τα ζργα τουσ. να 

δζχονται κριτικι και να τθν αξιοποιοφν. 

Στο τζταρτο μζροσ(3-4 τρίωρα ειςιγθςθ- διδακτικζσ επιςκζψεισ και εργαςία πεδίου-εργαςία ςε 

ομάδεσ) ,  

 οι μακθτζσ ειςάγονται ςε τεχνικζσ ςχεδίου αξονομετρικό-προοπτικό-ςκίτςο και ςυμβάςεισ 

ορκϊν προβολϊν,  

 διδακτικι επίςκεψθ ςε αξιόλογο αρχιτεκτονικά χϊρο (π.χ. μουςείο, κζατρο, Δθμαρχιακό 

μζγαρο) όπου οι μακθτζσ παρακολουκοφν τθ λειτουργία του χϊρου και αποτυπϊνουν 

ςτιγμιότυπα χρθςιμοποιϊντασ τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ και κάνουν επιτόπου παρουςίαςθ 

τθσ δουλειάσ τουσ.  

Στο πζμπτο μζροσ (5-10 τρίωρα, ειςιγθςθ-διαλζξεισ ειδικϊν -εργαςία ςε ομάδεσ),  

 οι μακθτζσ επιλζγουν τμιμα αρχιτεκτονικοφ ςχεδίου γνωςτοφ αρχιτζκτονα, αντιγράφουν και 

δθμιουργοφν με αφορμι αυτό ζνα νζο ζργο και το παρουςιάηουν με ποικίλα μζςα, 

 καλείται επαγγελματίασ αρχιτζκτονασ να παρουςιάςει κάποια δουλειά του ι παρουςιάηονται 

βίντεο με ζργα καταξιωμζνων αρχιτεκτόνων, 

 επαναλαμβάνεται θ διαδικαςία δθλαδι παρζμβαςθ ςε ζργο άλλου αρχιτζκτονα με 

διαφορετικό αρχιτεκτονικό ςτυλ. 
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Στο ζκτο μζροσ (2-3 τρίωρα, εργαςία ςε ομάδεσ), 

 οι μακθτζσ ολοκλθρϊνουν το portfolio, το τελικό παραδοτζο και τθν ζκκεςθ δραςτθριοτιτων 

με βάςθ το εικαςτικό θμερολόγιο, 

 οι μακθτζσ οργανϊνουν και υλοποιοφν τθν παρουςίαςθ τουσ. 

 

 

3. ΕΝΔΕΚΚΤΚΚΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

Ζργα κολλάη, μακζτεσ, ςκίτςα, εικαςτικό θμερολόγιο ι εικαςτικό ψθφιακό θμερολόγιο.  

 

 

4. ΑΞΚΟΛΟΓΗΣΗ 

Ζκκεςθ ζργων και αξιολόγθςθ από ςυμμακθτζσ και διδάςκοντα. Συςτθματικι Αξιολόγθςθ, ανά 2 

μακιματα, του εικαςτικοφ θμερολογίου. Ζκκεςθ δραςτθριοτιτων ομάδασ, αξιολόγθςθ τθσ από 

τον διδάςκοντα.  

 

5. ΒΚΒΛΚΟΓΑΦΚΑ / ΡΗΓΕΣ 

Κωνςταντινίδθσ, Α. "Για τθν Αρχιτεκτονικι". Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, Θράκλειο, 2011. 

Ματςαγγοφρασ Θ., Ευκυμίου Δ., Μπαηίγου Κ., Μπαράτςθ Α., Ρετρζςκου Κ., Σχίηα Κ. "Θ 

καινοτομία των ΕΕ ςτο Νζο Λφκειο" βιβλίο εκπαιδευτικοφ, ΟΕΔΒ, Ακινα, Σεπτζμβριοσ 2011. 

Μελιςςινόπουλοσ Σ. "Γραμμικό Σχζδιο Βϋ τάξθσ Λυκείου. Οδθγόσ για τον Εκπαιδευτικό", ΛΕΡ, 

Ακινα, Λανουάριοσ 2015. 

Μονεμβαςίτου ΑΛ., Ραυλίδθσ Γ., Ραυλίδου Α. "ΓΑΜΜΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ Βϋ ΤΑΞΘ ΕΝΛΑΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ", 

βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ, Ακινα. 

Ραπαδάκθ Χ. "Ελεφκερο Σχζδιο Βϋ τάξθσ Λυκείου. Οδθγόσ για τον Εκπαιδευτικό", ΛΕΡ, Ακινα, 

Λανουάριοσ 2015. 

Ρικιϊνθσ, Δ. "Κείμενα". Μορφωτικό Μδρυμα Εκνικισ Τραπζηθσ, Ακινα, 1999. 
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Διδακτικό ενϊριο τησ πρόταςησ Ζ.Δ.Δ.  

με κζμα: "ΒΛΕΡΩ, ΕΜΘΝΕΥΩ, ΞΑΝΑΣΧΕΔΛΑΗΩ ΤΟΝ ΧΩΟ. ΑΝΑΗΘΤΩ ΤΘΝ ΟΜΟΦΛΑ ΜΕ ΤΘΝ 

ΚΑΔΛΑ ΚΑΛ ΤΟ ΜΥΑΛΟ". 

 

ΜΑΙΗΣΚΑΚΟΚ ΣΤΟΧΟΚ 

 Θ ανάπτυξθ τθσ παρατθρθτικότθτασ των μακθτϊν και θ διεφρυνςθ τθσ ματιάσ ςτισ κρυμμζνεσ 

αιτίεσ ιςτορικζσ, πολιτιςμικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ που διαμόρφωςαν τον 

παρατθροφμενο χϊρο. 

 Θ ενεργοποίθςθ του προςωπικοφ ςτοχαςμοφ του μακθτι για τθν αιςκθτικι του χϊρου που 

βιϊνει. 

 Θ δθμιουργικι εικαςτικι αναπαράςταςθ του χϊρου με όςεσ δεξιότθτεσ κατζχει ο κάκε 

μακθτισ χρθςιμοποιϊντασ τα διακζςιμα υλικά και μζςα (φωτογραφία, ςχζδιο, χρϊμα, 

κολλάη, μακζτα, πθλό, πλαςτελίνθ). 

 Θ κατανόθςθ τθσ ςχεδιαςτικισ απόδοςθσ του χϊρου ςτθν αρχιτεκτονικι.  

 Θ αναγνϊριςθ και θ χριςθ βαςικϊν ςυμβάςεων του γραμμικοφ ςχεδίου. 

 Το κτίςιμο τθσ πεποίκθςθσ ότι θ αιςκθτικι του ςχεδίου ενόσ χϊρου αποπνζει τθν αιςκθτικι 

του χϊρου. 

 Θ παραγωγι ενόσ αξιόλογου αιςκθτικά ςχεδιαςτικοφ ζργου απόδοςθσ χϊρου π.χ. όψεισ 

κτιρίου, οψοτομι δθμόςιου χϊρου, ςκίτςα ι αξονομετρικά ι προοπτικά ι εμπλουτιςμζνεσ 

κατόψεισ εςωτερικοφ χϊρου (όπωσ αίκουςα μουςείου, φουαγιζ κεάτρου, αυλι ςχολείο κ.ά.) 

ςε ςυνδυαςμό με φωτογραφίεσ. 

 

ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΚΔΑΣΚΑΛΚΑΣ 

Η διδακτικι προςζγγιςθ : όπωσ αναφζρεται ςτθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ ςτθ ςυνοπτικι 

περιγραφι τθσ πρόταςθσ. 

Ο  προγραμματιςμόσ των διδακτικϊν και μακθςιακϊν εργαςιϊν ςτθ διάρκεια του 

ζτουσ όπωσ αναφζρεται ςτθν πορεία υλοποίθςθσ ςτθ ςυνοπτικι περιγραφι τθσ πρόταςθσ 

ακολουκεί το αναλυτικό ςενάριο. 

Αναλυτικό ςενάριο υλοποίθςθσ  

Ο υ ς ι α ς τ ι κ ζ σ  δ ι α δ ι κ α ς τ ι κ ζ σ  χ ε ι ρ ο ν ο μ ί ε σ :  

 Διάταξθ μακθτϊν  πάντα κυκλικι κατά τισ ειςθγιςεισ, παρουςιάςεισ, ςυηθτιςεισ ϊςτε όλοι 

να βλζπουν όλουσ. 

 Συμπλιρωςθ τεςτ προςδιοριςμοφ του μακθςιακοφ ςτφλ και του προφίλ πολλαπλισ 

νοθμοςφνθσ (τονίηεται ότι πρόκειται για πολφ χονδρικι προςζγγιςθ). Συηιτθςθ για τθν 

ιδιαιτερότθτα του κακενόσ, για τθ ςθμαςία τθσ κετικισ γλϊςςασ, τουσ κετικοφσ 

χαρακτθριςμοφσ προσ αλλιλουσ και προσ εαυτόν. Επιςιμανςθ τθσ βοικειασ που προςφζρει θ 

κατάκεςθ όλων των απόψεων και τθσ υπομονισ που απαιτείται για τθν τελικι ςφνκεςθ τθσ 

κοινισ άποψθσ.  

 Σχθματιςμόσ ομάδων  και μοίραςμα ρόλων, είτε με τθ λογικι του ςχθματιςμοφ ομάδων 

ιςοδφναμθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ όπωσ προτείνονται ςτισ Ε.Ε. (Ματςαγγοφρασ κ.ά., 2011) ι 

με τθ λογικι του ςχθματιςμοφ ομάδων με κριτιριο το είδοσ νοθμοςφνθσ που ζχει 

περιςςότερο αναπτυγμζνθ ο μακθτισ, ϊςτε να αρχίςει να αναγνωρίηει και να χρθςιμοποιεί 

τα δυνατά του ςθμεία. 

 Ραιγνίδια προςζγγιςθσ και εξοικείωςθσ των μελϊν τθσ ομάδασ: π.χ. ςυμπλιρωςθ ιςτορίασ, 

κ.ά.(1ο κεφάλαιο ςελ. 7-8). 
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Σ τ ο  π ρ ϊ τ ο  μ ζ ρ ο σ  τ ο υ  μ α κ ι μ α τ ο σ  ( 2 - 3  τ ρ ί ω ρ α )  

1. Ειςιγθςθ διδάςκοντα:  Θ ζννοια του «χϊρου» τίκεται ωσ κεντρικό αντικείμενο. "Θ 

κατανόθςθ του «χϊρου» ωσ εικόνασ που αντικατοπτρίηει τον τρόπο που ςχετίηονται οι άνκρωποι 

μεταξφ τουσ, το ςφνολο των ςχζςεϊν τουσ, τθ δομι και τθν οργάνωςθ τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ 

(κοινωνικόσ χϊροσ), τον τρόπο ηωισ και ςυμπεριφοράσ, τισ ςυνικειεσ, τα ικθ, τισ αξίεσ 

(πολιτιςμικόσ χϊροσ), παρζχει το «πλαίςιο νοιματοσ» τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ" (από τον 

οδθγό για το γραμμικό ςχζδιο Σ. Μελιςςανίδθ) 

1.1 Δίδονται παραδείγματα αναπαράςταςθσ του χϊρου με διάφορα μζςα  

(παράρτθμα 2, ςελ.33-40): 

1.1.1 Λεκτικι περιγραφι του χϊρου με αποςπάςματα από βιβλία γνωςτϊν ςυγγραφζων, 

 ποιθτϊν, άρκρα εφθμερίδων, π.χ.  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

A104/634/4084,18595/. 

1.1.2 Μθ λεκτικι περιγραφι του χϊρου μζςα από τθν εικόνα ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ.  

 Φωτογραφία: π.χ. "εικόνεσ παλιάσ Ακινασ": http://www.lidoriki.com/2014/02/blog-

post_8482.html. 

 Ζργα ηωγραφικισ ι γκραβοφρεσ ι χάρτεσ περιθγθτϊν π.χ. βυηαντινι αγιογραφία. 

 Χϊροσ και κινθματογράφοσ: http://www.archdaily.com/322376/films-architecture-

inception/. 

1.1.3 Αρχιτεκτονικι απόδοςθ του χϊρου με τθ ςχεδιαςτικι γλϊςςα του γραμμικοφ ςχεδίου. 

Ρροβολι ζργων μεγάλων αρχιτεκτόνων.http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_53.pdf.  

1.2  Ερωτιματα προσ τουσ μακθτζσ και ςυηιτθςθ  

Γιατί αυτι θ μορφι; αυτά τα υλικά; θ επικοινωνία ανκρϊπων και ζννοια τθσ γειτονιάσ ζχει ςχζςθ 

με το ςιμερα; πωσ επικοινωνοφν ςήμερα οι άνθρωποι τησ γειτονιάσ ςτην Αθήνα; 

2 .  Εκτόσ τάξθσ περιιγθςθ μακθτϊν  ςε χϊρουσ με κάποιο ιδιαίτερο ιςτορικό και 

αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον. Κατά τθν περιιγθςθ ςτο χϊρο που επελζγθ για παρατιρθςθ, οι 

μακθτζσ ςθμειϊνουν ι θχογραφοφν τισ ςκζψεισ τουσ, φωτογραφίηουν και ςκιτςάρουν. Ωσ 

βοικθμα δίδεται φφλλο παρατιρθςθσ με ςυγκεκριμζνα ερωτιματα να απαντιςουν ι να 

τςεκάρουν (Ατομικό Φφλλο εργαςίασ 1, Ραράρτθμα 1.).  

Θ λεπτομερισ παρατιρθςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτα φαινόμενα κζτουν 

τθ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ καινοφργιων κριτθρίων βαςιςμζνων ςε λογικά δεδομζνα, κζτοντασ 

ςε επανεξζταςθ τισ άκριτα υιοκετθμζνεσ προθγοφμενεσ προςλαμβάνουςεσ των μακθτϊν αλλά 

και των διδαςκόντων για το τι είναι ωραίο, χριςιμο, απαραίτθτο ι φυςικό (βλζπε ςχετικά τον 

οδθγό για το Γραμμικό Σχζδιο Σ. Μελιςςινόπουλου, 2015). 

3 .  Ανάλυςθ χϊρου εντόσ τάξθσ . Μετά τθν περιιγθςθ ςτθν τάξθ ηθτείται λεκτικι και μθ 

λεκτικι περιγραφι ατμόςφαιρασ, οικονομικισ κατάςταςθσ, ςυνθκειϊν των κατοίκων, χρονικοφ 

προςδιοριςμοφ (ιςτορικι εποχι). Επίςθσ ηθτείται να προςδιορίςουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 

του χϊρου και πωσ αποτυπϊνονται ςτα κτίρια. (Ομαδικό-2 ατόμων Φφλλο εργαςίασ 2, Ραράρτθμα 1). 

 

Σ τ ο  δ ε φ τ ε ρ ο  μ ζ ρ ο σ  τ ο υ  μ α κ ι μ α τ ο σ  ( 1 τ ρ ί ω ρ ο )  

 Σχθματιςμόσ ομάδων 2 -4 ατόμων, κακοριςμόσ ρόλων. Συνιςτάται θ χοριγθςθ τεςτ 

προςδιοριςμοφ μακθςιακοφ ςτυλ και του προφίλ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ και χωριςμόσ των 

ομάδων λαμβάνοντασ υπόψθ το μακθςιακό ςτυλ.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A104/634/4084,18595/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A104/634/4084,18595/
http://www.lidoriki.com/2014/02/blog-post_8482.html
http://www.lidoriki.com/2014/02/blog-post_8482.html
http://www.archdaily.com/322376/films-architecture-inception/
http://www.archdaily.com/322376/films-architecture-inception/
http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_53.pdf
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 Ρροετοιμαςία των μακθτϊν για τιρθςθ εικαςτικοφ θμερολογίου. Απαραίτθτο ζνα μπλοκ 

ηωγραφικισ Α4 (φφλλο ακουαρζλασ) μολφβια, και μαρκαδόροι, χριςθ κινθτοφ ςαν φωτογραφικι 

μθχανι και μαγνθτόφωνο.  

 Επιλογι από τουσ μακθτζσ τρόπου καταγραφισ εργαςιϊν ςτο θμερολόγιο (με γραπτά ςκζψεισ 

και ςκίτςα, Φϊτο, θχογράφθςθ, με βίντεο, ςυνδυαςμόσ). Εδϊ μπορεί να αναφερκεί ο διδάςκων 

ςτθν μζκοδο που χρθςιμοποιοφν ςτισ ταινίεσ, όπου υπάρχει αρίκμθςθ ςκθνϊν και άτομο 

υπεφκυνο για τθν καταγραφι των λεπτομερειϊν που εξαςφαλίηουν τθ ςυνζχεια των πλάνων θ 

λεγόμενθ επόπτρια ςεναρίου (ι script girl https://el.wikipedia.org/wiki/Σκριπτ). Οποιοςδιποτε 

τρόποσ αναπαράςταςθσ και μεταφοράσ- παρομοίωςθσ με γνωςτζσ καταςτάςεισ είναι αναγκαίοσ 

για τθν εςωτερίκευςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ οργάνωςθσ ςτθν παραγωγι ενόσ δθμιουργικοφ ζργου. 

Οι μακθτζσ μακαίνουν να οργανϊνουν ςυςτθματικά τθ δουλειά τουσ, να βάηουν ςτόχουσ, να 

κρατοφν θμερολόγιο, να παραδίδουν κάκε φορά ζνα ςαφζσ αποτζλεςμα π.χ. ζνα ςυμπλθρωμζνο 

ι μιςό-ςυμπλθρωμζνο φφλλο εργαςίασ. 

 Ρροετοιμάηεται χϊροσ για τθ φφλαξθ των εργαςιϊν με τθ ςυνεργαςία μακθτϊν κακθγθτι και 

τθ Δ/νςθ του ςχολείου, των portfolios, των θμερολογίων, των υλικϊν και εργαλείων. Μπορεί ο 

χϊροσ να είναι και ςε εργαςτιριο εφόςον θ Δθμιουργικι Εργαςία είναι ςχετικι και 

ςυμφωνιςουν οι Δ/ντζσ. 

 
Θ διαδικαςία οργάνωςθσ, θ υπευκυνότθτα ςτθν τιρθςι τθσ, θ κετικι αξιολόγθςθ και ο απόλυτοσ 

ςεβαςμόσ ςτθν τιρθςθ τθσ και τθν κακαριότθτα του χϊρου αποτελοφν κεμελιϊδθ δεξιότθτα για 

τουσ μακθτζσ, χρειάηεται μεγάλθ προςπάκεια από όλουσ τουσ διδάςκοντεσ του ςχολείου και τθ 

διαρκι ςτιριξθ τθσ Δ/νςθσ για να τθρθκεί και φυςικά ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ πρζπει να υπάρχει 

ςτον προγραμματιςμό όλων των διδαςκόντων όλα τα μακιματα που ζχουν ζςτω και εν μζρει  

εργαςτθριακό χαρακτιρα. 

script%20girl%20https:/el.wikipedia.org/wiki/������


"Ηϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων Καλλιτεχνικι πνοι ςτα ΕΡΑΛ" 

  

 
17 

 

  Χριςθ master  c lass  για εξοικείωςθ των μακθτϊν με  τ ισ εργαςίεσ  οργάνωςθσ.  

Ο κακθγθτισ εφοδιάηεται με όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθν εργαςία μιασ ομάδασ: φάκελο 

ςχεδίων για το portfolio που καταςκευάηει από χοντρό χαρτόνι, μπλοκ ακουαρζλασ Α3 για το 

ομαδικό θμερολόγιο, μπλοκ ακουαρζλασ Α4 για τισ προςωπικζσ ςθμειϊςεισ, μαρκαδόρουσ, 

φωτογραφίεσ, φωτοτυπίεσ, ςυμπλθρωμζνα φφλλα εργαςίασ και φφλλα ςτρατςόχαρτου 50Χ70. 

Συμμετζχει ςαν μζλοσ τθσ ομάδασ για να ςυντονίςει τθν καταγραφι των εργαςιϊν ςτο 

θμερολόγιο, να δείξει τθ ςυμπλιρωςθ τουportfolio, τθ φφλαξθ και τθν κακαριότθτα του χϊρου 

και θ ομάδα χρθςιμοποιεί μαηί του όλα τα βοθκθτικά υλικά. Ακολουκεί ςυηιτθςθ για τον τρόπο 

προμικειασ των απαιτοφμενων υλικϊν. Είναι πολφ ουςιαςτικό να οργανωκεί θ υποδομι και 

ςυλλογικά να βρεκοφν λφςεισ και οι μακθτζσ να αναλάβουν τθ ςχετικι ευκφνθ. 

 

Σ τ ο  τ ρ ί τ ο  μ ζ ρ ο σ  ( 2  τ ρ ί ω ρ α )   

1. Ειςιγθςθ διδάςκοντα. Ο διδάςκων δίδει ςκόπιμα ερεκίςματα όπωσ θ φωτογραφία, ο 

κινθματογράφοσ, ο γραπτόσ λόγοσ και θ εικαςτικι δθμιουργία. και ηθτά από τουσ μακθτζσ ςε 

ομάδεσ των δφο να επιλζξουν ζνα χϊρο και να αποδϊςουν μια δικι τουσ επζμβαςθ, προςκικθ ι 

ερμθνεία με όποιον τρόπο κζλουν ι μποροφν. Εντυπωςιακι παρουςίαςθ τθσ εφόρμθςθσ τθσ 

ζμπνευςθσ από μεταςχθματιςμοφσ και μεταμορφϊςεισ υπαρχόντων ζργων ηωγραφικισ (π.χ. 

ψθφιδωτά) με ευφάνταςτθ ενςωμάτωςθ παράδοςθσ και ςυμβολιςμϊν αποτελεί θ προβολι 

βίντεο του διάςθμου αρχιτζκτονα Καλατράβα. O Καλατράβα παρουςιάηει τθ διαδικαςία 

ςφλλθψθσ τθσ αρχιτεκτονικισ μορφισ τθσ εκκλθςίασ του Αγίου Νικόλαου Νζασ Υόρκθσ ςτθ κζςθ 

των δίδυμων πφργων(ground zero): http://www.bbc.com/news/magazine-30691875 (υπάρχει 

ςχετικό υλικό για φωτοτυπίεσ προσ τουσ μακθτζσ ςτο παράρτθμα 2 και 3). 

2. Εντόσ τάξθσ δθμιουργικι εργαςία μακθτϊν : Θ απεικόνιςθ μιασ παρζμβαςθσ 

ςτο χϊρο που επζλεξε θ ομάδα ι δόκθκε από τον διδάςκοντα  (Φφλλο εργαςίασ 3, 

παράρτθμα 1). 

Οι μακθτζσ καλό είναι να δουλζψουν ανά δφο ι ςτθ ςφνκεςθ τθσ τελικισ ομάδασ με ελάχιςτθ 

κακοδιγθςθ του διδάςκοντα που ζχει κακαρά υποςτθρικτικό και διευκολυντικό ρόλο. 

(Ομαδοςυνεργατικι εργαςία με φκίνουςα κακοδιγθςθ). 

Ο κάκε μακθτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να τοποκετθκεί ατομικά, όταν παρουςιάηεται το ζργο τθσ 

ομάδασ του, με κάποια ιδζα του, που ζχει καταγράψει ςτο χαρτόνι ιδεϊν και προετοιμαςίασ 

(λζξεισ ι ςχιμα ι φωτοκολάη) με διαφορετικό χρϊμα μαρκαδόρου. 

Δίδονται υλικά μακζτασ, χαρτόνι για βάςθ κολλάη, φωτοτυπίεσ με ςχεδιαςτικι κλίμακεσ και 

πλθροφοριακό υλικό με δ/νεισ ιςτοςτόπων, μαρκαδόροι, χρϊματα και όποιο άλλο βοθκθτικό 

υλικό μπορεί να ςυγκεντρωκεί. 

Ηθτείται θ δθμιουργία νζου χϊρου περιςςότερο ι λιγότερο διαφορετικοφ από τον αρχικό με 

αφορμι π.χ. ζνα αντικείμενο του αρχικοφ χϊρου και κα γίνει με χριςθ τθσ φανταςίασ π.χ. με 

μεταςχθματιςμό ι μεταμορφϊςεισ όπωσ ο Καλατράβα. Συνιςτϊνται τα ακόλουκα: 

 Θ Σχεδιαςτικι απόδοςθ του χϊρου  να γίνει με όςεσ δεξιότθτεσ κατζχει ο κάκε μακθτισ 

χρθςιμοποιϊντασ τα διακζςιμα υλικά και μζςα. 

 Σφντομθ ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ για τθν αιςκθτικι και τθ χρθςτικότθτα των 

προτάςεων. Κριτικι, παρεμβάςεισ βελτίωςθσ. Ανάπτυξθ τθσ ςυλλογικισ νοθμοςφνθσ. 

 Συμπλιρωςθ ςελίδασ θμερολογίου ομάδασ, που κα γίνει ψθφιακό αρχείο word με 

φωτογράφιςθ και κα αποςταλεί ςτον διδάςκοντα μαηί με φωτογραφίεσ των εργαςιϊν (ςε 

περίπτωςθ αδυναμίασ ζγκαιρθσ ψθφιοποίθςθσ, κα κατατεκεί το γραπτό θμερολόγιο).  

http://www.bbc.com/news/magazine-30691875
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 Αξιολόγθςθ διδάςκοντα με βάςθ το θμερολόγιο, επιςτροφι ςτο επόμενο μάκθμα με πικανζσ 

παρατθριςεισ θλεκτρονικά ι γραπτά. 

 

Σ τ ο  τ ζ τ α ρ τ ο  μ ζ ρ ο σ  τ ο υ  μ α κ ι μ α τ ο σ  ( 2  τ ρ ί ω ρ α )  

1. Ειςιγθςθ διδάςκοντα. Ραρατιρθςθ ςχεδιαςτικοφ αντικειμζνου: εντοπιςμόσ κυρίαρχων 

όγκων και επιλογι ςθμαντικϊν χαρακτθριςτικϊν του παρατθροφμενου χϊρου μζςα από 

ςυγκεκριμζνο πλαίςιο.  

Βαςικζσ οδθγίεσ για αναλογίεσ και μετριςεισ ςτθν απόδοςθ αντικειμζνου με ελεφκερο ςχζδιο. 

Βαςικζσ ζννοιεσ του προοπτικοφ ςχεδίου: γραμμι ορίηοντα και ςθμεία φυγισ. Εφαρμογι τουσ 

για τθν υποςτιριξθ του ςκίτςου.  

Βαςικζσ ςτοιχεία ςχεδίαςθσ αξονομετρικοφ (ιςομετρικι προβολι). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίεσ, παρατιρθςθ και αναπαράςταςθ του χϊρου με ςκίτςα.  

Από: Άρθ Κωνςταντινίδθ, Για τθν Αρχιτεκτονικι, ςελ. 248-249, ςτο οδθγόσ Γραμμικοφ Σχεδίου, Σ. 

Μελιςςινόπουλοσ, 2015. 

 

2. Εξάςκθςθ μακθτϊν εντόσ τάξθσ ςε τεχνικζσ  ελευκζρου ςχεδίου  

1) Άςκθςθ ατομικι: Αφαίρεςθ ςτοιχείων από φωτογραφία για δθμιουργία ςκίτςου. 

2) Άςκθςθ ατομικι: Συμπλιρωςθ ςτοιχείων ςε φωτογραφία για δθμιουργία ςκίτςου.  

(Δίδεται θ ίδια Φϊτο ανά 4 μακθτζσ που ανικουν ςε διαφορετικζσ ομάδεσ (Φφλλο εργαςίασ 4, 

παράρτθμα 1). Συνιςτϊνται τα ακόλουκα: 

  Ανάρτθςθ και  ςυηιτθςθ για τθ διαφορετικότθτα τθσ ματιάσ και τθσ αξιολόγθςθσ του 

ςθμαντικοφ και αςιμαντου.  Ρροςπάκεια ςυγκεραςμοφ  δια ψθφοφορίασ των καλφτερων 

3 αφαιρζςεων και προςκθκϊν με κριτιρια που κα επιλζξει θ τάξθ π.χ.. απόδοςθ 

ιςτορικότθτασ, υλικϊν, φκοράσ ι ότι άλλο κεωριςουν ςθμαντικό ςε ςχζςθ με το ςτόχο που 

εξυπθρετεί το ςκίτςο π.χ. επιςκευι, αναγνϊριςθ χϊρου για πλθροφορίεσ ςε οικείο πρόςωπο, 

διαφιμιςθ για πϊλθςθ, δθμιουργία ζργου τζχνθσ. 

 Συμπλιρωςθ κατά τα γνωςτά ςελίδασ θμερολογίου με περιγραφι ενεργειϊν και 

φωτογράφιςθ όλων των ςκίτςων τθσ ομάδασ. Αποςτολι ςτον διδάςκοντα. 
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 Αξιολόγθςθ διδάςκοντα με βάςθ το θμερολόγιο, επιςτροφι ςτο επόμενο μάκθμα με πικανζσ 

παρατθριςεισ θλεκτρονικά ι γραπτά. 

 3) Άςκθςθ ατομικι: Στισ προθγοφμενεσ φωτογραφίεσ και τα ςκίτςα που δθμιουργικθκαν 

ηθτείται να προςδιορίςουν οι μακθτζσ τθν γραμμι ορίηοντα και τα ςθμεία φυγισ (Φφλλο 

εργαςίασ 4, παράρτθμα 1). Συνιςτϊνται τα ακόλουκα: 

 Ανάρτθςθ ςυηιτθςθ και επιλογι τθσ ορκότερθσ προςζγγιςθσ.  

 Συμπλιρωςθ κατά τα γνωςτά ςελίδασ θμερολογίου με περιγραφι ενεργειϊν και 

φωτογράφιςθ όλων των ςκίτςων τθσ ομάδασ. Αποςτολι ςτον διδάςκοντα. 

 Αξιολόγθςθ διδάςκοντα με βάςθ το θμερολόγιο, επιςτροφι ςτο επόμενο μάκθμα με πικανζσ 

παρατθριςεισ θλεκτρονικά ι γραπτά. 

3. Εξάςκθςθ μακθτϊν εκτόσ τάξθσ ςε τεχνικζσ ελευκζρου ςχεδίου .  Διδακτικι 

επίςκεψθ ςε αξιόλογο αρχιτεκτονικά χϊρο (π.χ. μουςείο, κζατρο, Δθμαρχιακό μζγαρο, αξιόλογθ 

πλατεία, εμπορικό κζντρο) όπου οι μακθτζσ παρακολουκοφν τθ λειτουργία του χϊρου και 

αποτυπϊνουν ςτιγμιότυπα χρθςιμοποιϊντασ τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ και κάνουν επιτόπου 

παρουςίαςθ τθσ δουλειάσ τουσ. Συγχρόνωσ αποτυπϊνουν φωτογραφικά τον χϊρο και ςε φφλλο 

ζργου καταγράφουν τισ εντυπϊςεισ και τα ςυναιςκιματα τουσ από τθν παραμονι ςτον 

ςυγκεκριμζνο χϊρο. 

 

Σ τ ο  π ζ μ π τ ο  μ ζ ρ ο σ  τ ο υ  μ α κ ι μ α τ ο σ  ( 2 - 4  τ ρ ί ω ρ α )  

Οι μακθτζσ επιλζγουν τμιμα αρχιτεκτονικοφ ςχεδίου γνωςτοφ αρχιτζκτονα και δθμιουργοφν με 

αφορμι αυτό ζνα νζο ζργο και το παρουςιάηουν με ποικίλα μζςα. Ρροετοιμάηουν τθν 

παρουςίαςθ και το τελικό παραδοτζο τουσ 

1. Ειςιγθςθ διδάςκοντα . Ραρουςίαςθ αξονομετρικϊν και προοπτικϊν ςχεδίων από ζργα 

γνωςτϊν αρχιτεκτόνων (ςυςχετιςμόσ με ςκίτςα των αρχιτεκτόνων όπου είναι 

δυνατόν).Ενδεικτικό ςχετικό υλικό για τον διδάςκοντα: 

 Βίντεο:  Άρθσ Κωνςταντινίδθσ (Αρχιτεκτ.)https://www.youtube.com/watch?v=12ljoLcUz8Q 

 Βίντεο:  Ραραςκινιο - Δθμιτρθσ Ρικιϊνθσ (50') 

https://www.youtube.com/watch?v=uvy5SdZxQnI Δθμοςιεφτθκε ςτισ 25 Λουλ 2012 

Η ανάγκθ του κοινοφ και του κφριου 

Από τθ ςειρά «Ραραςκινιο» ζνα ντοκιμαντζρ αφιερωμζνο ςτθ ηωι και το ζργο του Δθμιτρθ 

Ρικιϊνθ, με αφορμι τθν ζκκεςθ, που οργανϊνει το Μουςείο Μπενάκθ ςτα τζλθ αυτισ τθσ 

χρονιάσ. Η διαμόρφωςθ του χϊρου γφρω από τουσ λόφουσ τθσ Ακρόπολθσ και του 

Φιλοπάππου, ο Ραιδικόσ Κιποσ τθσ Φιλοκζθσ, θ ουτοπία τθσ Αιξωνισ, το ςχολείο ςτα 

Ρευκάκια, θ πολυκατοικία τθσ οδοφ Χζχδεν, είναι μζροσ μόνο του ζργου μζςα από το οποίο ο 

μεγάλοσ αρχιτζκτονασ -- διανοθτισ άφθςε ανεξίτθλο το αποτφπωμά του ςτθν νεοελλθνικι 

αρχιτεκτονικι, είτε ωσ δθμιουργόσ είτε ωσ δάςκαλοσ είτε ωσ ςτοχαςτισ. Κυνθγόσ «του 

ανζφικτου» ο Ρικιϊνθσ, διδάςκει με τθ ηωι και το ζργο του πωσ «τίποτα δεν υπάρχει μόνο του 

αλλά τα πάντα είναι μζροσ μιασ κακολικισ Αρμονίασ. Πλα διαπερνοφν το ζνα τ' άλλο και 

πάςχουν και μεταβάλλονται το ζνα από τ' άλλο. Και δεν μπορείσ να ςυλλάβεισ το ζνα παρά 

μζςον των άλλων...» Η ταινία επιχειρεί ζναν διάλογο μεταξφ του ίδιου και των αφθγθτϊν τθσ 

ταινίασ (αναλυτζσ, παλιοί μακθτζσ του, ειδικοί), μζςα από ζνα μοναδικό ντοκουμζντο (ομιλία 

ςτο Ναφπλιο) που διζςωςε θ κόρθ του Αγνι, αλλά και. Αποςπάςματα από κείμενα του 

Ρικιϊνθ διαβάηει θ θκοποιόσ Λουκία Μιχαλοποφλου. Κατθγορία  Εκπαίδευςθ / Άδεια Τυπικι 

άδεια YouTube. 

(ςελ. 22, Μελιςςινόπουλοσ, 2015) 
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2. Ανάλυςθ ζργου γνωςτοφ αρχιτζκτονα από τουσ μακθτζσ   

Ομαδικι άςκθςθ: 

 Ηθτείται από τουσ μακθτζσ ζρευνα ςε ιςτοςελίδεσ και βίντεο υπό τον τίτλο "ζλλθνεσ 

αρχιτζκτονεσ κ.λπ. ". 

 Οι μακθτζσ Ραρουςιάηουν ζργα ι ζργο γνωςτοφ αρχιτζκτονα ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ με 

κάποιεσ επεξθγιςεισ για τουσ λόγουσ που τον επζλεξαν και τί τουσ άρεςε ςτο ςυγκεκριμζνο 

ζργο (Φφλλο εργαςίασ 5 ,  παράρτθμα 1) .  Θ κάκε ομάδα παρουςιάηει ζναν αρχιτζκτονα 

ςε χρόνο 3-5 λεπτϊν. 

 Ο διδάςκων προκαλεί ςυηιτθςθ για τθ διαφορετικότθτα και τισ ομοιότθτεσ που βλζπουν οι 

μακθτζσ ςτα αρχιτεκτονικά ζργα και τθν αιςκθτικι αξιολόγθςθ με τα δικά τουσ κριτιρια. 

 Οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν το θμερολόγιο τθσ ομάδασ και το κατακζτουν ςτον διδάςκοντα. 

 Ο διδάςκων αξιολογεί με βάςθ το θμερολόγιο και το επιςτρζφει ςτο επόμενο μάκθμα με 

πικανζσ παρατθριςεισ.  

3. Αντιγραφι τμιματοσ αρχιτεκτονικοφ ςχεδίου ζργου γνωςτοφ αρχιτζκτονα   

Ατομικι άςκθςθ ςαν τμιμα ομαδικοφ ζργου: 

 Επιλογι ζργου από μεγάλο αρχιτζκτονα π.χ. ςχολικοφ κτιρίου. 

 Επιλογι ενόσ ςχεδίου του ζργου αυτοφ ι τμιματοσ ςχεδίου και κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ 

αντιγράφει ζνα κομμάτι ςε ριηόχαρτο. Στο τζλοσ ενϊνουν τα διάφορα τμιματα. Εναλλακτικά 

αντιγράφουν το ίδιο τμιμα όλοι οι μακθτζσ τθσ ομάδασ (Φφλλο εργαςίασ 6  παράρτθμα 

1) . 

 Συμπλιρωςθ θμερολογίου ομάδασ, κατάκεςθ ςτον διδάςκοντα κάκε δφο μακιματα. 

 Αξιολόγθςθ διδάςκοντα με βάςθ το θμερολόγιο, επιςτροφι ςτο επόμενο μάκθμα με πικανζσ 

παρατθριςεισ.  

4. Διάλεξθ επαγγελματία Αρχιτζκτονα .  Καλείται επαγγελματίασ Αρχιτζκτονασ να 

παρουςιάςει κάποια δουλειά του ι παρουςιάηονται βίντεο με ζργα καταξιωμζνων Αρχιτεκτόνων. 

5. Επανάλθψθ διαδικαςίασ με το ζργο άλλου καταξιωμζνου αρχιτζκτονα .   

 

Σ τ ο  ζ κ τ ο  μ ζ ρ ο σ  τ ο υ  μ α κ ι μ α τ ο σ ( 2 - 3  τ ρ ί ω ρ α )   

Εργαςία ςε ομάδεσ 

 Οι μακθτζσ ολοκλθρϊνουν το portfolio. 

 Ολοκλθρϊνουν το τελικό παραδοτζο: Ζνα καλλιτεχνικό εικαςτικό ζργο από κάκε 

ομάδα. Καλλιτεχνικι παρουςίαςθ μεγάλθσ ςυνκετικισ εικαςτικισ εργαςίασ (κολλάη, 

ανάγλυφο, γλυπτό, ταινία, προβολζσ και ιχοσ κ.λπ. από το υλικό του portfolio) ςε όλο το 

ςχολείο. Αυτι θ παρουςίαςθ για παράδειγμα κα μποροφςε  να είναι πίνακασ παρουςίαςθσ 

(ταμπλό) με το περιεχόμενο του φακζλου εργαςιϊν (portfolio)με παράλλθλο βίντεο με 

ςτιγμιότυπα από τισ εργαςίεσ τθσ ομάδασ. 

  Τελικι ζκκεςθ εργαςίασ . Ρεριλαμβάνει:  Ρερίλθψθ των δραςτθριοτιτων τθσ ομάδασ-

Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν με παράκεςθ των φφλλων θμερολογίου και ενςωματωμζνεσ τισ 

διορκϊςεισ του διδάςκοντα και Φωτογραφίεσ-Βιβλιογραφία που αφορά ςτθν αιτιολόγθςθ 

τθσ επζμβαςθσ. 

Οι μακθτζσ οργανϊνουν και υλοποιοφν τθν παρουςίαςθ τουσ ΣΕ ΑΝΟΛΚΤΘ ΣΧΟΛΛΚΘ 

ΕΚΔΘΛΩΣΘ. Θ παρουςίαςθ του ζργου  μπορεί να γίνει ςε καλά οργανωμζνθ ςχολικι ι 

διαςχολικι εκδιλωςθ, είτε να ζχει τθ μορφι αναπάντεχου καλλιτεχνικοφ δρϊμενου 

(happening) ςε ζνα μεγάλο διάλειμμα, είτε να είναι ζνασ εφιμεροσ εκκεςιακόσ χϊροσ ολίγων 
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θμερϊν ι άλλθ εκδιλωςθ που κα προτακεί από τθν ομάδα και κα γίνει αποδεκτι από τον 

ςφλλογο διδαςκόντων και τθ Δ/νςθ.  
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Παρϊρτημα 1: Υύλλα εργαςύασ 1-6 
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Φφλλο εργαςίασ 1 

ΦΦΛΛΟ ΡΑΑΤΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΏΟΥ:............................................................... 

Ημερομθνία: 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΜΑΙΗΤΗ/ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΜΘΜΑ ΟΜΑΔΑ(Πνομα υπό-ομάδασ) 

   

   

 

Οι κάτοικοι ζχουν ανάγκθ να επεκτείνουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ προσ το φπαικρο όταν οι 
καιρικζσ ςυνκικεσ το επιτρζπουν: είτε ανάπαυςθ και ενατζνιςθ είναι θ ανάγκθ, είτε παρζα με 
φίλουσ, φαγθτό, ι δραςτθριότθτα ελεφκερου χρόνου, μαςτορζματα, κθπουρικι, ι ακόμθ και 
φπνοσ ςτο φπαικρο, κ.λπ.. Ρωσ διαμορφϊνονται αυτοί οι χϊροι ςτθν περιοχι που παρατθρείσ; 

Στθν περιοχι που παρατθρείσ υπάρχουν μπαλκόνια (εξϊςτεσ); ναι      ⃝     όχι      ⃝     ελάχιςτα      ⃝  

 Μακρόςτενα :  τα περιςςότερα      ⃝   τα λιγότερα      ⃝    Ελάχιςτα      ⃝ . 

 Φαρδιά :            τα περιςςότερα      ⃝   τα λιγότερα      ⃝    Ελάχιςτα      ⃝ . 

 Ρολφ μικρά:  τα περιςςότερα      ⃝   τα λιγότερα      ⃝    Ελάχιςτα      ⃝ . 

Υπάρχουν αυλζσ;   που είναι: 

  Ανοικτζσ ςτθ κζα;    ναι      ⃝    όχι      ⃝     ελάχιςτεσ      ⃝ .  

  Ρερίκλειςτεσ;    ναι      ⃝    όχι      ⃝     ελάχιςτεσ      ⃝ .  

  Μικρζσ;    ναι      ⃝    όχι      ⃝     ελάχιςτεσ      ⃝ .  

 Μεγάλεσ ;   ναι      ⃝    όχι      ⃝     ελάχιςτεσ      ⃝ .  
Ροιζσ χριςεισ βλζπεισ ι νομίηεισ πωσ φιλοξενοφν οι αυλζσ; 
Ροιζσ διαφορζσ υπάρχουν όμωσ ανάμεςα ςτισ δυνατότθτεσ που προςφζρει ζνα ςτενόμακρο 
μπαλκόνι πολυκατοικίασ και μια κανονικι αυλι ςπιτιοφ; 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
Ροιά διαφορά ζχει θ εμπειρία του να κάκονται οι άνκρωποι γφρω από ζνα τραπζηι, ςτον χϊρο 
μιασ αυλισ το επιτρζπει, ζναντι του να κάκονται ςε κακίςματα παραταγμζνα το ζνα δίπλα ςτο 
άλλο ςε ευκεία γραμμι (όταν και αν το αποφαςίςουν), όπωσ αυτά χωροφν ςτο μπαλκόνι; 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
Ροιεσ ςυνζπειεσ ζχει αυτι θ διαφορά ςτον τρόπο που κοινωνικοποιοφνται, που ςχετίηονται και 
που επικοινωνοφν οι άνκρωποι μεταξφ τουσ; 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Τι κα ςυνζβαινε ςτθν κάκε περίπτωςθ αν γινόταν ταυτόχρονα από όλουσ θ χριςθ αυτϊν των 
υπαίκριων (π.χ. μια ευχάριςτθ καλοκαιρινι νφχτα);  
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Ραρατιρθςε τα κιγκλιδϊματα (κάγκελα)των μπαλκονιϊν και των αυλϊν.  
Ρωσ είναι; 
ςυμπαγι από ανεπίχριςτο ςκυρόδεμα;  τα περιςςότερα      ⃝   τα λιγότερα      ⃝   ελάχιςτα      ⃝  
ςυμπαγι από ςοβατιςμζνθ τοιχοποιία;  τα περιςςότερα      ⃝   τα λιγότερα      ⃝   ελάχιςτα      ⃝  
μεταλλικά με κάγκελα ςε παραδοςιακά μοτίβα;  τα περιςςότερα      ⃝   τα λιγότερα      ⃝   ελάχιςτα      ⃝  
μεταλλικά από αυςτθρά ςιδερζνια ςχιματα;  τα περιςςότερα      ⃝   τα λιγότερα      ⃝   ελάχιςτα      ⃝  
από ανοξείδωτα ςτοιχεία;  τα περιςςότερα      ⃝   τα λιγότερα      ⃝   ελάχιςτα      ⃝  
κρυςτάλλινα νζασ μόδασ;  τα περιςςότερα      ⃝   τα λιγότερα      ⃝   ελάχιςτα      ⃝  

 κάτι άλλο; 
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Ροιά νομίηεισ πωσ είναι τα κριτιρια επιλογισ των ιδιοκτθτϊν για τα κιγκλιδϊματα (κάγκελα) ςε 
δφο περιπτϊςεισ:  
α)για τα πιο όμορφα κιγκλιδϊματα κατά τθ γνϊμθ ςου(Ράρε ςχετικι φωτογραφία). 
β)για τα πιο άςχθμα κιγκλιδϊματα κατά τθ γνϊμθ ςου (Ράρε ςχετικι φωτογραφία). 
Ρικανά κριτιρια: κόςτοσ, τεχνικζσ δυνατότθτεσ εποχισ, αιςκθτικά κριτιρια - μόδα, θ μορφι του 
κτιρίου 
Τα πικανά κριτιρια κατά τθ γνϊμθ μου είναι: 
α)..........................................................................................................................................................
β)............................................................................................................................................... 
 
Για ποιοφσ λόγουσ κεωρείσ τα (α) πολφ όμορφα και τα (β) πολφ άςχθμα; 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
Επθρεάηουν τθν παρεχόμενθ ποιότθτα του χϊρου λειτουργικά; αιςκθτικά;  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
Ραρατιρθςε τα ανοίγματα ςτισ προςόψεισ των πολυκατοικιϊν. Ζχει ςχζςθ ι μορφι και το 
μζγεκοσ τουσ με 
τον προςανατολιςμό-θλιαςμό, (π.χ. νότιο ι βόρειο) 
τθν ζκκεςθ ςε κζα ι ςε αποκλειςμζνο ορίηοντα,  
τθν ζκκεςθ ςε επικρατοφντα άνεμο,  
Κατά τθ γνϊμθ ςου κα μποροφςαν κάποια να βελτιωκοφν; ...................................................... 
Τι κα πρότεινεσ;............................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ρροςπάκθςε να προςδιορίςεισ  
τθν οικονομικι κατάςταςθ των κατοίκων κατά μζςον όρο, 
................................................................................................. 
τισ ςυνθκειϊν των κατοίκων για κοινωνικζσ ςχζςεισ.......................................................................... 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................  
Ροιά είναι θ ςθμαντικότερθ λειτουργία τθσ περιοχισ  
εμπόριο 
κατοικία 
υπθρεςίεσ  
μικτι με κυρίαρχο..................................................................................................... 
 
Ρροςπάκθςε να προςδιορίςεισ τθ χρονικι περίοδο τθσ ακμισ αυτισ τθσ περιοχισ 
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
Ανάφερε τα ςυναιςκιματα που ςου γζννθςε ο χϊροσ 
Με γοιτευςε  γιατί....................................................................................................... 
Μου προκάλεςε δυςφορία γιατί.................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
Κα ζμενα ευχαρίςτωσ  
Κα ικελα να ξαναπάω 
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Φφλλο ομαδικισ εργαςίασ 2 

ΦΦΛΛΟ ΡΕΚΓΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΏΟΥ:............................................................... 

Ημερομθνία:...................................................................................................................................... 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΜΑΙΗΤΗ/ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΜΘΜΑ ΟΜΑΔΑ (Πνομα υπό-ομάδασ) 

   

   

   

   

 

 

Να περιγράψετε λεκτικά και μθ λεκτικά ςτοιχεία εγγεγραμμζνα ςτο χϊρο  

όπωσ αποτυπϊνονται ςτα κτίρια (χρθςιμοποιείςτε τισ ςθμειϊςεισ ςασ ςτο φφλλο εργαςίασ 1 ι 

φφλλο παρατιρθςθσ). Συγκεκριμζνα: 

1. τθν ατμόςφαιρα του χϊρου όπωσ τθν αιςκανκικατε  

2. τθν οικονομικι κατάςταςθ των ιδιοκτθτϊν,  

3. τισ ςυνικειεσ κοινωνικότθτασ των κατοίκων ,  

4. τον χρονικό προςδιοριςμό τθσ ακμισ του χϊρου αυτοφ και τθσ αρχισ του (ιςτορικι εποχι).  

5. Ροία νομίηετε πωσ είναι τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του χϊρου και πωσ αποτυπϊνονται 

ςτα κτίρια. 

 

 

Να χρθςιμοποιιςετε τθν τεχνικι κολλάη με  

1. φωτογραφίεσ που τραβιξατε άλλεσ από τισ φωτοτυπίεσ που ςασ δόκθκαν και περιοδικά ι 

εφθμερίδεσ που αποδίδουν τισ ςκζψεισ ςασ, 

2. ςκιτςάκια ςασ,  

3. ςυννεφάκια με ςκζψεισ,  

4. ατάκεσ από ελλθνικζσ ταινίεσ ι διαφθμίςεισ, 

5. οτιδιποτε νομίηετε πωσ απαντά ςτα ερωτιματα και ςυγχρόνωσ δθμιουργεί ζνα όμορφο ζργο 

(πίνακα). 
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Φφλλο ομαδικισ εργαςίασ 3 

Η ΑΡΕΚΚΟΝΚΣΗ ΜΚΑΣ ΑΧΚΤΕΚΤΟΝΚΚΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΧΩΟ 

Ημερομθνία: 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΜΑΙΗΤΗ/ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΜΘΜΑ ΟΜΑΔΑ (Πνομα υπό-ομάδασ) 

   

   

   

   

 

 

1)Να δθμιουργιςετε ζνα νζο χϊρο περιςςότερο ι λιγότερο διαφορετικοφ από τον αρχικό με 

αφορμι π.χ. ζνα αντικείμενο του αρχικοφ χϊρου και χριςθ τθσ φανταςίασ ςασ π.χ. με 

μεταςχθματιςμό ι μεταμορφϊςεισ, όπωσ ο Καλατράβα βαςίςτθκε ςε μια βυηαντινι αγιογραφία 

για να ςυλλάβει τθ μορφι τθσ εκκλθςίασ του Saint Nikola ςτθ Νζα Υόρκθ. 

Χρθςιμοποιείςτε τισ ςχετικζσ φωτοτυπίεσ του χϊρου που κα επιλζξετε και παρουςιάςτε τθν ιδζα 

ςασ για το νζο χϊρο με κολλάη ι μακζτα ι ςκίτςα ι με κείμενο ι με ςυνδυαςμό περιςςότερων 

από ζναν τρόπουσ. 

 

2)Ρεριγράψτε προφορικά ποιά ςυναιςκιματα κζλετε να προκαλεί αυτόσ ο χϊροσ ςε όςουσ τον 

χρθςιμοποιοφν. 
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Φφλλο ατομικισ εργαςίασ 4 

ΧΗΣΗ ΦΩΤΟΓΑΦΚΩΝ ΓΚΑ ΔΗΜΚΟΥΓΚΑ ΣΚΚΤΣΟΥ 

Ημερομθνία: 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΜΑΙΗΤΗ/ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΜΘΜΑ ΟΜΑΔΑ (Πνομα υπό-ομάδασ) 

   

   

   

   

 

Δίδονται 2 (ι 3) φωτογραφίεσ (Θ ίδια Φωτογραφία ανά 4 μακθτζσ που ανικουν ςε διαφορετικζσ 

ομάδεσ) 

1)Να ςχεδιάςετε ζνα τουλάχιςτον ςκίτςο από το κτίςμα τθσ φωτογραφίασ ςασ. 

Ρροσ τοφτο χρειάηεται να αφαιρζςετε ςτοιχεία που κεωρείται λεπτομζρειεσ χωρίσ ςθμαςία, 

ϊςτε να απομονϊςετε τα πιο ςθμαντικά, κατά τθ γνϊμθ ςασ, που χαρακτθρίηουν το κτίςμα (ι 

τον κτιςμζνο χϊρο) και να δθμιουργιςετε ζνα ι περιςςότερα καλαίςκθτα ςκίτςα που τον 

περιγράφουν ικανοποιθτικά. 

Χρθςιμοποιείςτε τισ ςχετικζσ φωτογραφίεσ και διαφανζσ ριηόχαρτο για να διευκολυνκείτε ςτθν 

αφαίρεςθ και κατόπιν ςχεδιάςτε ςτο ςτρατςόχαρτο, όπου μπορείτε να κολλιςετε τθν αρχικι 

φωτογραφία και το ριηόχαρτο μελζτθσ. Το τελικό αποτζλεςμα ςτο ςτρατςόχαρτο πρζπει να είναι 

οςο το δυνατόν πιο καλαίςκθτο. Ρροςκζςτε χρϊμα και ςχόλια για να αποδϊςετε τισ ςκζψεισ ςασ 

όςο πιο όμορφα μπορείτε. 

 

 

 

2)Ρεριγράψτε προφορικά ποιά μορφολογικά ςτοιχεία κεωρείτε πιο ςθμαντικά 
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Φφλλο ατομικισ εργαςίασ 5 

ΧΗΣΗ ΦΩΤΟΓΑΦΚΩΝ ΓΚΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΚΖΟΝΤΑ ΚΑΚ ΔΗΜΚΟΥΓΚΑ 

ΑΞΟΝΟΜΕΤΚΚΟΥ 

Ημερομθνία: 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΜΑΙΗΤΗ/ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΜΘΜΑ ΟΜΑΔΑ (Πνομα υπό-ομάδασ) 

   

   

   

   

 

Κα προςκζςετε ςτοιχεία ςτο παραδοτζο του φφλλου εργαςίασ 4 δθλαδι ςτο ςτρατςόχαρτο που 

φτιάξατε. 

 

1)Να προςδιορίςετε τθ γραμμι ορίηοντα και τα ςθμεία φυγισ  ςτισ φωτογραφίεσ 

του φφλλου εργαςίασ 4 και ςτα ςκίτςα που δθμιουργιςατε.   

Ρροσ τοφτο μπορείτε να χρθςιμοποιείςτε τισ ςχετικζσ φωτογραφίεσ και διαφανζσ ριηόχαρτο. 

 

2)Να φτιάξετε ζνα αξονομετρικό του κτίςματοσ κάνοντασ υποκζςεισ για τισ διαςτάςεισ του 

κτιρίου. Να προςκζςετε το αξονομετρικό ςτο ςτρατςόχαρτο του φφλλου εργαςίασ 4. 

 

3)Σχολιάςτε προφορικά αν ςασ βοικθςε να κατανοιςετε καλφτερα το κτίςμα και εντοπίςτε τισ 

δυςκολίεσ που ςυναντιςατε ςε αυτιν τθν άςκθςθ. 
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Φφλλο ατομικισ-ομαδικισ εργαςίασ 6 

ΑΝΤΚΓΑΦΗΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΧΚΤΕΚΤΟΝΚΚΩΝ ΣΧΕΔΚΩΝ ΓΝΩΣΤΟΥ ΑΧΚΤΕΚΤΟΝΑ 

Ημερομθνία: 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΜΑΙΗΤΗ/ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΜΘΜΑ ΟΜΑΔΑ (Πνομα υπό-ομάδασ) 

   

   

   

   

 

Από τθν ομάδα ηθτοφνται οι παρακάτω εργαςίεσ: 

 

1. Η ομάδα παρουςιάηει ςχζδια από το ζργο γνωςτοφ αρχιτζκτονα ςε βίντεο ι διαφάνειεσ.  

2. Επιλζγει ζνα ζργο και απομονϊνει ζνα τμιμα π.χ. οψεισ τμιματοσ του ζργου, αξονομετρικό 

ι λεπτομζρειεσ τομισ ςε κλίμακα 1:100 ι 1:50.  

3. Η ομάδα αποφαςίηει ποιά ςχζδια κα παρουςιάςει πωσ κα τοποκετιςει τα ςχζδια ςε ζνα 

πίνακα παρουςίαςθσ. Αποφαςίηει τθν κλίμακα ςχεδίαςθσ με τθ βοικεια του διδάςκοντα.  

4. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ αναλαμβάνει ζνα ςχζδιο.  

5. Συντίκεται ομαδικά ο πίνακασ παρουςίαςθσ και αναρτάται. 
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Παρϊρτημα 2: Διϊφορεσ παραςτϊςεισ κτιςμϋνου χώρου 
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Ακινα, Αυλζσ ςε παλιά ακθναϊκά ςπίτια 

 
Ρθγι: Διάλεξθ Αγνισ Ραπαϊωάννου 11.10.2010 ΕΜΡ http://courses.arch.ntua.gr/fsr/134059/konstantinidis3o.pdf. 

 

 

Ρροςφυγικά ςτθν Ακινα, Κοινόχρθςτθ Αυλι 

 
Ρθγι: Φωτογραφία του Ελβετοφ Hans Gerber απο το φωτογραφικό αρχείο του EPH Bibliothek Zurich “άπλωμα τθσ 

μπουγάδασ", Ρροςφυγικά 1955 (Νζοσ Κόςμοσ Ακινα) ςτο http://iscreta.gr/2015/10/1955-προςφυγικά-δουργοφτθ. 
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 Ρθγι: Αναπαράςταςθ του χϊρου με ςκίτςα. Από: Άρθ Κωνςταντινίδθ, Για τθν Αρχιτεκτονικι, ςελ. 319. 

 Εςωτερικά ςπιτιϊν Μυκόνου, ςτο Οδθγόσ Γραμμικοφ Σχεδίου, Σ. Μελιςςινόπουλοσ, 2015. 
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Ραλιά Ακινα, Δθμόςιοσ χϊροσ 

 

 
 

 

 

 
 

Ρθγζσ: Αρχείο ΕΤ, Αμερικάνικθ Σχολι Ακθνϊν ςτο http://www.lidoriki.com/2014/02/blog-post_8482.html 
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Ο χϊροσ ςτον κινθματογράφο 

Σκθνζσ από ταινία επιςτθμονικισ φανταςίασ όπου αρχιτζκτονεσ δομοφν εικονικι 

πραγματικότθτα ςτο μυαλό των ανκρϊπων-ςτόχων.  

 
 

 

 

 
 

Ρθγι: http://www.archdaily.com/322376/films-architecture-inception/, ςτο Οδθγόσ Γραμμικοφ Σχεδίου, Σ. 

Μελιςςινόπουλοσ, 2015. 
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Ρθγι: http://www.archdaily.com/322376/films-architecture-inception/, ςτο Οδθγόσ Γραμμικοφ Σχεδίου,  

Σ. Μελιςςινόπουλοσ, 2015. 
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Παρϊρτημα 3: Μεταςχηματιςμού Καλατρϊβα από το αντικεύμενο αναφορϊσ ςτην 

τελικό αρχιτεκτονικό ςύλληψη 
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Ο διάςθμοσ αρχιτζκτονασ ςτο εργαςτιριο του. 
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Για να φτάςει ςτθ λιτι αυτι αρχιτεκτονικι μορφι με τουσ ξεκάκαρουσ όγκουσ και τισ κακαρζσ γραμμζσ, 
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μελζτθςε τθν Αγία Σοφία,  
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Εκεί το βλζμμα του ςταμάτθςε ςτο καυμάςιο αυτό μοτίβο.  
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Αρχίηουν οι αφαιρζςεισ για τθν επιλογι των κφριων όγκων και ςυμβολικϊν μορφϊν. 
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Νζοσ αφαιρετικόσ μεταςχθματιςμόσ.  
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Μεγαλφτερθ αφαίρεςθ. 
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Μεταςχθματιςμόσ προσ ζναν ςυμπαγζςτερο όγκο. 
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Ο τελικόσ μεταςχθματιςμόσ. 
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Θ ςφγκλιςθ τθσ ορκόδοξθσ εκκλθςιαςτικισ αρχιτεκτονικισ με τθν αφαιρετικι εικόνα τθσ κεομιτοροσ τον οδθγοφν ςτθ αρχιτεκτονικι μορφι τθσ εκκλθςίασ.  
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Θ  τελικι αρχιτεκτονικι ιδζα. 



"Ηϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων Καλλιτεχνικι πνοι ςτα ΕΡΑΛ" 

  

 
55 

 

 
Διάτρθτοσ ο κόλοσ αφινει το φωσ να μπει τθν θμζρα, ενϊ το βράδυ διαχζεται ελαφρά ο εςωτερικόσ φωτιςμόσ ςαν καντθλάκι που ςιγοκαίει ςτθ μνιμθ των 

αδικοχαμζνων. 
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2ο Παρϊδειγμα : ""ΕΠΕΜΒΑΕΙ ΑΕΙΥΟΡΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ Ε ΦΟΛΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ" 

υνοπτικό Περιγραφό τησ Πρόταςησ Ζ.Δ.Δ. 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΕΚΡΑΚΔΕΥΤΚΚΟΥ/-ΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΕΚΔΚΚΟΤΗΤΑ  

   

   
 

1. ΡΕΚΓΑΦΗ  

1.1 ΤΚΤΛΟΣ  

"ΕΡΕΜΒΑΣΕΛΣ ΑΕΛΦΟΛΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ ΣΕ ΣΧΟΛΛΚΟ ΚΤΛΛΟ" 

 

1.2 ΛΕΞΕΚΣ-ΚΛΕΚΔΚΑ 

αειφόρο ςχολικό κτίριο, βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι. 

 

1.3 ΣΥΝΟΡΤΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΜΑΤΟΣ/ΕΡΚΜΕΟΥΣ ΔΚΑΣΤΑΣΕΚΣ 

ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ: 

Οι μακθτζσ αξιολογοφν ζνα ςχολικό κτίριο με κριτιρια αειφορίασ. Εξετάηουν δθλαδι, αν ο 

αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ του λαμβάνει υπόψθ το μικροκλίμα τθσ περιοχισ με τον 

πρόςφορο προςανατολιςμό του κτιρίου, τισ κατάλλθλεσ διαςτάςεισ ανοιγμάτων, τα 

κατάλλθλα υλικά, αν το κτίριο είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρο ι όχι, αν ζχει τθν απαιτοφμενθ 

κερμομόνωςθ και υλικά; κ.λπ.  

Ο διδάςκων τουσ ειςάγει ςτισ αρχζσ τθσ βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ και μαηί κτίηουν τα 

κριτιρια για να αξιολογιςουν ζνα κτίριο και ειδικότερα ζνα κτίριο ςχολείου από τθν ςκοπιά 

τθσ αειφορίασ.  

Κατόπιν επιλζγουν μια από τισ προτεινόμενεσ επεμβάςεισ βελτίωςθσ του κτιρίου ι κάνουν  

μια δικι τουσ πρόταςθ και τθν υλοποιοφν ςε ζνα μοντζλο (μακζτα).  

ΕΡΛΜΕΟΥΣ ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ:  

Γνϊςεισ βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ, ενεργειακισ διαχείριςθσ του κτιρίου, ανάπτυξθ 

οικολογικισ ευαιςκθςίασ, ανάπτυξθ κριτικισ-αξιολογικισ ικανότθτασ, καλλιτεχνικι 

δθμιουργία με τθν καταςκευι μακζτασ, εργαςία ςε ομάδα. 

 

1.4 ΣΚΟΡΟΣ 

Επιδιϊκει τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ωσ προσ τον ςωςτό ςχεδιαςμό, τθν 

προςεκτικι διαχείριςθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των κτιρίων για να είναι φιλικά ςτο 

περιβάλλον και τουσ χριςτεσ με τθν ελάχιςτθ ενεργειακι κατανάλωςθ και κυρίωσ με υψθλά 

αιςκθτικά κριτιρια (κακαριότθτα, πράςινο, ςωςτζσ χρωματικζσ επιλογζσ, αξιοποίθςθ των 

κοινοχριςτων χϊρων κ.λπ.). 

 

1.5 ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΙΗΣΚΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Θ αξιακι ανάπτυξθ των μακθτϊν ςτα κζματα διαχείριςθσ του κτιςμζνου περιβάλλοντοσ. Οι 

περιβαλλοντικζσ αξίεσ είναι κεμελιϊδεισ για να κτίςουν το προφίλ αξιόπιςτου, ευρυμακι 

και περιβαλλοντικά υπεφκυνου τεχνικοφ.  
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Θ επαφι των μακθτϊν με ειδικζσ τεχνικζσ γνϊςεισ.  

Θ κατάκτθςθ νζων δθμιουργικϊν εργαλείων ζκφραςθσ μζςα από καταςκευζσ μακζτασ, 

κολάη, φωτογραφίασ και ςχεδίου Τα μζςα αυτά αξιολογοφνται ςτο μάκθμα αυτό ιςότιμα 

και ςυνικωσ περιςςότερο από τα κυρίαρχα ςτο ςχολείο μζςα: κείμενα και γραπτι επίλυςθ 

αςκιςεων μακθματικισ τυποποίθςθσ, ςτα οποία πολλοί μακθτζσ ζχουν χαμθλι επίδοςθ 

και δεν μποροφν να αναδείξουν και να αποδείξουν άλλεσ ικανότθτεσ τουσ. 

 

1.6 ΑΡΑΚΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΚΚΟΤΕΧΝΚΚΗ ΥΡΟΔΟΜΗ  

ΘΥ, προβολζασ (προτηζκτορασ), ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (internet), φωτοτυπικό, 

φωτογραφικζσ μθχανζσ ι κινθτά τθλζφωνα (smart phones), ελεφκερα λογιςμικά 

επεξεργαςίασ εικόνασ, ιχου, μοντάη, μολφβια, μαρκαδόροι, χρϊματα ακρυλικά ι τζμπερεσ, 

ςτρατςόχαρτα, ριηόχαρτα, κόλλα για χαρτί, ψαλίδια, πινακίδα ανάρτθςθσ, χαρτόνια και 

διάφορα υλικά μακζτασ . 

 

1.7 ΔΚΔΑΚΤΚΚΟ ΥΛΚΚΟ/ΡΗΓΕΣ ΡΟΥ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ ΑΞΚΟΡΟΚΗΙΟΥΝ 

Θ πφλθ του αειφόρου ελλθνικοφ ςχολείου, πυλϊνασ κτίριο και αυλι: 

http://www.aeiforosxoleio.gr/wp-content/uploads/2013/12/ΝΕΟ4θ-ΡΥΛΘ-ΑΕΛΦΟΛΑΣ-

ΑΕΛΦΟΟ-ΚΤΛΛΟ.pdf. 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/ktiria_intro.htm. 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm. 

Βιβλίο ΒϋΕΡΑΛ: Καταςκευζσ και Ρεριβάλλον Βϋ τάξθ 1ου κφκλου Τ.Ε.Ε. Συγγραφείσ: 

Ανδρίτςου Α., Αδακτφλου Ν., Καραβαςίλθ Μ. 

 

1.8 ΙΕΜΑΤΚΚΟ ΡΕΔΚΟ  

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΚΑΣ         

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΚΟΔΟΜΚΑΣ 

ΤΕΧΝΕΣ & ΡΟΛΚΤΚΣΜΟΣ 

ΡΕΚΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΚΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗ 

ΑΛΛΟ  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΚΔΑΣΚΑΛΚΑΣ  

2.1 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Χρθςιμοποιοφνται διάφορεσ τεχνικζσ:  

 Ειςιγθςθ διδάςκοντα με  ςυνδυαςμό εικόνασ, βίντεο, προςωπικϊν βιωμάτων ςε 

μια προςπάκεια ελκυςτικισ αφιγθςθσ. Ρρζπει να είναι ςφντομθ με παφςεισ και 

προκλιςεισ-ερωτιματα για ςυηιτθςθ και αμφιςβθτιςεισ μακθτϊν που κα 

χρθςιμοποιιςει ο διδάςκων για προβλθματιςμό και κίνθτρο εργαςίασ των ομάδων. 

 Ραρουςιάςεισ μακθτϊν ςε ςεμινάριο τάξθσ 

 Διδακτικζσ επιςκζψεισ και εργαςία πεδίου 

 Master class :  Μια ομάδα δουλεφει με τθ ςυνεργαςία του κακθγθτι ςαν μζλοσ-

ςυντονιςτι τθσ ομάδασ. Θ ομάδα που εργάηεται (master) βρίςκεται ςτο κζντρο ι 

περίοπτθ κζςθ ςτθν τάξθ και οι υπόλοιποι μακθτζσ γφρω-γφρω ςε κφκλο 

παρακολουκοφν και παρεμβαίνουν όταν τουσ ηθτείται βοικεια. Κατά διαςτιματα και 

ςίγουρα ςτο τζλοσ ο κακθγθτισ ςχολιάηει και προκαλεί τα ςχόλια και τον 

προβλθματιςμό τθσ ολομζλειασ τθσ τάξθσ. 
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 Εργαςία ςε ομάδεσ  με βάςθ και  αφορμι φφλλα εργαςίασ . Υποχρζωςθ 

παραδοτζου και ςυμπλιρωςθ εικαςτικοφ θμερολογίου ςτο τζλοσ κάκε ςυνάντθςθσ τθσ 

ομάδασ 

  Εικαςτικό θμερολόγιο. Οι μακθτζσ ςε ζνα μπλοκ ακουαρζλασ κατά προτίμθςθ ι ςε 

οποιοδιποτε χαρτί ςφμφωνα με τθν Ραπαδάκθ Χ., (οδθγόσ ελευκζρου ςχεδίου,2015), 

"μποροφν:  

 να ςθμειϊνουν και να καταγράφουν ςχόλια, ςκζψεισ, ςυναιςκιματα 

 να ςκιτςάρουν ςκίτςα, ςχζδια, προςχζδια,  

 να εικονογραφοφν ςυναιςκιματά, παρατθριςεισ βιϊματά.  

 Το Εικαςτικό Θμερολόγιο είναι θ προςωπικι καταγραφι των ςυμβάντων όπωσ τα 

βίωςε ο μακθτισ. Είναι θ ςυγκζντρωςθ όλων των  ατομικϊν του ςτοιχείων, θ καταγραφι 

τθσ εμπειρίασ του, οι παρατθριςεισ του και θ ςυμμετοχι του ςτθν ομάδα και θ 

ςυνειςφορά του ςτισ εργαςίεσ των μελϊν τθσ κακϊσ και όλα τα ενδιάμεςα ςτάδια 

ανατροφοδότθςθσ. Το Εικαςτικό Θμερολόγιο μπορεί να ενταχτεί ςτο Portfolio και ςτο 

τζλοσ τθσ Σχολικισ Χρονιάσ, μπορεί να μετατραπεί ςε εικαςτικό αντικείμενο το οποίο κα 

αξιοποιθκεί, για τθν ατομικι βακμολόγθςθ του μακθτι, αλλά και ωσ εικαςτικό μακθτικό 

ζργο". 

 Εικαςτικό ψθφιακό θμερολόγιο. Οι μακθτζσ φωτογραφίηουν το εικαςτικό 

θμερολόγιο ι βιντεοςκοποφν δραςτθριότθτεσ και θμερολόγιο. Αποςτζλλουν το αρχείο 

ςτον κακθγθτι για παρατθριςεισ.  

 Διαλζξεισ ειδικϊν είτε ςτο ςχολείο, κατόπιν πρόςκλθςθσ προσ τον ειδικό 

επιςτιμονα/τεχνικό/τεχνίτθ ι ςτον χϊρο του ειδικοφ κατά τθ διάρκεια διδακτικισ 

επίςκεψθσ. 

 Δθμιουργία φακζλου εργαςιϊν ομάδασ(portfolio). 

 Μελζτθ επίλυςθσ τεχνικοφ προβλιματοσ  εν προκειμζνω επιλογι αρχιτεκτονικισ 

επζμβαςθσ αειφορικοφ χαρακτιρα, ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ ςε μοντζλο (μακζτα). 

 Ζνα καλλιτεχνικό εικαςτικό ζργο από κάκε ομάδα . Ρεριλαμβάνει καλλιτεχνικι 

παρουςίαςθ τθσ αρχιτεκτονικισ αειφορικισ επζμβαςθσ με αξιόλογθ αιςκθτικά μακζτα. 

Ο διδάςκων προτρζπει τουσ μακθτζσ να δϊςουν ζμφαςθ ςτθ χριςθ φανταςίασ και 

ςυμβολιςμϊν. Ραρατίκενται επίςθσ τα ενδιάμεςα ςχζδια, κακϊσ και οι διάφορεσ 

ςκζψεισ που οδιγθςαν ςτθν τελικι με τθ μορφι μεγάλθσ ςυνκετικισ εικαςτικισ 

εργαςίασ (κολλάη, μακζτεσ ςκίτςο, προβολι διαφανειϊν, βίντεο από τισ εργαςίεσ τθσ 

ομάδασ ι διδακτικζσ επιςκζψεισ ανάγλυφεσ λεπτομζρειεσ π.χ. ςκάλιςμα ςε ξφλο ι 

χριςθ γυψόγαηασ και φελιηόλ για ανάγλυφο, κ.λπ..). Ραρουςιάηεται όλο το 

προαναφερόμενο υλικό κάκε ομάδασ ςαν εικαςτικό ζργο ςε όλο το ςχολείο.  

 Θ παρουςίαςθ του ζργου  μπορεί να γίνει ςε καλά οργανωμζνθ ςχολικι ι 

διαςχολικι εκδιλωςθ, είτε να ζχει τθ μορφι αναπάντεχου καλλιτεχνικοφ δρϊμενου 

(happening) ςε ζνα μεγάλο διάλειμμα, είτε να είναι ζνασ εφιμεροσ εκκεςιακόσ χϊροσ 

ολίγων θμερϊν ι άλλθ εκδιλωςθ που κα προτακεί από τθν ομάδα και κα γίνει 

αποδεκτι από το ςφλλογο διδαςκόντων και τθ Δ/νςθ. 

Συνοψίηοντασ κα λζγαμε ότι:  

I. Οι μακθτζσ μακαίνουν δια του πράττειν (learning by doing). 

II. Ο διδάςκων είναι ο εμψυχωτισ, αυτόσ που τουσ ενεργοποιεί με κατάλλθλα ερεκίςματα, 

αυτόσ που τουσ ειςάγει ςε νζα εκφραςτικά μζςα και τουσ δείχνει πωσ να τα χρθςιμοποιοφν, 

που δίνει τθν επιβεβαίωςθ και τθν επανατροφοδότθςθ, αυτόσ που διορκϊνει 
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υποδεικνφοντασ και υποςτθρίηοντασ. Ραράλλθλα ο διδάςκων είναι ανοικτόσ για να "δει" 

και να μάκει από τισ προςεγγίςεισ των μακθτϊν. 

 

2.2 Ρορεία υλοποίθςθσ 

Στο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ (2-3 τρίωρα, ειςιγθςθ διδάςκοντα, παρουςιάςεισ 

μακθτϊν, διδακτικζσ επιςκζψεισ και εργαςία πεδίου) γίνονται: 

 Ειςθγιςεισ διδάςκοντα: 

 παρουςίαςθ των κφριων χαρακτθριςτικϊν ενόσ αειφόρου ςχολείου και των βαςικϊν 

αρχϊν του βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ ςχεδιαςμοφ,  

 παρουςίαςθ τεχνικϊν για τον φυςικό δροςιςμό, τον ςκιαςμό και τθ κάμβωςθ, κακϊσ 

και τθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ,  

 ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ και διαμόρφωςθ από τουσ μακθτζσ των κριτθρίων αειφορίασ 

ενόσ ςχολικοφ κτιρίου. 

 Ειςαγωγικι Εργαςία μακθτϊν (ομαδικι ανά δφο μακθτζσ):  

 εφρεςθ και παρουςίαςθ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ βιοκλιματικοφ ςχολείου, 

 ςχολιαςμόσ και αξιολόγθςθ με τα κριτιρια που ζχουν διαμορφϊςει. 

 Διδακτικι επίςκεψθ: ςε βιοκλιματικό ςχολείο ι κτίριο τθσ περιοχισ ι άλλθσ περιοχισ ςε 

θμεριςια ι διιμερθ περιβαλλοντικι εκδρομι.  

 Χωριςμόσ ςε ομάδεσ.  

Στο δεφτερο μζροσ του μακιματοσ (1τρίωρο, Master class), 

• οι μακθτζσ ειςάγονται ςτον τρόπο εργαςίασ ςε ομάδα,  

• ςτθν οργάνωςθ τθσ δουλειάσ τουσ,  

• ςτθν τιρθςθ θμερολογίου,  

• ςτθν δθμιουργία portfolio και τθ ςθμαςία του για τθν διαφφλαξθ και προβολι κάκε 

δθμιουργικισ δραςτθριότθτασ,  

• ςτθν τακτοποίθςθ του χϊρου δουλειάσ και  

• τθν αποκικευςθ φφλαξθ  

Στο τρίτο μζροσ (2-3 τρίωρα, ειςιγθςθ-εργαςία ςε ομάδεσ-διαλζξεισ ειδικϊν): 

 Καλείται επαγγελματίασ Αρχιτζκτονασ ι Ρολιτικόσ Μθχανικόσ να παρουςιάςει κάποια 

δουλειά του με βιοκλιματικά ςτοιχεία. 

 Υλοποιείται κακοδθγοφμενου project. Δίδονται από τον διδάςκοντα όλεσ οι 

απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ για ζνα ςχολικό κτίριο1 και ηθτείται: "Αρχιτεκτονικι 

επζμβαςθ αειφορικοφ χαρακτιρα ςτο ςχολικό κτίριο". Συγκεκριμζνα ηθτοφνται:  

• Αξιολόγθςθ ςχολικοφ κτιρίου ωσ προσ τα βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά του (βλ. 

αειφόρο ςχολικό κτίριο). 

• Επιλογι βελτιωτικισ επζμβαςθσ με ςχετικι αιτιολόγθςθ. 

• Υλοποίθςθ τθσ επζμβαςθσ ςε μακζτα ςκίτςο. 

• Ραρουςίαςθ ςε ανοικτι ςυγκζντρωςθ ςτο ςχολείο.  

 

 

 

                                                           
1
 Το ςχολικό κτίριο θα είναι είτε επιλογήσ του διδάςκοντα ή το παράδειγμα ςχολικού κτιρίου που 

παρατίθεται ςε ςχετικό διδακτικό ςενάριο τησ ςυντάκτριασ του παρόντοσ. 
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Στο τζταρτο μζροσ 

Επαναλαμβάνεται το project: "Αρχιτεκτονικι επζμβαςθ αειφορικοφ χαρακτιρα ςτο ςχολείο 

μασ" και αφορά πλζον ςε αειφορικι επζμβαςθ ςτο οικείο ςχολείο, τθν οποία επιλζγουν οι 

μακθτζσ με τθ βοικεια του διδάςκοντα. 

Στο πζμπτο μζρο 

(Εργαςία ςε ομάδεσ) 

 Οι μακθτζσ ολοκλθρϊνουν τθν τελικι μακζτα τουσ.  

 Συμπλθρϊνουν το portfolio και τθν ζκκεςθ δραςτθριοτιτων με βάςθ το εικαςτικό 

θμερολόγιο. 

 Οι μακθτζσ οργανϊνουν και υλοποιοφν τθν παρουςίαςθ τουσ. 

 

3. ΕΝΔΕΚΚΤΚΚΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

Μακζτα, ςυνκετικι εργαςία παρουςίαςθσ των εργαςιϊν και δραςτθριοτιτων κάκε ομάδασ, 

εικαςτικό θμερολόγιο ι εικαςτικό ψθφιακό θμερολόγιο. 

 

4. ΑΞΚΟΛΟΓΗΣΗ 

Ζκκεςθ ζργων και αξιολόγθςθ από ςυμμακθτζσ και διδάςκοντα. Συςτθματικι Αξιολόγθςθ 

(ανά 2 μακιματα ) εικαςτικοφ θμερολογίου. Ζκκεςθ δραςτθριοτιτων ομάδασ. 

 

5. ΒΚΒΛΚΟΓΑΦΚΑ / ΡΗΓΕΣ 

Tom Woolley ,Sam Kimmins ,Paul Harrison ,Rob Harrison. “Green Building” E&FN SPON 1998 

Ακινα, Λανουάριοσ 2015. 

Αραβαντινόσ Α. "Ρολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ για μια βιϊςιμθ ανάπτυξθ του αςτικοφ χϊρου" 

Εκδ. Συμμετρία Ακινα 1997 

Λαλαηιςθ Χ. "Διερεφνθςθ των Δυνατοτιτων Εφαρμογισ των Αρχϊν τθσ Βιϊςιμθσ 

Ανάπτυξθσ, ςτισ Διαδικαςίεσ Σχεδιαςμοφ, Καταςκευισ και Διαχείριςθσ των Κτιριακϊν Ζργων 

ςτον Ελλθνικό Χϊρο". Διπλωματικι Εργαςία μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ «Ρροςταςία 

Ρεριβάλλοντοσ και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», Ρολυτεχνικι Σχολι ΑΡΚ, Κεςςαλονίκθ 2001. 

Ματςαγγοφρασ Θ., Ευκυμίου Δ., Μπαηίγου Κ., Μπαράτςθ Α., Ρετρζςκου Κ., Σχίηα Κ. "Θ 

καινοτομία των ΕΕ ςτο Νζο Λφκειο" βιβλίο εκπαιδευτικοφ, ΟΕΔΒ, Ακινα, Σεπτζμβριοσ 2011. 

Μελιςςινόπουλοσ Σ. "Γραμμικό Σχζδιο Βϋ τάξθσ Λυκείου. Οδθγόσ για τον Εκπαιδευτικό", ΛΕΡ, 

Ακινα, Λανουάριοσ 2015. 

Μονεμβαςίτου Αλ., Ραυλίδθσ Γ., Ραυλίδου Α. "ΓΑΜΜΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ Βϋ ΤΑΞΘ ΕΝΛΑΛΟΥ 

ΛΥΚΕΛΟΥ", βιβλίο μακθτι, ΟΕΔΒ, Ακινα. 

Μπίκασ Δ.Κ., Μυλωνάσ Σ.Κ. "Evaluation of the Environmental Impact of a Residential Typical 

Greek Building", Λ.Conf. “Protection and Restoration of the Enviroment”, Halkidiki, 

Makedonia, Greece, July 1998. 

Μπίκασ Δ.Κ., Μυλωνάσ Σ.Κ. "Μζκοδοσ Ρεριβαλλοντικοφ Χαρακτθριςμοφ Κτιρίων", Λ.Conf. 

“Protection and Restoration of the Enviroment” Κάςοσ ,Ελλάδα 2000. 

Ραπαδάκθ Χ. "Ελεφκερο Σχζδιο Βϋ τάξθσ Λυκείου. Οδθγόσ για τον Εκπαιδευτικό", ΛΕΡ, 

Ακινα, Λανουάριοσ 2015. 

Χρυςομαλλίδου Ν. "Τεχνικζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και εφαρμογισ πακθτικϊν θλιακϊν 

ςυςτθμάτων ςτα κτίρια" ςθμειϊςεισ μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ «προςταςία 

περιβάλλοντοσ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ» Κεςςαλονίκθ 2001. 
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Διδακτικό ενϊριο τησ πρόταςησ Ζ.Δ.Δ.  

με κζμα: "ΕΡΕΜΒΑΣΕΚΣ ΑΕΚΦΟΚΚΟΥ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΣΧΟΛΚΚΟ ΚΤΚΚΟ" 

 

ΜΑΚΘΣΛΑΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ 

 Θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ωσ προσ τον ςωςτό ςχεδιαςμό, τθν προςεκτικι 

διαχείριςθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των κτιρίων για να είναι φιλικά ςτο περιβάλλον και τουσ 

χριςτεσ με τθν ελάχιςτθ ενεργειακι κατανάλωςθ και κυρίωσ με υψθλά αιςκθτικά κριτιρια. 

(κακαριότθτα , πράςινο, ςωςτζσ χρωματικζσ επιλογζσ, αξιοποίθςθ των κοινοχριςτων 

χϊρων κ.λπ.). 

 Θ αξιακι ανάπτυξθ των μακθτϊν ςτα κζματα διαχείριςθσ του κτιςμζνου περιβάλλοντοσ 

ϊςτε να δομιςουν ςταδιακά το προφίλ του αξιόπιςτου και ευρυμακι τεχνικοφ.  

 Οι μακθτζσ κατανοοφν νζεσ ζννοιεσ ερχόμενοι ςε επαφι με ειδικζσ τεχνικζσ γνϊςεισ. 

 Οι μακθτζσ αποκτοφν νζα δθμιουργικά εργαλεία ζκφραςθσ μζςα από καταςκευζσ 

μακζτασ, κολάη, φωτογραφίασ και ςχεδίου. Τα μζςα αυτά αξιολογοφνται ςτο μάκθμα αυτό 

ιςότιμα και ςυνικωσ περιςςότερο  από τα κυρίαρχα ςτο ςχολείο μζςα: κείμενα και 

γραπτι επίλυςθ αςκιςεων μακθματικισ τυποποίθςθσ, ςτα οποία πολλοί μακθτζσ ζχουν 

χαμθλι επίδοςθ και δεν μποροφν να αναδείξουν και να αποδείξουν άλλεσ ικανότθτεσ τουσ. 

 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ 

Η διδακτικι προςζγγιςθ 

όπωσ αναφζρεται ςτθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ ςτθ ςυνοπτικι περιγραφι τθσ πρόταςθσ. 

Ο προγραμματιςμόσ των διδακτικϊν και μακθςιακϊν εργαςιϊν ςτθ διάρκεια του ζτουσ 

όπωσ αναφζρεται ςτθν πορεία υλοποίθςθσ ςτθ ςυνοπτικι περιγραφι τθσ πρόταςθσ. 

 

ΑΝΑΛΥΤΛΚΟ ΣΕΝΑΛΟ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ 

Ουςιαςτικζσ διαδικαςτικζσ χειρονομίεσ από τθν πρϊτθ θμζρα : 

 Διάταξθ μακθτϊν  πάντα κυκλικι κατά τισ ειςθγιςεισ παρουςιάςεισ ςυηθτιςεισ ϊςτε 

όλοι να βλζπουν όλουσ. 

 Συμπλιρωςθ τεςτ προςδιοριςμοφ του μακθςιακοφ ςτυλ και του προφίλ πολλαπλισ 

νοθμοςφνθσ (τονίηεται ότι πρόκειται για πολφ χονδρικι προςζγγιςθ). Συηιτθςθ για τθν 

ιδιαιτερότθτα του κακενόσ, για τθ ςθμαςία τθσ κετικισ γλϊςςασ, τουσ κετικοφσ 

χαρακτθριςμοφσ προσ αλλιλουσ και προσ εαυτόν. Επιςιμανςθ τθσ βοικειασ που 

προςφζρει θ κατάκεςθ όλων των απόψεων και τθσ υπομονισ που απαιτείται για τθν 

τελικι ςφνκεςθ τθσ κοινισ άποψθ.  

 Σχθματιςμόσ ομάδων  και μοίραςμα ρόλων είτε με τθ λογικι του ςχθματιςμοφ 

ομάδων ιςοδφναμθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ όπωσ προτείνονται ςτισ Ε.Ε. 

(Ματςαγγοφρασ κ.ά., 2011) ι με τθ λογικι του ςχθματιςμοφ ομάδων με κριτιριο το 

είδοσ νοθμοςφνθσ που ζχει περιςςότερο αναπτυγμζνθ. 

 Ραιγνίδια προςζγγιςθσ και εξοικείωςθσ των μελϊν τθσ ομάδασ: π.χ. ςυμπλιρωςθ 

ιςτορίασ. Δίδεται θ αρχικι πρόταςθ μιασ ιςτορίασ διαφορετικι για κάκε ομάδα και κάκε 

ομάδα προςκζτει πλοκι ςτο χρόνο των π.χ. 2 λεπτϊν και το χαρτί περνά από ομάδα ςε 

ομάδα και όταν επανζλκει ςτθν αρχικι ομάδα τα μζλθ τθσ γράφουν το τζλοσ. Κάκε 

ομάδα διαβάηει τθν ιςτορία τθσ και κερδίηει θ καλφτερθ ιςτορία, ϊςτε να αρχίςει να 

αναγνωρίηει και να χρθςιμοποιεί τα δυνατά του ςθμεία κά.( 1ο κεφάλαιο, ςελ. 6-7 ). 
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Στο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ (2-3 τρίωρα) 

1α.  Ειςιγθςθ διδάςκοντα  για Βιοκλιματικι Αρχιτεκτονικι.  Ραρουςιάςεισ με 

παράλλθλεσ ερωτιςεισ και ςυηιτθςθ. 

1.1  Ρρϊτθ επαφι των μακθτϊν με τθν βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι ι τα πράςινα κτίρια 

μζςα από φωτογραφίεσ και βίντεο. Μπορεί να γίνει με Εικόνεσ και βίντεο, για παράδειγμα 

από ζργα τθσ Εarthship2, διεκνοφσ οργάνωςθσ, θ οποία καταςκευάηει και εκμεταλλεφεται 

φιλικά προσ το περιβάλλον κτίρια. Earthship Global Model: Radically Sustainable Buildings: 

https://www.youtube.com/watch?v=N2so9hyNWxc). 

Ραρουςιάηονται και ςχολιάηονται με βάςθ τμιματα του βίντεο, που ακολουκεί, τεχνικζσ 

αξιοποίθςθσ λάςτιχων αυτοκινιτου και γυάλινων μπουκαλιϊν για καταςκευι τοίχων, 

τεχνικζσ παραγωγισ ρεφματοσ από φωτοβολταϊκά και αξιοποίθςθσ γκρίηων και μαφρων 

νερϊν: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qlijB6G392Q. 

Ραρουςιάηονται λεπτομζρειεσ λειτουργίασ ςυςτιματοσ Συγκζντρωςθσ Ομβρίων από ςτζγθ: 

http://earthship.com/videos?videoid=C0VURD_5p5s. 

Ραρουςιάηονται πράςινεσ ςτζγεσ: http://inhabitat.com/architecture/green-roof/ 

Ραρουςιάηονται Ραραδοςιακά Υπόςκαφα κτίρια που αξιοποιοφν βζλτιςτα τα κλιματικά 

χαρακτθριςτικά και τθ γεωμορφολογία ενόσ τόπου: 

http://www.arttravel.gr/arttravel -best_best -stories/art icle/16790/oi -10-

pio-entuposiakes-uposkafes-politeies-tou-planhth . 

1.2 Ερωτιματα προσ τουσ μακθτζσ και ςυηιτθςθ  

 Να αναφζρουν εμπειρία από θλιόλουςτθ ι ςυννεφιαςμζνθ θμζρα χωρίσ κζρμανςθ μζςα 

ςτθν τάξθ ι ςτο ςπίτι. Εμπειρία από δροςιςμό με διαμπερι αεριςμό ι χωρίσ.  

 Τι ςυμβαίνει όταν υπάρχουν μεγάλα παράκυρα με ανατολικό ι δυτικό προςανατολιςμό. 

Διακρίνουν διαφορζσ ςε Αίςκθμα ηζςτθσ ι κρφου ςε μζροσ με χαμθλι ι υψθλι πυκνότθτα 

κτιρίων  (χωριό -πόλθ); 

 Ρωσ προςτατεφονται οι άςτεγοι; 

 Ζχουν εμπειρία από κζρμανςθ με τηάκι, φουφοφδεσ με κάρβουνα;  

 Τι ςκζφτονται γιαυτοφσ που ηουν ςε ςκθνζσ, για τουσ νομάδεσ, για τισ αχυρζνιεσ ςτζγεσ, 

για τουσ λάπωνεσ και τα ιγκλοφ;  

 Τι γνωρίηουν για τα υπόςκαφα κτίρια;   

 Ζχουν ακοφςει για βιοκλιματικά κτίρια ςτθ Γερμανία και Αγγλία και ςτον Καναδά με 

ελάχιςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ για κζρμανςθ; Ρωσ νομίηουν ότι επιτυγχάνεται; 

2  Δθμιουργικι άςκθςθ .  Ηθτείται από τουσ μακθτζσ να προςδιορίςουν κριτιρια 

βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ ενόσ κτιρίου: Εργαςία ςε ςτρατςόχαρτο να καταγράψουν με 

λζξεισ, φράςεισ και ςκίτςα τισ απαντιςεισ τουσ (Ομαδικό, 2-4 άτομα, Φφλλο εργαςίασ 1, 

Ραράρτθμα 1). 

                                                           
2 Λδρφκθκε από τον οραματιςτι Αμερικανό αρχιτζκτονα Michael Reynolds και ζχει ςτόχο τθ 

βελτίωςθ και διάδοςθ καταςκευαςτικϊν τεχνικϊν και τεχνολογιϊν για τθ δθμιουργία 

αυτόνομων ενεργειακά κτιρίων. Θ εναρμόνιςι τουσ με το περιβάλλον, θ εκτεταμζνθ χριςθ 

ανακυκλωμζνων υλικϊν, θ διαχείριςθ του νεροφ και των οικιακϊν αποβλιτων είναι μερικά 

από τα κφρια χαρακτθριςτικά των κτιρίων αυτϊν. Ρρόκειται για υπόςκαφεσ μονοκατοικίεσ 

εκτόσ ςχεδίου. Το πρϊτο Earthship ςπίτι δθμιουργικθκε πριν από 40 περίπου χρόνια, ςτθν 

πόλθ Τάοσ του Νζου Μεξικοφ (ΘΡΑ) από τον Michael Reynolds 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2so9hyNWxc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qlijB6G392Q
http://earthship.com/videos?videoid=C0VURD_5p5s
:%20http:/inhabitat.com/architecture/green-roof/
http://www.arttravel.gr/arttravel-best_best-stories/article/16790/oi-10-pio-entuposiakes-uposkafes-politeies-tou-planhth
http://www.arttravel.gr/arttravel-best_best-stories/article/16790/oi-10-pio-entuposiakes-uposkafes-politeies-tou-planhth
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1β. Ειςιγθςθ διδάςκοντα  για το αειφόρο ςχολείο : Ραρουςιάςεισ με παράλλθλεσ 

ερωτιςεισ και ςυηιτθςθ. 

1.1Ραρουςίαςθ των κφριων χαρακτθριςτικϊν ενόσ αειφόρου ςχολείου και των βαςικϊν 

αρχϊν τθσ βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ, που αποτελοφν το εργαλείο για τον ςωςτό 

ςχεδιαςμό ενόσ αειφόρου κτιρίου εξαρχισ ι για τθν επιλογι και των ςχεδιαςμό των 

κατάλλθλων βελτιωτικϊν επεμβάςεων. http://www.aeiforosxoleio.gr/wp-

content/uploads/2013/12/ΝΕΟ4θ-ΡΥΛΘ-ΑΕΛΦΟΛΑΣ-ΑΕΛΦΟΟ-ΚΤΛΛΟ.pdf. 

1.2 Ραρουςίαςθ τεχνικϊν για τον φυςικό δροςιςμό, τον ςκιαςμό και τθ κάμβωςθ, κακϊσ 

και τθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ για κζρμανςθ του κτιρίου. 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/ktiria_intro.htm, 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm, 

http://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/COMPGU132/%CE%9C%CE%B1%CE%B8

%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/HME%20II/Vioklimatika/vioklimatika_E_Meros.p

df ), 

http://www.osk.gr/index.php?menu_id=128. 

1.3 Ερωτιματα προσ τουσ μακθτζσ, ςυηιτθςθ. Κακοδθγοφμενθ ςυηιτθςθ και διευκρινιςεισ 

με βάςθ απορίεσ ι απόψεισ των μακθτϊν.  

2 Δθμιουργικι άςκθςθ.  Με βάςθ τθν προθγοφμενθ εργαςία  (ςτρατςόχαρτο) 

προςκζτουν τα ςτοιχεία που είχαν παραλείψει ι διορκϊνουν εκείνα για τα οποία είχαν 

λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ και παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 

3. Ειςαγωγικι Εργαςία μακθτϊν . Με βάςθ το υλικό των sites που ακολουκοφν (ι 

άλλων που προτείνει ο διδάςκων) ηθτείται από τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ των δφο να βρουν 

ζνα βιοκλιματικό ςχολικό κτίριο να το παρουςιάςουν και να το ςχολιάςουν με βάςθ τα 

κριτιρια που ζχουν αποκτιςει. (Ομαδικό-2 άτομα, Φφλλο εργαςίασ 2, Ραράρτθμα 1). 

Βοθκθτικό υλικό εργαςίασ: 

 Βιοκλιματικά ςχολεία  ςτθν Ελλάδα : 

http://www.osk.gr/index.php?page=396&showmore=1. 

 Διεκνισ αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ "καινοτόμο, βιοκλιματικό ςχολείο ευρωπαϊκισ 

παιδείασ ςτο Θράκλειο Κριτθσ (UIA-ΔΛΕΚΝΘΣ ΕΝΩΣΘ ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΟΣΚ Α.Ε.): 

http://uia-ares.org/comres/. 

 1ο ΒΑΒΕΛΟ3 : http://www.euzenarchitecture.com/. 

 2ο ΒΑΒΕΛΟ4: http://www.archisearch.gr/article/983/international-architectural-

competition--innovative-bioclimatic-european-school-complex-in-crete. 

  Ζξι  (6) εξαιρετικά παραδείγματα βιοκλιματικϊν ςχολικϊν κτιρίων ςε όλο  

τον κόςμο: http://inhabitat.com/6-except ional -eco-schools . 

  Επαγγελματικό λφκειο ςτθ Γερμανία : http://inhabitat .com/6-exceptional -

eco-schools/greman-armory-school/ . 

4. Διδακτικι επίςκεψθ  ςε βιοκλιματικό ςχολείο ι κτίριο τθσ περιοχισ ι άλλθσ περιοχισ 

ςε θμεριςια ι διιμερθ περιβαλλοντικι εκδρομι. Κατά τθν περιιγθςθ ςτο χϊρο που 

                                                           
3 TEAM: Theodora Kyriafini, Fotini Lymperiadou, Associated Architects: Evgenia-Christina 

Malezi, Ilektra-Theodora Kefalloniti, Alexandra Iosifidou 

so4 TEAM: Platon Issaias, Theodossis Issaias, Costandis Kizis, Alexandra Vougia, Architects  

 

http://www.aeiforosxoleio.gr/wp-content/uploads/2013/12/���4�-����-���������-�������-������.pdf
http://www.aeiforosxoleio.gr/wp-content/uploads/2013/12/���4�-����-���������-�������-������.pdf
http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/ktiria_intro.htm
http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm
http://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/COMPGU132/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/HME%20II/Vioklimatika/vioklimatika_E_Meros.pdf
http://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/COMPGU132/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/HME%20II/Vioklimatika/vioklimatika_E_Meros.pdf
http://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/COMPGU132/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/HME%20II/Vioklimatika/vioklimatika_E_Meros.pdf
http://www.osk.gr/index.php?menu_id=128
http://www.osk.gr/index.php?page=396&showmore=1%20
http://uia-ares.org/comres/
http://www.euzenarchitecture.com/
http://www.archisearch.gr/article/983/international-architectural-competition--innovative-bioclimatic-european-school-complex-in-crete
http://www.archisearch.gr/article/983/international-architectural-competition--innovative-bioclimatic-european-school-complex-in-crete
http://inhabitat.com/6-exceptional-eco-schools
http://inhabitat.com/6-exceptional-eco-schools/greman-armory-school/
http://inhabitat.com/6-exceptional-eco-schools/greman-armory-school/
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επελζγθ για παρατιρθςθ, οι μακθτζσ ςθμειϊνουν ι θχογραφοφν τισ ςκζψεισ τουσ, 

φωτογραφίηουν και ςκιτςάρουν. Σαν βοικθμα τουσ δίδεται φφλλο παρατιρθςθσ με 

ςυγκεκριμζνα ερωτιματα να απαντιςουν ι να τςεκάρουν. (Ατομικό Φφλλο εργαςίασ 1, 

Ραράρτθμα 1.).  

Θ λεπτομερισ παρατιρθςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν κριτικι ςτάςθ ιςχυροποιοφν ι 

διευκρινίηουν ι κζτουν ςε νζα βάςθ (εμπειρικι-ςυναιςκθματικι) τα κριτθρίων αειφορίασ 

που είχαν διαμορφϊςει οι μακθτζσ μζςα ςτθν τάξθ. Σαν βοικθμα του δίδεται φφλλο 

παρατιρθςθσ με ςυγκεκριμζνα ερωτιματα να απαντιςουν ι να τςεκάρουν (Ατομικό Φφλλο 

εργαςίασ 3, Ραράρτθμα 1.). 

Στο δεφτερο μζροσ του μακιματοσ (1 τρίωρο) 

Ρροετοιμαςία των μακθτϊν για τθν οργάνωςθ τόςο τθσ ατομικισ όςο και τθσ ομαδικισ 

εργαςίασ. Θ αναλυτικι περιγραφι βρίςκεται ςτο δεφτερο μζροσ του διδακτικοφ ςεναρίου 

του προθγοφμενου παραδείγματοσ (ςελ. 15-17 του παρόντοσ). 

Στο τρίτο μζροσ του μακιματοσ (2-3 τρίωρα)  

 1  Ειςιγθςθ διδάςκοντα  Δίδονται από τον διδάςκοντα όλεσ οι απαιτοφμενεσ 

πλθροφορίεσ για ζνα ςχολικό κτίριο και ηθτείται: 

 2 Εντόσ τάξθσ ςφνκετθ δθμιουργικι εργαςία μακθτϊ ν  με κζμα: "Αρχιτεκτονικι 

επζμβαςθ αειφορικοφ χαρακτιρα ςτο ςχολικό κτίριο". 

Θ εργαςία κα υλοποιθκεί ςταδιακά κακοδθγοφμενθ με φφλλα εργαςίασ και υποδείξεισ του 

διδάςκοντα και ζχει ωσ ηθτοφμενα:  

• Αξιολόγθςθ ςχολικοφ κτιρίου ωσ προσ τα βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά του (βλ. 

αειφόρο ςχολικό κτίριο). 

• Επιλογι βελτιωτικισ επζμβαςθσ με ςχετικι αιτιολόγθςθ. 

• Υλοποίθςθ τθσ επζμβαςθσ ςε μακζτα ςκίτςο. 

• Ραρουςίαςθ ςε ανοικτι ςυγκζντρωςθ ςτο ςχολείο.  

Το ςχολικό κτίριο κα είναι είτε του παραδείγματοσ που παρατίκεται, είτε κα είναι άλλο 

ςχολείο για το οποίο ο διδάςκων κα ζχει τθν απαιτοφμενθ ςειρά ςχεδίων. Στθν περίπτωςθ 

που κα επιλεγεί το προτεινόμενο παράδειγμα χρθςιμοποιείται το ςυνοδευτικό υλικό του 

παρόντοσ. (Ραράρτθμα 3: Υλικό από EE αποτφπωςθ του 1ου ΕΡΑΛ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ).  

Οι μακθτζσ καλοφνται να δουλζψουν ςτθ ςφνκεςθ τθσ τελικισ ομάδασ με ελάχιςτθ 

κακοδιγθςθ του διδάςκοντα που ζχει κακαρά υποςτθρικτικό και διευκολυντικό ρόλο. 

(Ομαδοςυνεργατικι εργαςία με φκίνουςα κακοδιγθςθ). 

Ο κάκε μακθτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να τοποκετθκεί ατομικά, όταν παρουςιάηεται το ζργο 

τθσ ομάδασ του, με κάποια ιδζα του, που ζχει καταγράψει ςτο χαρτόνι ιδεϊν και 

προετοιμαςίασ (λζξεισ ι ςχιμα ι φωτοκολάη) με διαφορετικό χρϊμα μαρκαδόρου. 

Δίδονται υλικά μακζτασ, χαρτόνι για βάςθ κολλάη, φωτοτυπίεσ ςτισ ηθτοφμενεσ κλίμακεσ και 

πλθροφοριακό υλικό ςε Α4 και Α3 για το ςχολείο κακϊσ και δ/νεισ ιςτοςτόπων, 

μαρκαδόροι, χρϊματα και όποιο άλλο βοθκθτικό υλικό μπορεί να ςυγκεντρωκεί. 

αϋφάςθ:  Κατανόθςθ  του  κζματοσ  

 Ομαδικι άςκθςθ: "Αξιολόγθςθ ςχολικοφ κτιρίου ωσ προσ τα βιοκλιματικά 

χαρακτθριςτικά του". Επιδιϊκει τθν κατανόθςθ των ςχεδίων και τθν αποκατάςταςθ κοινισ 

τεχνικισ γλϊςςασ ςτθν ομάδα. Συηιτθςθ ςτθν ομάδα και αιτιολογθμζνοσ χαρακτθριςμόσ. 

(Ομαδικό Φφλλο εργαςίασ 4, Ραράρτθμα 1.) 

 Ακολουκεί ςφντομθ ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια. 
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 Ομαδικι εργαςία. Ηθτείται από τθν ομάδα να επιλζξει μια αρχιτεκτονικι επζμβαςθ 

αειφορικοφ χαρακτιρα από τισ δφο που προτείνονται από τον διδάςκοντα. Συηιτθςθ ςτθν 

ομάδα και αιτιολόγθςθ. (Ομαδικό Φφλλο εργαςίασ 5, Ραράρτθμα 1.). 

 Συμπλιρωςθ ςελίδασ θμερολογίου ομάδασ, που κα γίνει ψθφιακό αρχείο word ι 

φωτογραφία και κα αποςταλεί ςτον διδάςκοντα (ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ζγκαιρθσ 

ψθφιοποίθςθσ, κα κατατεκεί το γραπτό θμερολόγιο).  

 Αξιολόγθςθ διδάςκοντα με βάςθ το θμερολόγιο, επιςτροφι ςτο επόμενο μάκθμα με 

πικανζσ παρατθριςεισ θλεκτρονικά ι γραπτά. 

βϋφάςθ:  Δ ιδαςκαλία τεχνικϊν μακζτασ  

 Ειςαγωγικι Εργαςία μακθτϊν για τθν καταςκευι μακζτασ : 

Ηθτείται από τουσ μακθτζσ ζρευνα ςε ιςτοςελίδεσ και βίντεο υπό τον τίτλο "καταςκευι 

μακζτασ" και παρουςίαςθ κάποιου παραδείγματοσ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ με 

επεξθγιςεισ ςχετικά με τθ διαδικαςία καταςκευισ δθλ. Υλικά, εργαλεία, ςειρά εργαςιϊν, 

πικανά προβλιματα. Οι μακθτζσ ζχουν ιδθ εμπειρία από το μάκθμα τθσ Τεχνολογίασ ςτθ 

ΒϋΓυμναςίου. Θ κάκε ομάδα παρουςιάηει το δικό τθσ παράδειγμα ςε χρόνο 3-5 λεπτϊν και 

ακολουκεί ςυηιτθςθ για το αιςκθτικό αποτζλεςμα, τθν επιλογι υλικϊν και το κόςτοσ. 

  Ειςιγθςθ διδάςκοντα για τθν καταςκευι μακζτασ:  

Οδθγίεσ για τθν καταςκευι μακζτασ ςκίτςου που αναπαριςτά υπό κλίμακα όγκουσ και τα 

επίπεδα όπου κζλουμε να κάνουμε επεμβάςεισ (δάπεδο αυλισ και δϊματοσ) ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ. Ρροβολι φωτογραφιϊν από ςεμινάριο με το ίδιο κζμα (παράρτθμα 

Ρροςδιοριςμόσ υλικϊν και παρουςίαςθ διαδικαςίασ. 

 

 
 

γϋφάςθ:  Καταςκευι μακζτασ  μελζτθσ  

 Ομαδικι εργαςία . Καταςκευι Μακζτασ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ ςε κλ. 1:200. 

Είναι μακζτα παρουςίαςθσ κτιςμζνων όγκων και διαμόρφωςθσ περιβάλλοντα χϊρου. Είναι 

θ βάςθ για τθν παρουςίαςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και τθν μελζτθ των βελτιωτικϊν  

επεμβάςεων. Πςον αφορά ςτο παράδειγμα χρειάηεται προςοχι ςτα ακόλουκα: θ αυλι 

είναι ςε δφο (2) οριηόντια επίπεδα με υψομετρικι διαφορά 2μ, θ οποία αντιςτοιχεί ςε 1 

εκατοςτό ςχεδίου, όλα τα κτίρια πλθν του γυμναςτθρίου είναι 3ϊροφα με 12 μ φψοσ δθλ. 

όροφοσ με φψοσ 4μ. Ηθτείται να ςτθκεί το δάπεδο τθσ αυλισ με τθν υψομετρικι διαφορά 

και μόνο ζνα ι δφο κτίρια.  

 Συμπλιρωςθ θμερολογίου ομάδασ , κατάκεςθ ςτον διδάςκοντα κάκε δφο 

μακιματα. 

 Αξιολόγθςθ διδάςκοντα  με βάςθ το θμερολόγιο, επιςτροφι ςτο επόμενο μάκθμα 

με πικανζσ παρατθριςεισ. 
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Στο τζταρτο μζροσ του μακιματοσ 

Επαναλαμβάνεται το project: "Αρχιτεκτονικι επζμβαςθ αειφορικοφ χαρακτιρα ςτο ςχολείο 

μασ" και αφορά πλζον ςε αειφορικι επζμβαςθ ςτο οικείο ςχολείο, τθν οποία επιλζγουν οι 

μακθτζσ με τθ βοικεια του διδάςκοντα. (Ομαδικό Φφλλο εργαςίασ 6, Ραράρτθμα 1.). 

 Αρχικά οι μακθτζσ κα ςυγκεντρϊςουν με τθ βοικεια του διδάςκοντα το υλικό αυτό που 

αφορά ςτο ςχολείο τουσ. Ρθγζσ: 

 από το διαδίκτυο: Googlemaps (για τον χάρτθ, τον προςανατολιςμό και το 

περιβάλλον δομθμζνο και φυςικό), τισ αναρτιςεισ φωτογραφιϊν των ςχολείων, face 

book, youtube κ.λπ., 

 από τθ δ/νςθ του ςχολείου ι τον Διμο κα ηθτθκοφν τα ςχζδια (κατόψεισ-όψεισ)  

 εναλλακτικά κα γίνει αποτφπωςθ από τουσ μακθτζσ (που αποτελεί από μόνο του 

ξεχωριςτό project ςτθν τεχνολογία). 

 Κα αποφαςίςουν τθν κλίμακα τθσ μακζτασ και τθν επζμβαςθ που κεωροφν κατάλλθλθ.  

 Κα παρουςιάςουν τθν προεργαςία (προμελζτθ) ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ και κα 

προχωριςουν ςε διορκϊςεισ μετά τισ παρεμβάςεισ ςυμμακθτϊν και διδάςκοντα. 

 Κα καταςκευάςουν μακζτα με τθν πρόταςθ τουσ.  

 Συμπλιρωςθ θμερολογίου ομάδασ, κατάκεςθ ςτον διδάςκοντα κάκε δφο μακιματα. 

 Αξιολόγθςθ διδάςκοντα με βάςθ το θμερολόγιο, επιςτροφι ςτο επόμενο μάκθμα με 

πικανζσ παρατθριςεισ. 

 

Στο πζμπτο μζροσ του μακιματοσ (Εργαςία ςε ομάδεσ), οι μακθτζσ : 

  Συμπλθρϊνουν το portfolio  τθσ ομάδασ .  

 Ολοκλθρϊνουν το τελικό παραδοτζο:  Ζνα καλλιτεχνικό εικαςτικό ζργο 

από κάκε ομάδα. Ρεριλαμβάνει καλλιτεχνικι παρουςίαςθ τθσ αρχιτεκτονικισ 

αειφορικισ επζμβαςθσ με αξιόλογθ αιςκθτικά μακζτα. Ο διδάςκων προτρζπει τουσ 

μακθτζσ να δϊςουν ζμφαςθ ςτθ χριςθ φανταςίασ και ςυμβολιςμϊν. Ραρατίκενται 

επίςθσ τα ενδιάμεςα ςχζδια, κακϊσ και οι διάφορεσ ςκζψεισ που οδιγθςαν ςτθν τελικι 

με τθ μορφι μεγάλθσ ςυνκετικισ εικαςτικισ εργαςίασ (κολλάη, μακζτεσ ςκίτςο, προβολι 

διαφανειϊν, βίντεο από τισ εργαςίεσ τθσ ομάδασ ι διδακτικζσ επιςκζψεισ ανάγλυφεσ 

λεπτομζρειεσ π.χ. ςκάλιςμα ςε ξφλο ι χριςθ γυψόγαηασ και φελιηόλ για ανάγλυφο, 

κ.λπ..). Ραρουςιάηεται όλο το προαναφερόμενο υλικό κάκε ομάδασ ςαν εικαςτικό ζργο 

ςε όλο το ςχολείο. 

  Συντάςςουν τθν  Τελικι ζκκεςθ εργαςίασ . Ρεριλαμβάνει:  Ρερίλθψθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ ομάδασ με βάςθ το εικαςτικό θμερολόγιο. Χρονοδιάγραμμα 

εργαςιϊν με παράκεςθ των φφλλων θμερολογίου και ενςωματωμζνεσ τισ διορκϊςεισ 

του διδάςκοντα και Φωτογραφίεσ-Βιβλιογραφία που αφορά ςτθν αιτιολόγθςθ τθσ 

επζμβαςθσ. 

 Ο ρ γ α ν ϊ ν ο υ ν  κ α ι  υ λ ο π ο ι ο φ ν  τ θ ν  π α ρ ο υ ς ί α ς θ  τ ο υ  ζ ρ γ ο υ  τ ο υ σ .  Θ 

παρουςίαςθ του ζργου μπορεί να γίνει ςε καλά οργανωμζνθ ςχολικι ι διαςχολικι 

εκδιλωςθ, είτε να ζχει τθ μορφι αναπάντεχου καλλιτεχνικοφ δρϊμενου (happening) ςε 

ζνα μεγάλο διάλειμμα, είτε να είναι ζνασ εφιμεροσ εκκεςιακόσ χϊροσ ολίγων θμερϊν ι 

άλλθ εκδιλωςθ που κα προτακεί από τθν ομάδα και κα γίνει αποδεκτι από το ςφλλογο 

διδαςκόντων και τθ Δ/νςθ.  
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Παρϊρτημα 1: Υύλλα εργαςύασ 1-6 
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Φφλλο ομαδικισ εργαςίασ 1 

ΚΚΤΗΚΑ ΕΡΚΛΟΓΗΣ ΓΚΑ ΤΗΝ ΤΟΡΟΙΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΚΚΟΥ  ΚΑΚ ΤΗ ΜΟΦΗ ΤΟΥ  

(Διαμόρφωςθ κριτθρίων βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ). 

Ημερομθνία: 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΜΑΙΗΤΗ/ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΜΘΜΑ ΟΜΑΔΑ (Πνομα υπό-ομάδασ) 

   

   

   

   

 

 

Ροιά ςτοιχεία του τοπικοφ κλίματοσ και τθσ μορφολογίασ του εδάφουσ κα εξετάηατε 

ϊςτε να πάρετε τισ καλφτερεσ αποφάςεισ; 

 

 

Ρωσ κα εξαςφαλίηατε κζρμανςθ και δροςιςμό με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ; 

 

Με ποιά κριτιρια κα επιλζγατε τθ κζςθ των ανοιγμάτων (παράκυρα- πόρτεσ) 

 

Τι κα λαμβάνατε υπόψθ για  να αποφαςίςετε τα υλικά δόμθςθσ των 

τοίχων ; (π.χ. πζτρα, τοφβλα , μπετόν, ξφλο, γυψοςανίδεσ, τςιμεντοςανίδεσ, λαμαρίνεσ, 

αμιαντόπλακεσ, πθλό, λάςτιχα αυτοκινιτου με ςυμπιεςμζνο χϊμα ι ίςωσ κάποιο άλλο 

τοπικό υλικό).  

 

Ροιά θ  γνϊμθ ςασ  γ ια τθ  μορφι ;  (μονολικικόσ όγκοσ π.χ. μακρόςτενο κουτί ι 

διάςπαςθ όγκου με παιγνίδι μικρϊν μεγάλων κφβων - ςχιμα :κυλινδρικό ςχιμα ι 

ςφαίρασ, πολφ γυαλί ι λίγο, κερμοκιπιο ι όχι και γιατί κ.λπ.). 

 

 

Να γράψετε τισ ιδζεσ ςασ ςτο χαρτόνι τθσ ομάδασ και να ςυμφωνιςετε ςτα πιο ςθμαντικά  

Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε και τθν τεχνικι κολλάη με  

 κομμάτια από τισ φωτοτυπίεσ που ςασ δόκθκαν ι περιοδικά ι εφθμερίδεσ που 

αποδίδουν τισ ςκζψεισ ςασ, 

 ςκιτςάκια ςασ, 

 ςυννεφάκια με ςκζψεισ,  

 λζξεισ, φράςεισ ι και παροιμίεσ, 

 οτιδιποτε νομίηετε πωσ απαντά ςτα ερωτιματα και ςυγχρόνωσ δθμιουργεί ζνα όμορφο 

ζργο (πίνακα). 
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Φφλλο ομαδικισ εργαςίασ 2 

ΡΑΟΥΣΚΑΣΗ ΒΚΟΚΛΚΜΑΤΚΚΟΥ ΣΧΟΛΕΚΟΥ ΚΑΚ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΚΟΚΛΚΜΑΤΚΚΩΝ ΣΤΟΚΧΕΛΩΝ 

Ημερομθνία: 

 (προετοιμαςία ςτο ςπίτι ολοκλιρωςθ ςτθν τάξθ) 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΜΑΙΗΤΗ/ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΜΘΜΑ ΟΜΑΔΑ (Πνομα υπό-ομάδασ) 

   

   

   

   

 

Να βρείτε ςτο διαδίκτυο ζνα βιοκλιματικό ςχολικό κτίριο 

 

 

 

Να το παρουςιάςετε: προβολι με προτηζκτορα, εκτφπωςθ κατόψεων και φωτογραφίασ, 

ςφνκεςθ πίνακα κολλάη. Αν υπάρχει δυςκολία προβολισ, θ παρουςίαςθ κα περιοριςκεί 

ςτο χαρτόνι ςφνκεςθσ κολλάη. 

 

 

Να το ςχολιάςετε προφορικά με βάςθ τα κριτιρια που ζχετε αποκτιςει. 

 

Χρθςιμοποιείςτε τισ ακόλουκεσ ιςτοςελίδεσ ι άλλεσ δικισ ςασ επιλογισ 

 Βιοκλιματικά ςχολεία Ελλάδα : 

http://www.osk.gr/index.php?page=396&showmore=1 . 

 Διεκνισ αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ "καινοτόμο, βιοκλιματικό ςχολείο ευρωπαϊκισ 

παιδείασ ςτο Θράκλειο Κριτθσ (UIA-ΔΛΕΚΝΘΣ ΕΝΩΣΘ ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΟΣΚ Α.Ε.): 

http://uia-ares.org/comres/. 

 1ο ΒΑΒΕΛΟ: http://www.euzenarchitecture.com/. 

 2ο ΒΑΒΕΛΟ:http://www.archisearch.gr/article/983/international-architectural-

competition--innovative-bioclimatic-european-school-complex-in-crete. 

  Ζξι  (6) εξαιρετικά παραδείγματα βιοκλιματικϊν ςχολικϊν κτιρίων ςε όλο 

τον κόςμο: http://inhabitat.com/6-except ional -eco-schools . 

  Επαγγελματικό λφκειο ςτθ Γερμανία :  

  http://inhabitat .com/6-except ional-eco-schools/greman-armory-

school/ , 

  http://www.inhabitots .com/project -frog%e2%80%99s-eco-fr iendly-

modular-classrooms-score-big-with-teachers-and-kids/pf1/ . 

 

http://www.osk.gr/index.php?page=396&showmore=1%20
http://uia-ares.org/comres/
http://www.euzenarchitecture.com/
http://www.archisearch.gr/article/983/international-architectural-competition--innovative-bioclimatic-european-school-complex-in-crete
http://www.archisearch.gr/article/983/international-architectural-competition--innovative-bioclimatic-european-school-complex-in-crete
http://inhabitat.com/6-exceptional-eco-schools
http://inhabitat.com/6-exceptional-eco-schools/greman-armory-school/
http://inhabitat.com/6-exceptional-eco-schools/greman-armory-school/
http://www.inhabitots.com/project-frog%e2%80%99s-eco-friendly-modular-classrooms-score-big-with-teachers-and-kids/pf1/
http://www.inhabitots.com/project-frog%e2%80%99s-eco-friendly-modular-classrooms-score-big-with-teachers-and-kids/pf1/
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Φφλλο εργαςίασ 3 

ΦΦΛΛΟ ΡΑΑΤΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΏΟΥ:............................................................... 

Ημερομθνία: 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΜΑΙΗΤΗ/ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΜΘΜΑ ΟΜΑΔΑ(Πνομα υπό-ομάδασ) 

   

   

 

Ροιά ςτοιχεία του τοπικοφ κλίματοσ και τθσ μορφολογίασ του εδάφουσ ζχουν αξιοποιθκεί 

ςτο βιοκλιματικό κτίριο που παρατθρείτε; (παρατθρείςτε και κάνετε ερωτιςεισ ςτουσ 

χριςτεσ). Ρ.χ. ελζγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Ράρκο, πλατείεσ, εκκλθςία.......................................................................... 

 Νερό (ποταμόσ, λίμνθ, κάλαςςα)................................................................. 

 Ζδαφοσ με μεγάλθ κλίςθ ......................................................................... 

 Ρροςανατολιςμόσ των περιμετρικϊν οδικϊν αξόνων (π.χ. ανατολι-δφςθ κ.λπ.) και 

Κατεφκυνςθ τοπικϊν ανζμων.................................................................. 

................................................................................................................. 

 Φαινόμενα πλθμμυρϊν................................................................. 

 Ρροςανατολιςμόσ ανοιγμάτων τάξεων................................................................. 

 Φφτευςθ αυλισ ςχολείου ................................................................................. 

 Φφτευςθ δρόμου.......................................................................... 

 Αλλά  ςτοιχεία ............................................................................................. 

....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

Ρωσ εξαςφαλίηεται θ κζρμανςθ και ο δροςιςμόσ; Ρ.χ. ελζγξτε τα παρακάτω ςτοιχεία:  

 χρθςιμοποιοφνται πακθτικά μζςα ι μθχανικά; ........................................ 

 είναι ικανοποιθτικι θ εςωτερικι κερμοκραςία για τουσ μακθτζσ; ........... 

...................................................................................................................... 

Ρωσ ςχολιάηετε το μζγεκοσ και  τθ κζςθ των ανοιγμάτων (παράκυρα -  

πόρτεσ)  ......................................................................................................... 

 

Ροιά τα υλικά δόμθςθσ των τοίχων ; (π.χ. πζτρα, τοφβλα , μπετόν, ξφλο, 

γυψοςανίδεσ, τςιμεντοανίδεσ, λαμαρίνεσ, αμιαντόπλακεσ, πθλό, λάςτιχα αυτοκινιτου με 

ςυμπιεςμζνο χϊμα ι ίςωσ κάποιο άλλο τοπικό υλικό). 

.................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

Ροιά θ  γνϊμθ ςασ  γ ι α τθ  μορφι  του  κτ ιρ ί ου ;  (π.χ .  πωσ κα το περιγράφατε με 

μια παρομοίως; ςασ αρζςει; κα κζλατε να είναι το ςχολείο ςασ;) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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Φφλλο ομαδικισ εργαςίασ 4 

ΑΞΚΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΚΚΟΥ ΚΤΚΚΟΥ ΩΣ ΡΟΣ ΤΑ ΒΚΟΚΛΚΜΑΤΚΚΑ ΧΑΑΚΤΗΚΣΤΚΚΑ ΤΟΥ 

Ημερομθνία: 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΜΑΙΗΤΗ/ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΜΘΜΑ ΟΜΑΔΑ (Πνομα υπό-ομάδασ) 

   

   

   

   

Οι μακθτζσ καλό είναι να δουλζψουν ςτθ ςφνκεςθ τθσ τελικισ ομάδασ.  

Είναι υποχρεωτικι για όλουσ, δθλαδι κα τοποκετθκεί ο κάκε μακθτισ, όταν παρουςιάςουν 

το χαρτόνι ςυηιτθςθσ τθσ ομάδασ, με κάποια ιδζα του που ζχει καταγράψει ςτο χαρτόνι 

(λζξεισ ι ςχιμα ι φωτοκολάη) με διαφορετικό χρϊμα μαρκαδόρου. 

 

α) Αξιολόγθςθ τοποκζτθςθσ κτιςμάτων ωσ προσ τον προςανατολιςμό  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

β) Αξιολόγθςθ προαφλιου χϊρου ωσ προσ 

 τθν αναλογία ςε μαλακό και ςκλθρό δάπεδο κακϊσ και φυτικι γθ και λουλοφδια, 

................................................................................................................................... 

 τθν αξιοποίθςθ ομβρίων, 

................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

 τθν φπαρξθ κακιςτικϊν και χϊρων που μποροφν να φιλοξενιςουν υπαίκριο 

μάκθμα........................................................................................................................

......................................................................................................................................

.... 

 

 

 

Να ςθμειϊςετε τισ ιδζεσ ςασ ςτισ κατόψεισ και να ςυμφωνιςετε ςτα πιο ςθμαντικά.  

Για τθν παρουςίαςθ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν τεχνικι κολλάη με  

 

 κομμάτια από τισ φωτοτυπίεσ που ςασ δόκθκαν ι περιοδικά ι εφθμερίδεσ που 

αποδίδουν τισ ςκζψεισ ςασ, 

 ςκιτςάκια ςασ, 

 ςυννεφάκια με ςκζψεισ,  

 λζξεισ, φράςεισ ι και παροιμίεσ, 

 οτιδιποτε νομίηετε πωσ απαντά ςτα ερωτιματα και ςυγχρόνωσ δθμιουργεί ζνα όμορφο 

ζργο (πίνακα). 
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Φφλλο ομαδικισ εργαςίασ 5 

ΕΡΚΛΟΓΗ ΒΕΛΤΚΩΤΚΚΗΣ ΑΕΚΦΟΚΚΗΣ ΕΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΚΚΟ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΚΟΥ:................................................................................................................................. 

Ημερομθνία: 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΜΑΙΗΤΗ/ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΜΘΜΑ ΟΜΑΔΑ (Πνομα υπό-ομάδασ) 

   

   

   

   

 

 

 

Επιλζξτε μια παρζμβαςθ από τισ προτεινόμενεσ: 

 Επιλογι και φφτευςθ δϊματοσ ςε ζνα ι 2 από τα κτίρια (με ςχετικι αιτιολόγθςθ). 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........... 

 Καταςκευι αναχϊματοσ με ελεφκερο ςχιμα που κα λειτουργεί ςαν κακιςτικό ι 

χϊροσ για αμφικεατρικι παρακολοφκθςθ. 

δρϊμενου..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................. 

 

Θ αιτιολόγθςθ μπορεί να γίνει με ςκιτςάκια πάνω ςε ριηόχαρτο και προςκικθ ςκζψεων ςτο 

χαρτόνι τθσ ομάδασ. Πλα τα μζλθ πρζπει να κατακζςουν τθν άποψθ τουσ. 
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Φφλλο ομαδικισ εργαςίασ 6 

ΕΡΚΛΟΓΗ ΒΕΛΤΚΩΤΚΚΗΣ ΑΕΚΦΟΚΚΗΣ ΕΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΚΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΚΟΥ 

ΜΑΣ.........:................................................................................................................................. 

Ημερομθνία: 

ΣΤΟΚΧΕΚΑ ΜΑΙΗΤΗ/ΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΜΘΜΑ ΟΜΑΔΑ (Πνομα υπό-ομάδασ) 

   

   

   

   

 

 

Συγκεντρϊςτε το υλικό που αφορά ςτο κτίριο του ςχολείου μασ και ςχεδιάςτε μια 

βελτιωτικι πρόταςθ αειφορικοφ χαρακτιρα. Ριο αναλυτικά : 

 

1) Βρείτε από το διαδίκτυο:  

χάρτθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Googlemaps,  

τοπογραφικό του οικοπζδου google earth, κτθματολόγιο, διμοσ 

το περιβάλλον δομθμζνο και φυςικό (ανάγλυφο εδάφουσ, πράςινο, φψθ 

γειτονικϊν κτιρίων, άνεμοι ςτθν περιοχι) Googlemaps, Google earth, meteo 

φωτογραφίεσ του ςχολείου, face book, youtube, 

 

2) Επιβεβαιϊςτε τα παραπάνω με περιιγθςθ ςτο χϊρο και δικζσ ςασ φωτογραφίεσ. 

 

3) Μελετείςτε τον προςανατολιςμό του κτιρίου και των ανοιγμάτων ςτισ αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ και ςθμειϊςτε τα ςχόλια ςασ ςτο τοπογραφικό. 

 

2) Ζθτείςτε ςχζδια του κτιρίου κατόψεισ-όψεισ από τθ δ/νςθ του ςχολείου ι τον Διμο. 

Μετατρζψτε τα ςχζδια ι τμιμα του ςχεδίου που κα κάνετε μακζτα ςτθ ςωςτι κλίμακα. 

 

3) Αποτυπϊςτε το κομμάτι του κτιρίου ι τθσ αυλισ που κα κάνετε τθν αρχιτεκτονικι 

επζμβαςθ - Βελτίωςθ με τθ βοικεια του κακθγθτι ςασ (που αποτελεί από μόνο του 

ξεχωριςτό project ςτθν τεχνολογία ΕΕΤ). 

 

4) Αποφαςίςτε τθν επζμβαςθ που κεωρείτε κατάλλθλθ και τθν κλίμακα τθσ μακζτασ με 

τθν οποία κα τθν περιγράψετε. 

 

5) Ραρουςιάςτε τθν προεργαςία (προμελζτθ) ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ.  

 

6) Καταςκευάςτε μακζτα με τθν πρόταςθ ςασ.  
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Παρϊρτημα 2: χϋδια τοπογραφικόσ αποτύπωςησ χολικού Κτιρύου 
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Θ τοπογραφικι αποτφπωςθ του 1ου ΕΡΑΛ Κορυδαλλοφ που ακολουκεί ζγινε ςτα πλαίςια 

τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ Αϋτετραμινου 2013-14 με τθν διδαςκαλία και υποςτιριξθ του 

Υπεφκυνου κακθγθτι κ. Ραναγιϊτθ Δθμουλά ΡΕ17.01, που επιμελικθκε τθν παρουςίαςθ 

των ςχεδίων ςτο AUTOCAD και παραχϊρθςε τθ χριςθ τουσ για το εργαςτιριο του κερινοφ 

πανεπιςτθμίου Οινουςϊν "ΑΕΛΦΟΟ ΣΧΟΛΕΛΟ-ΑΕΛΦΟΟΣ ΚΟΛΝΟΤΘΤΑ" 21-27 Λουλίου 2014.  

Οι φωτογραφίεσ του Κτιρίου που παρατίκενται κεωροφνται απαραίτθτεσ για τθν 

κατανόθςθ και αποτφπωςθ του χϊρου. Οι μακθτζσ χρειάηεται να αποτυπϊςουν όλεσ τισ 

όψεισ από διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ ϊςτε να επιλεγοφν οι καλφτερεσ αιςκθτικά και 

πλθροφοριακά. 

Ρολφ βοθκθτικζσ είναι οι φωτογραφίεσ περιβάλλοντα χϊρου από το google maps, όπου οι 

μακθτζσ μποροφν να εξαςκθκοφν ςτισ λειτουργίεσ και τισ δυνατότθτεσ μιασ διαδικτυκισ 

εφαρμογισ GIS.  

Ο κακθγθτισ εκτυπϊνει τα τοπογραφικά διαγράμματα ςε Α3 ϊςτε οι μακζτεσ να ζχουν 

εφκολα διαχειριςιμο μζγεκοσ. 
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     Επιφάνεια πλακόςτρωςθσ: 2520 τμ 

 

           Επιφάνεια φφτευςθσ: 2520 τμ 

 

            Κτίςματα 
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Παρϊρτημα 3: μακϋτεσ-ςκύτςου από μελϋτη αειφορικόσ παρϋμβαςησ ςε χολικό 

Κτύριο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ραράδειγμα μακετϊν (ςτισ φωτό1-4). Είναι τα αποτελζςματα ομαδικισ εργαςίασ, με βάςθ τα 

προαναφερκζντα φφλλα εργαςίασ, από ςεμινάριο εκπαιδευτικϊν (Οινοφςςεσ 2014). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

H Θεωρύα τησ Πολλαπλόσ Νοημοςύνησ. Εφαρμογϋσ ςτην Εκπαύδευςη 
 

 

 

 

Η αξιοπούηςη τησ θεωρύασ των πολλαπλών τύπων νοημοςύνησ (Π.Σ.Ν.) του Gardner 

ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

 

Θ κεωρία των πολλαπλϊν τφπων νοθμοςφνθσ (Ρ.Τ.Ν.), που διατυπϊκθκε το 1983 από τον 

Howard Gardner, υποςτθρίηει ότι θ νοθμοςφνθ δεν είναι ενιαία, αλλά αποτελείται από οκτϊ, 

τουλάχιςτον, αρκετά διαφορετικοφσ τφπουσ που ςυλλειτουργοφν και ςυνεργάηονται μεταξφ 

τουσ. Κάκε άνκρωποσ ζχει ζναν μοναδικό ςυνδυαςμό βακμοφ ανάπτυξθσ των τφπων 

νοθμοςφνθσ (Τ.Ν.) του, οι οποίεσ μποροφν να αναπτυχκοφν κακόςον είναι προϊόν όχι μόνο 

κλθρονομικότθτασ αλλά και κοινωνικισ επίδραςθσ. Θ κεωρία αυτι βρικε μεγάλθ απιχθςθ ςτο 

χϊρο των μάχιμων εκπαιδευτικϊν, γιατί βοθκά τον διδάςκοντα να ςχεδιάςει μια ποικιλία 

δραςτθριοτιτων βαςιςμζνων ςτα διάφορα είδθ νοθμοςφνθσ. Αυτζσ οι ποικιλόμορφεσ 

δραςτθριότθτεσ αναμζνεται να κινθτοποιιςουν μεγαλφτερο αρικμό μακθτϊν, δεδομζνου ότι για 

κάκε είδοσ νοθμοςφνθσ αντιςτοιχεί διαφορετικόσ τρόποσ λειτουργικότθτασ και ζνα 

χαρακτθριςτικό είδοσ μάκθςθσ.  

Σε ςχετικι ζρευνα που αφοροφςε ςτα μακιματα: Λςτορία, Γεωγραφία και Κοινωνικι και Ρολιτικι 

Αγωγι κατά τθν περίοδο 1982-2005, βρζκθκε ότι δφο κυρίωσ τφποι νοθμοςφνθσ προωκοφνται 

ςτουσ μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου τθσ Ελλάδασ: θ λογικομακθματικι νοθμοςφνθ με 

ποςοςτό 48.3%. και θ διαπροςωπικι με 15.2%. Ζπεται θ νοθμοςφνθ χϊρου με 8.1%, θ οποία, 

ενϊ ςτισ τελευταίεσ κζςεισ βρίςκονται θ μουςικι και θ κιναιςκθτικι νοθμοςφνθ με 0.6% και 0.1% 

αντίςτοιχα (Φλουρισ, Λβριντζλθ 2009). 

Οι μειωμζνεσ ευκαιρίεσ των μακθτϊν να αναπτφξουν όλο το φάςμα των Τ.Ν., που είναι όλεσ 

απαραίτθτεσ ςτθ ηωι τουσ, πικανόν να δθμιοφργθςε αρνθτικά ςυναιςκιματα, όπωσ χαμθλι 

αυτοεκτίμθςθ, απόρριψθ, ζλλειψθ κινιτρων, ςφγχυςθ, και άλλα ςυναφι (Φλουρισ 1989). 

Για το λόγο αυτό κεωρείται εξαιρετικά ςθμαντικό οι ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ να καλλιεργοφν 

όλουσ τουσ Τ.Ν., προκειμζνου να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν, και όχι μόνο 

αυτϊν που ζχουν αναπτφξει ςε μεγαλφτερο βακμό τθ γλωςςικι και τθ λογικομακθματικι 

νοθμοςφνθ, οι οποίεσ φαίνεται να κυριαρχοφν ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα που διδάςκονται 

ςτο ςχολείο. 
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Καινοτόμα προγράμματα ςπουδϊν με ανοικτό πρόγραμμα ςπουδϊν, όπωσ αυτό τθσ Η.Δ.Δ., που 

υπερβαίνουν τθ "μονομζρεια" μιασ μόνο γνωςτικισ περιοχισ μποροφν να προωκιςουν τθν 

πολφπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν, κακϊσ και των Ρ.Τ.Ν. τουσ.  

 

Σφμφωνα με τουσ Gardner  και  Hatch (Φλουρισ 2006)  οι  ςτόχοι  τθσ  εφαρμογι 

τθσ κεωρίασ των Ρ.Τ.Ν.  ςτο ςχολείο είναι :  

 Θ αξιοποίθςθ των ατομικϊν διαφορϊν των μακθτϊν/τριϊν, ϊςτε να μακαίνουν όλοι οι 

μακθτζσ/τριεσ και όχι μόνον οι «καλοί». 

 Θ βακφτερθ κατανόθςθ του κεντρικοφ γνωςτικοφ περιεχομζνου όλων των ςχολικϊν 

μακθμάτων από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ. 

 Θ ςυνειδθτοποίθςθ του ςυνδυαςμοφ των Ρ.Τ.Ν. που διακζτουν όλοι οι μακθτζσ/τριεσ και τουσ 

κακιςτοφν μοναδικοφσ. 

 Θ εςωτερίκευςθ οριςμζνων ρόλων των ενθλίκων, οι οποίοι οδθγοφν ςταδιακά ςε 

ςυγκεκριμζνεσ επαγγελματικζσ αςχολίεσ αντίςτοιχεσ με τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν οι Ρ.Τ.Ν. 

Ο  Gardner  προτείνε ι  τρεισ  μεγάλεσ  κατθγορίεσ  διδακτ ικϊν πρακτ ικϊν  που 

αξ ιοποιοφν τουσ  Ρ.Τ .Ν  υπζρ τθσ  μάκθςθσ : 

 Θ πρϊτθ αφορά ςτισ «πφλεσ ειςόδου» (entry points), δθλαδι τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ 

κα επικοινωνιςει τα μθνφματα του ο διδάςκων. Οι πφλεσ ειςόδου είναι επτά (7)και 

περιγράφονται παρακάτω. 

 Θ δεφτερθ ςτθ χριςθ «αναλογιϊν, μεταφορϊν και παραδειγμάτων». 

 Θ τρίτθ αφορά ςτον «πυρινα των κεμάτων» που μελετϊνται ςτο ςχολείο, ςε όλα τα 

μακιματα του ςχολικοφ προγράμματοσ. Θ βακφτερθ κατανόθςθ των κεντρικϊν κεμάτων 

απαιτεί ποικιλία αναπαραςτάςεων του περιεχομζνου και διαφορετικϊν πλαιςίων (multiple 

representations of content). Οι πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ ενόσ κζματοσ ςτθρίηονται ςτθν 

αρχι τθσ διακεματικότθτασ και τθσ αλλθλουχίασ.  

 Οι προτάςεισ αυτζσ επιδιϊκουν τθν βακιά κατανόθςθ των κεμάτων και όχι τθν πρόςκαιρθ 

απομνθμόνευςθ. Ωσ εκ τοφτου ο Gardner προτείνει τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ τθσ διδακτζασ 

φλθσ και τθν επιλογι ςθμαντικϊν μόνο κεμάτων με εςωτερικι ςυνζχεια και δυνατότθτα να 

ενςωματωκοφν ςε ευρφτερουσ κεματικοφσ άξονεσ κι επιςτθμονικοφσ κλάδουσ. "Η επιλογι και 

ιεράρχθςθ των ςθμαντικϊν κεμάτων διευκολφνει τθν προςζγγιςι τουσ διακεματικά και 

διεπιςτθμονικά και προωκεί τθ βακιά κατανόθςθ και επεξεργαςία τουσ "(Φλουρισ, 2006). 

Σε αντίςτοιχεσ διδακτικζσ πρακτικζσ παραπζμπουν διάφοροι ςφγχρονοι κεωρθτικοί τθσ 

παιδαγωγικισ ζρευνασ όπωσ θ προςζγγιςθ τθσ Tomlinson (2004) για τθ διαφοροποιθμζνθ 

διδαςκαλία ςτθν τάξθ, θ προςζγγιςθ τθσ ανάπτυξθσ των μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων και τθσ 

αυτορρυκμιηόμενθσ μάκθςθσ (Efklides 2011) ι οι πρακτικζσ που απορρζουν από τθ Κεωρία 

νοθτικοφ φόρτου (Sweller, 1994) και τθ Κεωρία τθσ αναλογικισ ςκζψθσ (Gentner & Smith, 2011). 

Οι  «πφλεσ  ε ιςόδου» δθλαδι ο ι  κφριεσ  διδακτ ικ ζσ  πρακτ ικ ζσ  προςζγγιςθσ  

ε ίναι  επτά:  

1. Θ αφθγθματικι «πφλθ» (Narrational entry) αναφζρεται ςτθν αφιγθςθ ιςτοριϊν ι 

αναγνωςμάτων ςτα διάφορα ςχολικά μακιματα και ςυςχετίηει το περιεχόμενο με τθ γλωςςικι 

νοθμοςφνθ. 

2. Θ «πφλθ» τθσ ποςοτικοποίθςθσ (Quantitative) αναφζρεται ςτθ χριςθ αρικμϊν, ποςοςτϊν και 

μακθματικϊν τφπων κατά τθν ειςιγθςθ του κακθγθτι και ςτοχεφει ςτουσ μακθτζσ που 

αρζςκονται ςτουσ αρικμοφσ και τουσ υπολογιςμοφσ. 
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3. Θ «πφλθ» τθσ λογικισ, θ οποία ενεργοποιεί τθ λογικομακθματικι ικανότθτα με τθ χριςθ 

αφθρθμζνων ςκζψεων, λογικϊν προβλθματιςμϊν και ςυλλογιςμϊν ι υποκζςεων. 

4. Θ κεμελιακι /υπαρξιακι «πφλθ» (Foundational/ existential) αφορά ςτθ διατφπωςθ 

διλθμμάτων ςε ςχζςθ με ευρφτερεσ φιλοςοφικζσ αναηθτιςεισ, και απευκφνεται ςτθν 

ενδοπροςωπικι και διαπροςωπικι νοθμοςφνθ. 

5. Θ αιςκθτικι «πφλθ», θ οποία χρθςιμοποιεί τα ζργα τζχνθσ και αξιοποιεί 

καλλιτεχνικζσδραςτθριοτιτεσ και υλικά, για να αναπτφξει, κυρίωσ, τθ νοθμοςφνθ χϊρου αλλά και 

ζμμεςα, τθν κιναιςκθτικι και τθ μουςικι νοθμοςφνθ. 

6. Θ «πφλθ» των χειρωνακτικϊν δραςτθριοτιτων (Hands on), με χειρωνακτικζσ δραςτθριότθτεσ, 

κινιςεισ του ςϊματοσ, ςυντονιςμό κινιςεων, χριςθ εργαλείων κ.ά, αναπτφςςει τθν κιναιςκθτικι 

νοθμοςφνθ. Ζμμεςα θ είςοδοσ αυτι προάγει και τθ νοθμοςφνθ χϊρου ι οπτικι νοθμοςφνθ. 

7. Θ κοινωνικι «πφλθ» (social entry,) θ οποία χρθςιμοποιεί τισ ομαδο ςυνεργατικισ μορφισ 

ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. δραματοποίθςθ, χορογραφία, κεατρικά δρϊμενα κ.ά.), ωκεί τουσ 

μακθτζσ να αλλθλεπιδράςουν μεταξφ τουσ, να αναλάβουν διάφορουσ ρόλουσ κ.λπ. Ρροωκεί τθν 

ενςυναίςκθςθ και καλλιεργεί άμεςα τθ διαπροςωπικι νοθμοςφνθ και τθν κιναιςκθτικι, τθ 

μουςικι και χωρικι νοθμοςφνθ. 

 

 

Οι οκτώ (8) τύποι πολλαπλόσ Νοημοςύνησ 

Θ ζννοια τθσ νοθμοςφνθσ ορίηεται από τον Gardner ωσ θ «βιοψυχολογικι δυνατότθτα 

επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ των γνωςτικϊν και άλλων ςτοιχείων, τα οποία είναι δυνατόν να 

ενεργοποιθκοφν ςε ζνα πολιτιςμικό ςυγκείμενο για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθ δθμιουργία 

προϊόντων ι επιτευγμάτων που ζχουν αξία ςε μια δεδομζνθ κουλτοφρα» (1999, ς.ς. 33-34, όπωσ 

αποδίδεται από Φλουρι και Λβριντζλθ (2009). 

Ο οριςμόσ αυτόσ δθλϊνει ότι θ βιοψυχολογικι δυνατότθτα με τθν οποία γεννιζται το άτομο, κα 

αξιοποιθκεί μζςα ςτο πολιτιςμικό περιβάλλον του. Δθλαδι θ νοθμοςφνθ του ατόμου 

επθρεάηεται από τον πολιτιςμό, τθν παράδοςθ και τα ςφμβολα τα οποία εςωτερικεφει και με τα 

οποία λειτουργεί ςτο κοινωνικοπολιτιςμικό του περιβάλλον. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται 

ςυνοπτικά οι τφποι νοθμοςφνθσ (Τ.Ν.), όπωσ περιγράφονται από τον Gardner (1999, ς.ς. 41-11 & 

48-52) τουσ ςυνεργάτεσ του (Krechevsky & Seidel, 1998, ς.20)και τον Armstrong (2000, ς.ς. 2-3) 

και αναφζρονται από Φλουρι και Λβριντζλθ (2009).  

1)Γλωςςικι Νοθμοςφνθ (linguistic intelligence) αναφζρεται ςτθν ικανότθτα των ατόμων να 

χρθςιμοποιοφν με ακρίβεια τισ λειτουργίεσ τθσ γλϊςςασ  για να επικοινωνοφν και να 

νοθματοδοτοφν. Θ ικανότθτα αυτι περιλαμβάνει τθν ακρόαςθ, τθν ομιλία, τθν ανάγνωςθ, τθ 

γραφι κ.ά. Τυπικά επαγγζλματα γλωςςικισ νοθμοςφνθσ είναι οι δικθγόροι, οι δθμοςιογράφοι, οι 

ςυγγραφείσ. 

2)Λογικομακθματικι Νοθμοςφνθ (logical mathematical) αφορά ςτθν ικανότθτα των ατόμων να 

χρθςιμοποιοφν επαγωγικοφσ ι απαγωγικοφσ ςυλλογιςμοφσ, να επιλφουν προβλιματα και να 

κατανοοφν πολφπλοκεσ αφθρθμζνεσ ςχζςεισ μακθματικισ λογικισ και επιςτθμονικισ ςκζψθσ. 

Τυπικά επαγγζλματα που απθχοφν αυτό τον Τ.Ν. είναι: επιςτιμονεσ, μακθματικοί, λογιςτζσ κ.ά. 

Οι επόμενοι τρεισ Τ.Ν. κατατάςςονται ςτισ τζχνεσ.  

3)Η Μουςικι νοθμοςφνθ (musical) αφορά ςτθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ ενόσ μουςικοφ οργάνου, 

ςφνκεςθσ μουςικϊν τραγουδιϊν και εκτίμθςθ τθσ μουςικισ. Αυτόσ ο Τ.Ν. περιλαμβάνει 

ευαιςκθςία ςτουσ ρυκμοφσ, ςτουσ τόνουσ, τισ μελωδίεσ, κι άλλεσ ακόμθ μουςικζσ εκφράςεισ. 

Τυπικά επαγγζλματα αυτοφ του Τ.Ν.  είναι: μουςικοςυνκζτεσ, τραγουδιςτζσ κ.ά. 
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4)Η Κιναιςκθτικι νοθμοςφνθ (kinesthetic) αναφζρεται ςτθ δυνατότθτα του ατόμου να 

χρθςιμοποιεί το ςϊμα του ι μζλθ του ςϊματοσ του για να εκφράςει ςυναιςκιματα, διακζςεισ 

(όπωσ ςτθν περίπτωςθ του ακροβάτθ, χορευτι, , θκοποιοί κ.λπ.). Μια άλλθ δυνατότθτα αυτοφ 

του Τ.Ν. αναφζρεται ςτθν ικανότθτα του ατόμου να χειρίηεται επιδζξια διάφορα εργαλεία, 

αντικείμενα ι πράγματα (όπωσ π.χ. ο μαραγκόσ, ο τεχνίτθσ, ο γλφπτθσ, κ.λπ.). 

5) Η νοθμοςφνθ Χϊρου (visual spatial) αναφζρεται ςτθ δυνατότθτα του ατόμου να αντιλθφκεί 

τον οπτικό κόςμο και το περιβάλλον του χϊρο με ακρίβεια, αλλά και να εκτελεί 

μεταςχθματιςμοφσ των αντιλιψεων αυτϊν (όπωσ π.χ. ςτισ περιπτϊςεισ των αρχιτεκτόνων, των 

καλλιτεχνϊν, κ.λπ..). Ρροχποκζτει ευαιςκθςία ςτισ μορφζσ, ςτα χρϊματα, ςτα ςχιματα, ςτο 

χϊρο, ςτισ ςχζςεισ ανάμεςα τουσ, αλλά και τθν αντίλθψθ των πραγμάτων ι του χϊρου 

τριςδιάςτατα (όπωσ π.χ. τα αντιλαμβάνονται και τα ερμθνεφουν οι πιλότοι, οι πλοθγοί, κ.λπ.). 

Οι επόμενοι δφο είναι τφποι «νοθμοςφνθσ του προςϊπου». 

6)Η Διαπροςωπικι νοθμοςφνθ (interpersonal) αναφζρεται ςτθν ικανότθτα του ατόμου να 

κατανοεί τισ προκζςεισ, τισ ανάγκεσ και τα κίνθτρα των άλλων ανκρϊπων και κατ' επζκταςθ να 

ςυνεργάηεται αρμονικά με αυτοφσ. Ρεριλαμβάνει τθν ευαιςκθςία αναγνϊριςθσ των 

διαπροςωπικϊν μθνυμάτων που εκπζμπουν οι άλλοι (π.χ. εκφράςεισ προςϊπου, αντιδράςεισ, 

χειρονομίεσ, κ.λπ.), κακϊσ και τθν ικανότθτα να ανταποκρίνεται αποδοτικά ςτισ επικυμίεσ και 

διακζςεισ των άλλων. Τυπικά επαγγζλματα αυτοφ του Τ.Ν. είναι: εκπαιδευτικοί, πολιτικοί, 

πωλθτζσ κ.ά. 

7)Η Ενδοπροςωπικι νοθμοςφνθ (intrapersonal) αναφζρεται ςτθν ικανότθτα του ατόμου να 

κατανοεί τον εαυτό του (π.χ. τισ ανάγκεσ, τισ επικυμίεσ, τισ δυνατότθτεσ, τισ αδυναμίεσ, τισ 

αναςφάλειεσ, τουσ φόβουσ του, κ.λπ..) και να χρθςιμοποιεί τθν αυτοκατανόθςι του για να 

ρυκμίηει και να διαχειρίηεται τθ ηωι του. Τυπικά επαγγζλματα αυτοφ του Τ.Ν.  είναι: κεραπευτζσ, 

κρθςκευτικοί θγζτεσ κ.ά. 

8) Η Οικολογικι/φυςιογνωςτικι νοθμοςφνθ (naturalist) αναφζρεται ςτθν ικανότθτα του ατόμου 

να αναγνωρίηει και να ταξινομεί τα πολυάρικμα είδθ τθσ φφςθσ και ιδιαίτερα τθσ πανίδασ και 

χλωρίδασ. Να επιδεικνφει, δθλαδι, ενδιαφζρον για τον φυςικό κόςμο, τον βιόκοςμο (τα ζμβια 

όντα) και να είναι ςε κζςθ να διακρίνει και να αναγνωρίηει τουσ ποικίλουσ οργανιςμοφσ. Τυπικά 

επαγγζλματα γι’ αυτό τον Τ.Ν. αυτό είναι: γεωλόγοι, γεωργοί, κθπουροί κ.λπ. 
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Οι διδακτικϋσ ςτρατηγικϋσ ανϊπτυξησ των τύπων νοημοςύνησ 

 

Αρκετζσ φορζσ ο εκπαιδευτικόσ εντοπίηει ότι οριςμζνοι μακθτζσ, ενϊ ζχουν χαμθλι επίδοςθ ςτα 

γλωςςικά μακιματα ι ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ, πράγμα πολφ ςυνθκιςμζνο ςτα τεχνικά ςχολεία 

ΕΡΑΛ, ζχουν αναπτυγμζνουσ άλλουσ τφπουσ νοθμοςφνθσ. Εκτιμά, ότι οι μακθτζσ αυτοί κα είχαν 

ακαδθμαϊκζσ επιτυχίεσ αν μποροφςαν να αναπτφξουν τθ γλωςςικι ΓΛ και τθ Λογικομακθματικι 

νοθμοςφνθ (ΛΜ) τουσ. Ρροβλθματίηεται, πωσ κα μποροφςε να βοθκιςει αυτοφσ τουσ μακθτζσ 

και απευκφνεται ςτον αντίςτοιχο κακθγθτι γλϊςςασ ι μακθματικϊν κεωρϊντασ ότι δεν ζχει τισ 

απαραίτθτεσ γνϊςεισ. Σφμφωνα όμωσ με τον Armstrong, οι διδακτικζσ πρακτικζσ για τθν ανάπτυξθ 

κάποιου Τ.Ν. πρζπει να διαπερνοφν όλα τα μακιματα ανεξάρτθτα από το ειδικό γνωςτικό 

περιεχόμενο.  

Ακολοφκωσ περιγράφονται οι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ των Τ.Ν. του Armstrong (1994, 

2000), όπωσ προςαρμόςτθκαν για το ελλθνικό ςχολείο από τον Γεϊργιο Φλουρι (2006). 

Σφμφωνα με τον Armstrong για κάκε Τ.Ν. υπάρχουν πζντε ςτρατθγικζσ οι οποίεσ, μποροφν να 

προωκιςουν τθν ανάπτυξθ του Τ.Ν. ςτο πλαίςιο των ςχολικϊν μακθμάτων. Ρολλζσ από τισ 

ςτρατθγικζσ που περιγράφει ο Armstrong αποτελοφν μζροσ γνωςτϊν διδακτικϊν μεκόδων και 

μοντζλων που ζχουν εφαρμοςτεί διεκνϊσ (Joyce & Weil 2000). Ρρζπει να τονίςουμε ότι οι 

διάφορεσ περιγραφόμενεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ προωκοφν περιςςότερουσ από ζνα Τ.Ν. κάκε 

φορά.  

Ο λόγοσ που παρατίκεται θ ακόλουκθ ταξινόμθςθ και περιγραφι διδακτικϊν πρακτικϊν είναι για 

να παρζχει επιβεβαίωςθ ςτον διδάςκοντα ότι θ δραςτθριότθτα που ςχεδίαςε μπορεί να 

ενεργοποιιςει αρκετοφσ Τ.Ν. και κυρίωσ εκείνουσ που είναι ιδθ αναπτυγμζνοι ςτον μακθτι 

ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ ανταπόκριςθ του μακθτι και εν τζλει θ επιτυχία του.  

 

Οι ςτρατθγικζσ που προωκοφν τθ γλωςςικι νοθμοςφνθ είναι:  

1. Θ αφιγθςθ ιςτοριϊν (story telling). 

2. Ο «καταιγιςμόσ» ιδεϊν ι ιδεοκφελλα (brainstorming). 

3. Θ ακρόαςθ μζςω μαγνθτοφϊνου (tape recording).  

4. Θ τιρθςθ αρχείου (journal writing).  

5.Οι εκδόςεισ των μακθτικϊν εργαςιϊν (publishing). Μποροφν να πάρουν τθ μορφι μιασ 

εφθμερίδασ τθσ τάξθσ ι του ςχολείου ι τθσ πόλθσ ι να δθμοςιευκοφν ςε ζνα τοπικό περιοδικό.  

 

Οι ςτρατθγικζσ που προωκοφν τθ λογικομακθματικι νοθμοςφνθ είναι: 

1.Οι υπολογιςμοί και οι ποςοτικοποιιςεισ (calculations & quantifications). Θ ςτρατθγικι 

περιλαμβάνει τθ χριςθ αρικμϊν, ποςοςτϊν, δεδομζνων και/ι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Ρ.χ. να 

βρουν οι μακθτζσ για διάφορεσ χρονολογίεσ τα ποςοςτά εμπορίου και κατοικίασ που αφοροφν 

ςε μια ςυνοικία τθσ οποίασ εξετάηουν τθν αρχιτεκτονικι μορφι. 

2.Οι ταξινομιςεισ και κατθγοριοποιιςεισ (classifications & categorizations). Οι μακθτζσ 

κατατάςςουν αποκομμζνα ι αςφνδετα μεταξφ τουσ πλθροφοριακά ςτοιχεία ι αντικείμενα ςε 

κατθγορίεσ ορίηοντασ κάποια κριτιρια και τα εντάςςουν ςε ζνα λογικό πλαίςιο. Ρ.χ. οι υπαίκριοι 

χϊροι ςυγκζντρωςθσ ςτισ κατοικίεσ μιασ γειτονιάσ είναι το λογικό πλαίςιο ι ευρφτερθ ζννοια 

όπου κατατάςςονται οι εξϊςτεσ (μικροί μεγάλοι, ςτενοί, φαρδείσ κ.λπ.) οι αυλζσ, τα δϊματα, τα 

εςωτερικά αίκρια, τα χαγιάτια. Ρολλζσ φορζσ οι κατθγοριοποιιςεισ ι ταξινομιςεισ  γίνονται 

γφρω από κεντρικζσ ιδζεσ ι κζματα με απϊτερο ςκοπό τθν ευκολότερθ κωδικοποίθςθ, ανάκλθςθ 

και ςυγκρότθςι τουσ. 
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3. Θ Σωκρατικι μαιευτικι (Socratic questioning). αποβλζπει ςτθ διερεφνθςθ των απόψεων ι 

κζςεων των μακθτϊν μζςα από ερωτιςεισ ςτο πλαίςιο ενόσ ςυγκεκριμζνου κζματοσ. Οι 

ερωτιςεισ αυτζσ είναι διαφορετικϊν ειδϊν και ςτοχεφουν ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ ςκζψθσ των 

μακθτϊν για τθ διατφπωςθ ςυγκεκριμζνων υποκζςεων. Ταυτόχρονα, με τθν κακοδιγθςθ του 

εκπαιδευτικοφ, εξετάηεται θ ςαφινεια των υποκζςεων, θ ςυλλογι δεδομζνων, θ λογικι 

εξιγθςθ, θ τεκμθρίωςι τουσ και άλλεσ ακόμθ διαδικαςίεσ (π.χ. ςυμπεράςματα, γενικεφςεισ  

κ.λπ.). Επί παραδείγματι, μελετϊντασ τθν μορφι τθσ εςωτερικισ αυλισ ςτα ςπίτια τθσ παλιάσ 

Ακινασ (π.χ. αναφιϊτικα) και τισ ςφγχρονεσ λαϊκζσ πολυκατοικίεσ ι τα ςυγκροτιματα αςτικϊν 

μεηονετϊν, οι μακθτζσ διατυπϊνουν υποκζςεισ για τθ μορφι των κοινωνικϊν ςχζςεων τότε και 

τϊρα, διερευνοφν τισ πικανζσ κοινωνικζσ οικονομικζσ αιτίεσ, προβαίνουν ςε γενικεφςεισ, 

ςυγκρίςεισ και αξιολογιςεισ. 

4. Θ ευρετικι προςζγγιςθ (Heuristics). Θ ςτρατθγικι αυτι αναφζρεται ςτισ διαδικαςίεσ 

αναηιτθςθσ, αλλά ςε ζνα πιο ελεφκερο και μθ δομθμζνο πλαίςιο για τθν εφαρμογι 

ςτρατθγικϊν, κανόνων, αρχϊν αλλά και προτάςεων που απαιτοφνται για τθν επίλυςθ ποικίλων 

προβλθματικϊν καταςτάςεων. π.χ. ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ να κάνουν αλλαγζσ ςε ζναν 

υπάρχοντα ι και φανταςτικό χϊρο χρθςιμοποιϊντασ εικόνεσ και εικαςτικά υλικά που τουσ 

δίνουμε. Θ άςκθςθ αυτι βεβαίωσ εμπλζκει και τθ χωρικι νοθμοςφνθ. 

5. Θ επιςτθμονικι ςκζψθ (Science thinking). Θ ςτρατθγικι αυτι αναφζρεται ςτθ διερεφνθςθ 

επιςτθμονικϊν ιδεϊν και άλλων κλάδων εκτόσ από τισ Κετικζσ Επιςτιμεσ. Για παράδειγμα, οι 

μακθτζσ μποροφν να μελετιςουν ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ τουσ λόγουσ που προκάλεςαν τθ 

ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ ςτθν Ακινα και τον Ρειραιά μετά τον βϋπαγκόςμιο πόλεμο και να 

κάνουν ςφγκριςθ με το τι ςυνζβθ ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ εκείνθ τθν εποχι. Θ επίδραςθ των 

οικονομικϊν πολιτικϊν ςυνκθκϊν τθσ μεταπολεμικισ εποχισ ςτθ διαμόρφωςθ του αςτικοφ 

ιςτοφ τθσ Ακινασ, απαντά ςτα ερωτιματα που κζτει φφλλο εργαςίασ για τθν αρχιτεκτονικι 

μορφι των κτιρίων ςε ςυνοικία τθσ Ακινασ που περιθγικθκαν οι μακθτζσ.  

 

Οι ςτρατθγικζσ που προωκοφν τθν οπτικι/χωρικι νοθμοςφνθ είναι: 

1.Θ οπτικοποίθςθ (vissualization). Οι μακθτζσ διαμορφϊνουν «νοερζσ εικόνεσ», ςχιματα ι 

πλαίςια, για να ςυγκρατιςουν ςτθ μνιμθ τουσ διάφορα ςτοιχεία, γεγονότα, εικόνεσ, 

μακθματικοφσ τφπουσ, ζννοιεσ, γενικά πλθροφορία. 

2. Οι χρωματικοί «κϊδικεσ» (color cues).  Γίνεται ςυςτθματικι χριςθ των χρωμάτων ςτθν τάξθ, 

ζγχρωμεσ κιμωλίεσ, μαρκαδόροι, ζγχρωμα χαρτιά, διαφάνειεσ κ.λπ. γίνονται εργαλεία μάκθςθσ. 

Επιδιϊκει τθ διζγερςθ τθσ προςοχισ και τθν ευκολότερθ κωδικοποίθςθ του υλικοφ προσ μελζτθ 

(π.χ. ενεργοποίθςθ επιλεκτικισ αντίλθψθσ, διαδικαςίεσ αποκικευςθσ κ.λπ.) Ραράλλθλα τα 

χρϊματα λειτουργοφν χαλαρωτικά. 

3.Μεταφορικζσ ιδζεσ ςε μορφι εικόνων (picture metaphors). Χρθςιμοποιοφνται ιδζεσ με μορφι 

εικόνων για να παραπζμψουν μεταφορικά ςε άλλεσ ιδζεσ, ζννοιεσ, κζματα ι προβλιματα. 

Βοθκά τθ ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςε αυτά που ιδθ ξζρουν οι μακθτζσ/τριεσ και τα νζα ςτοιχεία που 

τουσ παρουςιάηονται ςε απεικόνιςθ. Ρ.χ. εικόνεσ από υπόςκαφα παραδοςιακά κτίςματα ςτθ 

Σαντορίνθ και τθν Καππαδοκία ι από τισ ςπθλιζσ-καταφφγια κάνουν κατανοθτι τθν ζνταξθ των 

κτιρίων ςτο περιβάλλον και κάποιεσ από τισ πακθτικζσ μεκόδουσ δροςιςμοφ ι κζρμανςθσ.  

4.Το ςκαρίφθμα ιδεϊν (idea sketching). είναι το «ςκιτςάριςμα» κεντρικϊν εννοιϊν, ιδεϊν, νζων 

κεμάτων. Δίνεται ζμφαςθ αρχικά ςτθ γριγορθ και πρόχειρθ καταγραφι των κεντρικϊν κεμάτων 

ι ιδεϊν, ενϊ τονίηεται λιγότερο θ αιςκθτικι απεικόνιςι τουσ. Με άλλα λόγια καλοφνται οι 

μακθτζσ/τριεσ να δείξουν ζμπρακτα τθν κατανόθςι τουσ και να επεξεργαςτοφν τθν ιδζα που 

ζμακαν ςε μεγαλφτερο βάκοσ. Στθ ςυνζχεια μπορεί αποτελζςει βάςθ ςυηιτθςθσ για τα 
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ηθτοφμενα ςτο μάκθμα. Αυτό γίνεται ςτο κεντρικό χαρτόνι ι ςτρατςόχαρτο τθσ ομάδασ όταν 

προςπακεί να επεξεργαςκεί ζνα κζμα-ερϊτθμα. 

5.Τα γραφικά ςφμβολα (Graphic symbols). Ρεριλαμβάνει τθ μερικι ι πλιρθ απεικόνιςθ των 

διδαςκόμενων εννοιϊν με τθ δθμιουργία γραφικϊν ςυμβόλων. Τα γραφικά ςφμβολα (ςτον 

πίνακα, ι ςε διαφάνειεσ ι) υποβοθκοφν τουσ μακθτζσ/τριεσ, και ιδιαίτερα εκείνουσ που 

διακζτουν αναπτυγμζνθ τθ νοθμοςφνθ χϊρου, να κατανοιςουν ςε βάκοσ  τισ νζεσ ζννοιεσ και να  

τισ μετατρζψουν ςε νοθτικζσ αναπαραςτάςεισ ςτον εγκζφαλό τουσ. Ρ.χ. τα φιλικά προσ το 

περιβάλλον δομικά υλικά ζχουν ζνα ςυγκεκριμζνο ςφμβολο ποιότθτασ που 

τα κάνει αναγνωρίςιμα και χρειάηεται να το μάκουν οι μακθτζσ που 

ςχεδιάηουν ζνα αειφόρο ςχολείο. 

 

Οι ςτρατθγικζσ που προωκοφν τθν κιναιςκθτικι νοθμοςφνθ είναι: 

1. Οι απαντιςεισ ι αποκρίςεισ του ςϊματοσ (Body answers). Αφορά ςτθ χριςθ μελϊν ι όλου 

του ςϊματοσ, ωσ μζςο ζκφραςθσ ιδεϊν ι επίλυςθσ προβλθμάτων. Για παράδειγμα, με τθ κίνθςθ 

του ςϊματοσ του ο μακθτισ περιγράφει μια ιδζα ςχετικά με τθ μορφι ενόσ κτιρίου.  

2. Το κζατρο ςτθν τάξθ (The classroom theater). Θ ςτρατθγικι των κεατρικϊν δρϊμενων είναι 

μία κακθμερινι ςχεδόν μζκοδοσ ςτθν τάξθ, γνωςτι ςτουσ ζμπειρουσ εκπ/κοφσ. Είναι  

αποτελεςματικι όταν διεξάγεται για ζνα μζροσ τθσ διδαςκαλίασ. Οι μακθτζσ /τριεσ υποδφονται 

ρόλουσ, ι δραματοποιοφν προβλιματα ι διλιμματα που προκφπτουν από το περιεχόμενο των 

μακθμάτων τουσ (π.χ. τθ Λογοτεχνία, τθν Λςτορία κ.λπ.). Ρ.χ. αναπαριςτοφν τθ ςυηιτθςθ φίλων 

ςε μπαλκόνι φάρδουσ ενόσ μζτρου και ςε ζνα παραδοςιακό χαγιάτι. Μποροφν, ακόμθ, να 

ςκθνοκετιςουν πρόχειρα και άμεςα κάποια από τα ζργα που μελετοφν ςε μορφι παντομίμασ ι 

να παίξουν κζατρο χρθςιμοποιϊντασ ςαν ςκθνι τθ μακζτα μελζτθσ . 

3. «Κιναιςκθτικζσ ζννοιεσ» (Kinesthetic concepts). Χρθςιμοποιείται θ ςωματικι κινθςιολογία, 

παντομίμα ι ο χορόσ ςτθν εκμάκθςθ εννοιϊν. Με τθν ςωματικι κίνθςθ οι μακθτζσ/τριεσ 

προςπακοφν να αναπαραςτιςουν ζννοιεσ-ιδζεσ από μακιματα με άλλα ςυμβολικά ςυςτιματα 

(π.χ. θ Γλϊςςα, τα Μακθματικά κ.λπ.). Αποδίδουν ζνα ιςτορικό, πολιτικό ι άλλο γεγονόσ ι 

περιγράφουν ςυναιςκιματα π.χ.  χαράσ ι δυςαρζςκειασ ςε ζνα χϊρο τάξθσ φωτεινό και 

διακοςμθμζνο με ευχάριςτα χρϊματα και χαροφμενεσ τοιχογραφίεσ ι ςε ζνα γκρίηο ι ουδζτερο 

χρϊμα.  

4. Ρρακτικζσ ι χειρωνακτικζσ ενζργειεσ που οδθγοφν ςτθ ςκζψθ (Hands-on Thinking). Αφορά 

ςτο χειριςμό αντικειμζνων, ςτθ χριςθ χειρωνακτικϊν εργαςιϊν με ςκοπό τθν κατανόθςθ  όςων 

μακαίνουν ι τθν επίδειξθ ότι κατάκτθςαν τθ γνϊςθ. Ρ.χ.  θ καταςκευι μακζτασ. 

5. Το ανκρϊπινο ςϊμα ςαν «χάρτθσ» (body map). Θ ςτρατθγικι χρθςιμοποιεί το ανκρϊπινο 

ςϊμα ωσ ζνα ςυμβατικό και πρακτικό παιδαγωγικό «εργαλείο», ιδιαίτερα όταν μεταςχθματίηεται 

για να αποδϊςει τθν ζννοια του χάρτθ για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ γνϊςθσ. Αναφζρεται ςτισ 

κινιςεισ του ςϊματοσ μζςω των οποίων αναπαριςτϊνται ι εκφράηονται ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ, 

ιδζεσ ι διαδικαςίεσ  (π.χ. το ςϊμα μπορεί να απεικονίηει μια ςυνοικία, το κεφάλι του ςϊματοσ  

τθν εκκλθςία, τα πόδια τθν αγορά και το ςχολείο  κ.λπ.) Θ κατά καιροφσ χριςθ των ςωματικϊν 

κινιςεων για τθν απεικόνιςθ/αναπαράςταςθ  μιασ ιδζασ ι ζννοιασ δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ/ςτισ 

μακθτζσ/τριεσ να εςωτερικεφςουν τθν ιδζα  ι τθ διαδικαςία αυτι. 

 

Οι ςτρατθγικζσ που προωκοφν τθ μουςικι νοθμοςφνθ είναι: 

1. υκμοί, τραγοφδια, ρυκμικά χτυπιματα και ψαλμοί  (Rythmes, songs, raps & chants). 

Επιδιϊκει να βάλει ρυκμό, μζτρο και μελωδία ςε ςθμαντικζσ ζννοιεσ που διδάςκονται, ζτςι ϊςτε 

να υποβοθκιςει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να τισ κωδικοποιιςουν τραγουδϊντασ τεσ. Για το 
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μάκθμα τθσ Η.Δ.Δ., οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ιχουσ γνωςτϊν δθμοφιλϊν 

τραγουδιϊν για τθν ταυτότθτα τθσ ομάδασ, να μελοποιιςουν κάποια ςυμπεράςματα  από τθν 

δθμιουργικι εργαςία και να κάνουν πιο ελκυςτικι τθν παρουςίαςθ τθσ δουλειάσ τουσ. Θ 

ςτρατθγικι αυτι μπορεί να βελτιωκεί ακόμθ περιςςότερο με τθν προςκικθ κρουςτϊν ι άλλων 

μουςικϊν οργάνων.  

2. Θ διςκογραφία (discographies). Αξιοποιεί τθν υπάρχουςα διςκογραφία (καςζτεσ, CDS κ.λπ.)  

για να πλαιςιϊςει τισ ειςθγιςεισ-αναπαραςτάςεισ- ςυμβολιςμοφσ του διδάςκοντα ςτθ 

διδαςκαλία πολλϊν μακθμάτων του ςχολικοφ προγράμματοσ. (π.χ. όταν μελετάται ο πόλεμοσ 

του 1940 να ακουςτοφν τραγοφδια εκείνθσ τθσ εποχισ, π.χ. Σ. Βζμπο). 

3. Συγκράτθςθ πλθροφοριϊν μζςω μουςικισ (super memory music). Αφορά ςτθ μουςικι 

υπόκρουςθ -ιδιαίτερα μπαρόκ και  κλαςικι μουςικι- θ οποία μπορεί να ςυνοδεφει τθ 

διδαςκαλία μακθμάτων. Ζχει διαπιςτωκεί ότι οι μακθτζσ/τριεσ απομνθμονεφουν αποδοτικότερα 

πλθροφορίεσ από τα διάφορα μακιματα, εάν βρίςκονται ςε ςτιγμζσ χαλάρωςθσ. 

4. «Μουςικζσ ζννοιεσ» (musical concepts). Αφορά ςτθν επιλογι μουςικϊν τόνων. Για 

παράδειγμα, διάφοροι μουςικοί τόνοι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να παρουςιαςτοφν 

ποικίλοι μακθματικοί τφποι ι για να εκφραςτοφν ςτο πλαίςιο τθσ Λογοτεχνίασ ι των Κοινωνικϊν 

Σπουδϊν ιδζεσ, όπωσ θ αγάπθ, θ ςφγκρουςθ, θ διαδιλωςθ κ.ά. 

5. Μουςικι που εναρμονίηεται με ςυγκεκριμζνεσ διακζςεισ (mood music). Αναφζρεται ςτθν 

επιλογι ςυγκεκριμζνθσ μουςικισ, θ οποία μπορεί να δθμιουργιςει το κατάλλθλο 

ςυναιςκθματικό κλίμα ςτθν τάξθ για ζνα μάκθμα ιδιαίτερα ςθμαντικό. Μπορεί να περιλαμβάνει 

θχθτικά εφζ, φυςικοφσ ιχουσ, κλαςικζσ ι ςφγχρονεσ μουςικζσ ςυνκζςεισ που δθμιουργοφν 

ςυγκεκριμζνεσ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ (π.χ. πριν τθν αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ που 

διαδραματίηεται ςτο δάςοσ, μπορεί να ακουςτεί  ζνα κομμάτι με ιχουσ πουλιϊν ι "τα παιδιά του 

Ρειραιά" όταν παρουςιάηεται θ ιςτορία του λιμανιοφ και των ναυπθγείων). 

 

Οι ςτρατθγικζσ που προωκοφν τθ διαπροςωπικι νοθμοςφνθ είναι: 

1. Ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των μακθτϊν (peer sharing). Στθρίηεται ςτθν ανταλλαγι 

απόψεων  μεταξφ των μακθτϊν/τριων ωσ προσ ζνα κζμα, ζννοια ι πρόβλθμα. Μπορεί να 

διεξάγεται ακόμθ και με μακθτζσ/τριεσ μεγαλφτερων ι διαφορετικϊν τάξεων πάντα, όμωσ, με 

κζματα που κζτουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι και ςυντονίηουν τισ ςυναντιςεισ. 

2. Τα «ανκρϊπινα γλυπτά» (people sculptures). Αναφζρεται ςτθ ςυλλογικι αναπαράςταςθ μιασ 

ιδζασ, ζννοιασ ι κζματοσ, μζςω φυςικισ ςωματικισ διάςταςθσ με ςκοπό τθ δθμιουργία   ενόσ 

«ανκρϊπινου γλυπτοφ» με τα ςϊματα των μακθτϊν. Για παράδειγμα, αν οι μακθτζσ μελετοφν 

τον αςτικό ιςτό μιασ ςυνοικίασ, μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα «ανκρϊπινο γλυπτό», που ο 

κάκε μακθτισ αναπαριςτά ζνα κτίριο ι μια ομάδα από κτίρια και να ζχουν ταμπελάκια με τα 

ονόματα των δρόμων. Αν μελετοφν τθν αειφορικι διαμόρφωςθ τθσ ςχολικισ αυλισ μποροφν να 

παραςτιςουν δζνδρα, κάμνουσ, βρφςεσ , κακιςτικά, και να αποτελζςουν ςκθνικό για κάποιο 

ςυμβάν. Με αντίςτοιχο τρόπο, ςτισ αλγεβρικζσ εξιςϊςεισ, ο κάκε μακθτισ μπορεί να 

αναπαραςτιςει ζναν αρικμό ι και με τον όγκο τουσ να υλοποιιςουν μια εξίςωςθσ κ.λπ.. 

3. Ομάδεσ ςυνεργαςίασ (cooperative groups). Θ ςτρατθγικι αναφζρεται ςτθ γνωςτι διαδικαςία 

τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν ςτο πλαίςιο μικρϊν ομάδων (4-6 μακθτζσ) ςτθν τάξθ, θ γνωςτι 

ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ ι/και μοντζλο (Ματςαγγοφρασ, 2000, 2002, 2004, Joyce and Weil 

2000, κ.ά.). Στισ ομάδεσ ςυμπεριλαμβάνονται μακθτζσ που ζχουν ζνα ευρφ φάςμα των Τ.Ν. Οι 

μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςυλλογικά πάνω ςε μια προφορικι ι γραπτι εργαςία κατά τθν οποία 

κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ αναλαμβάνει ςυγκεκριμζνα κακικοντα και δεςμεφεται να τα υλοποιιςει 
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με βάςθ τουσ κοινοφσ ςτόχουσ ςτο πλαίςιο τθσ ςυλλογικότθτασ. Για παράδειγμα, θ ομάδα 

αναλαμβάνει τθ δθμιουργία και παρουςίαςθ ενόσ βίντεο που περιγράφει τθν πορεία των εργαςιϊν 

και τον τρόπο ςυνεργαςίασ. Οι μακθτζσ/τριεσ που ζχουν κυρίαρχθ τθ γλωςςικι νοθμοςφνθ κα 

γράψουν το κείμενο, όςοι από αυτοφσ ζχουν κυρίαρχθ τθ χωρικι νοθμοςφνθ κα κάνουν το μοντάη, οι 

άλλοι, που ζχουν κυρίαρχθ τθ μουςικι νοθμοςφνθ κα επιμελθκοφν τθ μουςικι επζνδυςθ κ.λπ.  

Μια ανατρεπτικι παραλλαγι είναι θ δθμιουργία ομάδασ κοινοφ μακθςιακοφ ςτυλ ι ακόμθ και 

κοντινοφ προφίλ Ρ.Τ.Ν. που ζχει το ακόλουκο πλεονζκτθμα: δίνει μια αίςκθςθ ςυγγζνειασ και 

ευκολίασ ςυνεννόθςθσ. Θ ποικιλία των εργαςιϊν που καλοφνται να υλοποιιςουν με τα δικά τουσ 

εκφραςτικά μζςα (που αντιςτοιχοφν ςτον κυρίαρχο Τ.Ν.), απαιτεί τθν ανάπτυξθ και άλλων Τ.Ν.. 

Οι μακθτζσ τθσ ομάδασ για να τα καταφζρουν ηθτοφν τθ βοικεια του κακθγθτι και τθσ ομάδασ 

μακθτϊν ι των μεμονωμζνων μακθτϊν που ζχουν αναπτυγμζνο αυτόν τον Τ.Ν. π.χ. μουςικι 

νοθμοςφνθ για τθ μουςικι επζνδυςθ ι τθν ρυκμικι παρουςίαςθ ενόσ μθνφματοσ. Άλλο 

παράδειγμα: ομάδα κιναιςκθτικι που προτιμά να παρουςιάςει τθ μακζτα τθσ με μια παντομίμα, 

ηθτά τθ βοικεια τθσ ομάδασ γλωςςικισ νοθμοςφνθσ για τθ ςφνταξθ υπότιτλων που κα 

ςυνοδεφουν τθν παντομίμα και τθσ ομάδασ λογικομακθματικισ νοθμοςφνθσ για τθν πλθρζςτερθ 

διατφπωςθ τθσ επιχειρθματολογίασ επιλογισ τθσ αρχιτεκτονικισ παρζμβαςθσ τουσ. Υπάρχει 

πικανότθτα το ρόλο των ειδικϊν να παίξουν όχι ομάδεσ αλλά μεμονωμζνα άτομα εξαρτάται από 

τθ διαςπορά των διαφόρων Τ.Ν. ςτουσ μακθτζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κάκε φορά τάξθσ. 

4.  Τα επιτραπζηια παιχνίδια (Board games). Τονίηει, επίςθσ, τθ ςυλλογικότθτα και απθχεί ζνα 

διαςκεδαςτικό και ανεπίςθμο τρόπο για να διεξαχκεί θ μάκθςθ κεμάτων/προβλθμάτων ι 

εννοιϊν των μακθμάτων ς’ ζνα κοινωνικό πλαίςιο. Ακόμθ πιο χριςιμο και προκλθτικό ςυνάμα 

είναι να καταςκευάςουν τα επιτραπζηια παιχνίδια οι ίδιοι οι μακθτζσ/μακιτριεσ, γιατί ζτςι κα 

ενεργοποιθκοφν και άλλοι  Τ.Ν.  εκτόσ από τθ διαπροςωπικι, (π.χ. κιναιςκθτικι, χϊρου κ.λπ.). 

5. Ρροςομοιϊςεισ (Simulations). Δθμιουργοφνται υποκετικζσ καταςτάςεισ  ι ζνα προςομοιωμζνο 

περιβάλλον, το οποίο κα ενκαρρφνει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ -να δοκιμάςουν ζννοιεσ  και ιδζεσ 

ςε ζνα υποκετικό κοινωνικό πλαίςιο. Οι μακθτζσ/τριεσ  κα υποδυκοφν ρόλουσ για να δείξουν τθν 

κατανόθςι τουσ γφρω από τα κζματα που μελετοφν. π.χ. οι εκπαιδευτικοί μποροφν να πουν 

ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ: « μπείτε ςτθ κζςθ του Κολοκοτρϊνθ όταν τον κλείςανε φυλακι. Ρωσ 

αιςκανόταν; ποιζσ ιταν οι ςκζψεισ του;». Στθ Η.Δ.Δ. Ρ.χ. κα πρζπει να αναπαραςτιςουν 

ςυηιτθςθ μακθτϊν όταν αντικρφςουν τθν τοιχογραφία που προτείνει θ ομάδα τουσ. 

Οι ςτρατθγικζσ που προωκοφν τθν ενδοπροςωπικι νοθμοςφνθ είναι: 

1. Ρεριςυλλογι ενόσ λεπτοφ (one-minute reflection periods). Επιδιϊκει να ενεργοποιιςει τα 

ςυναιςκιματα και τισ εςωτερικζσ ςκζψεισ των μακθτϊν/τριϊν κακϊσ τουσ ηθτεί να 

ςυλλογιςκοφν τισ ζννοιεσ, τισ ιδζεσ ι τα κζματα του μακιματοσ και να τα ςυςχετίςουν με 

γεγονότα, βιϊματα και ςυναιςκιματα τθσ ηωισ τουσ, διαμορφϊνοντασ ενδόμυχεσ ςκζψεισ. Στθ 

ςιωπθρι ατμόςφαιρα τθσ τάξθσ μπορεί να προςτεκεί θ ανάλογθ μουςικι (π.χ. κλαςικι) ϊςτε να 

δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για να ςυνειδθτοποιιςει ο κάκε μακθτισ/τρια τθ δικι 

του/τθσ «ςιωπθρι γνϊςθ» (tacit knowledge), τθν οποία κα «μοιραςτεί», αν κζλει, με τουσ 

άλλουσ. 

2. «Σφνδεςθ» με τα προςωπικά δεδομζνα (personal connections). Θ ςυςχζτιςθ  των νζων 

γνϊςεων με τθν προςωπικι ηωι, τισ βιωματικζσ  εμπειρίεσ και τθν κακθμερινότθτά των 

μακθτϊν. Για παράδειγμα, αν μελετοφν τον Μινωικό πολιτιςμό, τίκεται το ερϊτθμα: «Ρόςοι από 

εςάσ ζχουν πάει ςτθν Κνωςό τθσ Κριτθσ»; Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ περιγράφουν τισ μνιμεσ τουσ 

από τθν επίςκεψθ. Ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ωσ ςθμείο αναφοράσ τισ 

εμπειρίεσ  των μακθτϊν/τριων που επιςκζφτθκαν τθν Κνωςό.  
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3. Θ «ϊρα» των επιλογϊν (choice time). Ωκεί τουσ μακθτζσ να πάρουν αποφάςεισ ςχετικά με τισ 

μακθςιακζσ  τουσ εμπειρίεσ και τθν ακαδθμαϊκι τουσ ηωι. Τουσ ηθτείται να επιλζξουν με ποια 

κζματα-προβλιματα ι εμπειρίεσ κα ικελαν να αςχολθκοφν. Χρθςιμοποιείτε ςτο μάκθμα των 

Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, τισ Ερευνθτικζσ Εργαςίασ ςτθν Τεχνολογία και ςτθ Ηϊνθ Δθμιουργικϊν 

Δραςτθριοτιτων Η.Δ.Δ.. Με αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν υψθλά κίνθτρα και 

ενδιαφζρονται γι’ αυτά που μελετοφν. Θ ςτρατθγικι αυτι δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ/ςτισ μακθτζσ 

/τριεσ να διευρφνουν τισ ακαδθμαϊκζσ επιλογζσ τουσ ςε πεδία γνϊςθσ πζραν των 

προςφερομζνων από το επίςθμο ΡΣ, να αξιοποιιςουν και να δοκιμάςουν τισ κλίςεισ τουσ, να 

ςυνδζςουν τθ βιωματικι τουσ γνϊςθ με τθ ςχολικι και αργότερα με τθν επιςτθμονικι. 

4. Θ αίςκθςθ και ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων (Feeling-Toned Moments). Οι μακθτζσ/τριεσ 

καλοφνται να εκφράςουν τισ αιςκιςεισ, τα ςυναιςκιματα και τισ προςωπικζσ τουσ κζςεισ ςε 

ςχζςθ με όςα μελετοφν. Θ ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων των μακθτϊν ςτισ ςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ, προκαλεί και υποβοθκά και τθν ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων των 

εκπαιδευτικϊν. Γεγονόσ που μπορεί δθμιουργιςει μια ςυναιςκθματικά κετικι ατμόςφαιρα για 

τθν προϊκθςθ τθσ αυτοανάπτυξθσ, του αυτοςυναιςκιματοσ, τθσ αυτοαντίλθψθσ και τθσ 

αυτογνωςίασ (Φλουρισ, 2002). 

5. Θ διατφπωςθ ρεαλιςτικϊν ςκοπϊν (Goal-setting sessions). Εξαςκεί τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να 

διατυπϊνουν ρεαλιςτικοφσ ςκοποφσ ςτθν κακθμερινότθτα και τθ ηωι τουσ γενικότερα. 

Βραχυπρόκεςμοι ι μακροπρόκεςμοι, ακαδθμαϊκοί ι προςωπικοί ςτόχοι ηωισ.  

Θ διατφπωςθ ξεκάκαρων ςκοπϊν και ςτόχων αποτελεί μια από τισ πιο ουςιαςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ προςωπικισ και επαγγελματικισ ηωισ των μακθτϊν. (Να ξζρουν τι κζλουν). 

Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να αφιερϊςουν ζςτω και λίγα λεπτά τθσ διδακτικισ ϊρασ για να 

απευκφνουν ερωτιςεισ ηθτϊντασ από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να πάρουν κζςεισ, να τισ 

υπεραςπίςουν και να διατυπϊςουν, παράλλθλα και τουσ δικοφσ τουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ. 

Οι ςτρατθγικζσ που προωκοφν τθν Οικολογικι ι Φυςιογνωςτικι Νοθμοςφνθ είναι: 

1. Ρερίπατοι ςτθ φφςθ (Nature walks). Δίνει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά  

να ζχουν άμεςθ επαφισ με τθ φφςθ: δζντρα, φυτά, λουλοφδια, βότανα, ηϊα, ζντομα κ.λπ.- 

να νιϊςουν  όςα μελζτθςαν ςτα μακιματα και  

να ενιςχφςουν  τισ κεωρθτικζσ τουσ γνϊςεισ.  

Πλα ςχεδόν τα μακιματα ςτισ φυςικζσ, κοινωνικζσ και λοιπζσ επιςτιμεσ προςφζρονται για ζναν 

περίπατο ςτθ φφςθ. Ζνασ περίπατοσ εμπλουτίηει με εικόνεσ για το δθμιουργικό γράψιμο, τθ 

ηωγραφικι και τισ τζχνεσ. 

2. Τα «παράκυρα» που οδθγοφν ςτθ  μάκθςθ (windows into learning). Αναφζρεται ςτθν 

παρακολοφκθςθ των φαινομζνων τθσ φφςθσ και του κοινωνικοφ κόςμου μζςα από τθν τάξθ  με 

ςκοπό τον εμπλουτιςμό των μακθμάτων του ςχολικοφ προγράμματοσ.  Μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε όλα ςχεδόν τα μακιματα. Για παράδειγμα, μπορεί να τοποκετθκεί ζνα 

κερμόμετρο ζξω από το παράκυρο για να μετρά τθ κερμοκραςία. Με ανάλογο τρόπο οι 

μακθτζσ/τριεσ μποροφν να παρακολουκοφν ςυχνά τα φυςικά φαινόμενα (βροχι, χιόνι, χαλάηι, 

κ.λπ.), τα πουλιά, τα ςφννεφα, το νζφοσ ςτισ μεγαλουπόλεισ, τθν ζλλειψθ ορατότθτασ, τα δζντρα 

κ.λπ.  

3. Τα φυτά ςαν «υποςτθρίγματα» (plants as props). Μεταφζρει τθ φφςθ και γενικότερα το 

φυςικό κόςμο μζςα ςτθν τάξθ. Τα φυτά, τα λουλοφδια, τα βότανα ι ακόμθ και μικρά ηϊα (π.χ. 

ςκιουράκια κ.λπ.) μελετϊνται, ςυηθτοφνται και αναλφονται ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ τάξθσ. Θ 

ςτρατθγικι αυτι μπορεί, με ελάχιςτεσ προςπάκειεσ, να χρθςιμοποιθκεί ςε πολλά μακιματα του 

ςχολικοφ προγράμματοσ. Για παράδειγμα, οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να μετριςουν πόςο 
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μεγάλωςαν τα φυτά  από τθν αρχι του ζτουσ ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ θλιαςμοφ ςτο πλαίςιο 

των Ε.Ε.  

4. Τα ηωάκια ςτθν τάξθ (pet-in-the classroom). Αφορά ςτθ διατιρθςθ μικρϊν ηϊων, ςυνικωσ 

ςτο εργαςτιριο του ςχολείου, πράγμα εξαιρετικά δφςκολο για τα δεδομζνα τθσ βϋκμιασ 

εκπαίδευςθσ . 

5. Θ «οικο-μελζτθ» (Ecostudy). Θ ςτρατθγικι αυτι αφορά ςτθ διαμόρφωςθ κετικϊν ςτάςεων 

και τθν απόκτθςθ ςεβαςμοφ προσ το φυςικό κόςμο. Στο πλαίςιο περιβαλλοντικϊν 

προγραμμάτων και όλων των μακθμάτων που ζχουν οικολογικζσ αναφορζσ ςτο περιεχόμενό 

τουσ, γίνονται προςπάκειεσ να κατευκφνουμε τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, προσ τθν οικολογία και τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ απζναντι ςτα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλιματα όπωσ τθν υπερκζρμανςθ 

του πλανιτθ, τθν καταςπατάλθςθ των φυςικϊν πόρων κ.λπ.  

 

 

υμπϋραςμα 

Τα καινοτόμα προγράμματα ςπουδϊν με ανοικτό πρόγραμμα ςπουδϊν, όπωσ αυτό τθσ Η.Δ.Δ., 

που υπερβαίνουν τθ "μονομζρεια" μιασ μόνο γνωςτικισ περιοχισ μποροφν να προωκιςουν τθν 

πολφπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν, κακϊσ και των Ρ.Τ.Ν. τουσ.  

Με όχθμα τθ χριςθ, ςτο βακμό που είναι εφικτό για τουσ μακθτζσ, μιασ μορφισ 

καλλιτεχνικότθτασ ι κοινωνικισ παρζμβαςθσ ςτο περιεχόμενο ι ςτθν παρουςίαςθ των 

δθμιουργικϊν εργαςιϊν επιτυγχάνουμε να διαχειριςκοφν οι μακθτζσ, τελείωσ φυςικά, κεντρικά 

κζματα που διαπερνοφν όλα τα μακιματα του ςχολικοφ προγράμματοσ και απαςχολοφν τθν 

κοινωνία.  

Τζλοσ οι μακθτζσ ζχουν μια εξαιρετικι ευκαιρία να ανακαλφψουν, να δοκιμάςουν και να 

επιβεβαιϊςουν άγνωςτεσ προςωπικζσ δυνάμεισ που τουσ ανοίγουν νζουσ ορίηοντεσ επιλογϊν 

ηωισ. "Το  γνϊναι  εαυτόν αρχι ςοφίασ ανκρϊπινθσ " (Αριςτοτζλθσ 384-322 π.Χ.). 
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Tεςτ Πολλαπλόσ Νοημοςύνησ και Μαθηςιακού ςτυλ 
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1.ΤΟ ΡΟΦΛΛ ΡΟΛΛΑΡΛΘΣ ΝΟΗΜΟΣΦΝΗΣ ΣΑΣ 

 

Ραρακαλοφμε ςθμειϊςτε τον χαρακτθριςμό που καλφτερα ςασ περιγράφει για κάκε διλωςθ 

 Δεν είμαι 

κακόλου 

ζτςι 

 

Είμαι πολφ 

ςπάνια 

ζτςι 

 

Είμαι λίγο 

ζτςι 

Είμαι 

μερικζσ 

φορζσ ζτςι 

Είμαι τισ 

περιςςότε

ρεσ φορζσ 

ζτςι 

Είμαι 

πάντα 

ζτςι 

 Ο βακμοί 1 βακμόσ 2 βακμοί 3 βακμοί 4 βακμοί 5 βακμοί 

1.Κάνω τα πάντα προχωρϊντασ ζνα 

βιμα τθ φορά 

      

2.Ζχω καλι αίςκθςθ 

προςανατολιςμοφ 

      

3.Μου αρζςει να καταγράφω (τι κα 

κάνω, τι ζκανα) 

      

4.Απολαμβάνω τα προβλιματα και 

τουσ γρίφουσ 

      

5.Μπορϊ να νοιϊςω πότε οι φίλοι 

μου είναι ευτυχιςμζνοι ι λυπθμζνοι 

      

6.Ζχω μια καλι αίςκθςθ ιςορροπίασ       

7.Είμαι καλόσ ςτο μακθματικά 

προβλιματα και τουσ αρικμοφσ 

      

8.Κυμάμαι τα πράγματα 

επαναλαμβάνοντασ τα ρυκμικά 

      

9. Μου αρζςει να δουλεφω με τα 

χζρια μου 

      

10. Είναι εφκολο για μζνα να 

μακαίνω για πράγματα που με 

ενδιαφζρουν 

      

11. Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω 

πολλζσ διαφορετικζσ λζξεισ για να 

εκφραςτϊ 

      

12. Κεωρϊ ότι είναι δφςκολο να 

μείνω ιςυχοσ/θ 

      

13. Αλλάηει θ διάκεςθ μου όταν 

ακοφω μουςικι 

      

14. Μου αρζςει να χρθςιμοποιϊ 

γραφιματα και διαγράμματα όταν 

μελετϊ 

      

15. Ξζρω ποιά είναι τα αδφνατα και 

δυνατά μου χαρακτθριςτικά. 

      

16. Μου αρζςει να ολοκλθρϊνω τθ 

δουλειά μου και να ζχω τα 

πράγματα ςε τάξθ. 

      

17.Μπορϊ να εξομαλφνω τθν 

κατάςταςθ και να θρεμιςω φίλουσ 

μου που μαλϊνουν 
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Δεν είμαι 

κακόλου 

ζτςι 

 

Είμαι πολφ 

ςπάνια 

ζτςι 

 

Είμαι λίγο 

ζτςι 

Είμαι 

μερικζσ 

φορζσ ζτςι 

Είμαι τισ 

περιςςότε

ρεσ φορζσ 

ζτςι 

Είμαι 

πάντα 

ζτςι 

 Ο βακμοί 1 βακμόσ 2 βακμοί 3 βακμοί 4 βακμοί 5 βακμοί 

18. Ραρατθρϊ τα πράγματα. Συχνά 

βλζπω πράγματα που οι άλλοι 

χάνουν ι δεν παρατθροφν 

      

19. Μπορϊ να ξεχωρίςω 

διαφορετικά μουςικά όργανα 

      

20. Μου αρζςει να κάνω λίςτεσ       

21. Σκζπτομαι καλφτερα όταν είμαι 

ςε κίνθςθ,  

      

22. Μου αρζςει να δουλεφω και να 

ςκζπτομαι μόνοσ/θ μου χωρίσ 

κορφβουσ 

      

23. Μπορϊ να δω εικόνεσ ςτο 

μυαλό μου όταν κυμάμαι πράγματα 

      

24. Μακαίνω καλά ακοφγοντασ τουσ 

άλλουσ 

      

25. Μακαίνω καλφτερα κάνοντασ 

πράγματα 

      

26. Μου αρζςει να παίηω μουςικι.        

27. Μου αρζςει να δουλεφω ςε 

ομάδα 

      

28. Μου αρζςει να ςκζπτομαι 

φωναχτά 

      

29. Κυμάμαι μουςικι και τραγοφδια 

εφκολα 

      

30. Είμαι περίεργοσ για το τι κάνουν 

οι φίλοι μου.  

      

31. Μπορϊ να 

αποςυναρμολογιςω πράγματα 

και να τα ξαναβάλω ςτθ κζςθ 

τουσ εφκολα 

      

32. Μου αρζςει να εξθγϊ 

πράγματα ςτουσ άλλουσ 

      

33. Ξζρω τι μου αρζςει 

πραγματικά (τι κζλω 

πραγματικά) δεν ζχω 

αμφιβολίεσ 

      

34. Μου αρζςει να παίηω 

παιχνίδια με τουσ φίλουσ μου 

      

35. Μου αρζςει να εργάηομαι 

μόνοσ/θ μου 
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1.ΤΟ ΡΟΦΛΛ ΡΟΛΛΑΡΛΘΣ ΝΟΗΜΟΣΦΝΗΣ ΣΑΣ (ςτάκμιςθ απαντιςεων) 

 

Αφοφ ζχετε τςεκάρει ζνα κουτί για κάκε διλωςθ, μπορείτε να περιγράψετε ςχθματικά το 

προφίλ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ ςασ. Για να το κάνετε αυτό, γράψτε τθ βακμολογία ςασ για κάκε διλωςθ 

και υπολογίςτε το ςφνολο για κάκε ενότθτα. Θ ενότθτα  με τον μεγαλφτερο αρικμό πόντων αποτελεί τον 

ιςχυρότερο τφπο νοθμοςφνθ ςασ.  

  

Γλωςςικι ευφυΐα  

Δθλϊςεισ που αντιςτοιχοφν  Βακμολογία 

3  

11  

24  

28  

32  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Λογικομακθματικι  

Δθλϊςεισ που αντιςτοιχοφν  Βακμολογία 

1   

4   

7   

16   

20   

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Οπτικι-χωρικι νοθμοςφνθ  

Δθλϊςεισ που αντιςτοιχοφν  Βακμολογία 

2  

14  

18  

23  

31  

ΣΥΝΟΛΟ  

  

Μουςικι ευφυΐα  

Δθλϊςεισ που αντιςτοιχοφν  Βακμολογία 

8  

13  

19  

26  

29  

ΣΥΝΟΛΟ  
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1.ΤΟ ΡΟΦΜΛ ΡΟΛΛΑΡΛΙΣ ΝΟΘΜΟΣΦΝΘΣ ΣΑΣ(ςτάκμιςθ απαντιςεων) 

 

 

Σωματικι-κιναιςκθτικι νοθμοςφνθ  

Δθλϊςεισ που αντιςτοιχοφν  Βακμολογία 

6  

9  

12  

21  

25  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Διαπροςωπικι-κοινωνικι νοθμοςφνθ  

Δθλϊςεισ που αντιςτοιχοφν  Βακμολογία 

5  

17  

27  

30  

34  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ενδοπροςωπικι-διαιςκθτικι νοθμοςφνθ   

Δθλϊςεισ που αντιςτοιχοφν  Βακμολογία 

10  

15  

22  

33  

35  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Δεν υπάρχουν δθλϊςεισ για τον τφπο οικολογικισ νοθμοςφνθσ 

 

Το προφίλ τθσ ΡΝ μου με βάςθ τθν υψθλότερθ προσ τθν μικρότερθ βακμολογία είναι: 

1)............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

3) ............................................................................................. 

4)............................................................................................. 

5) ............................................................................................. 

6) ............................................................................................. 

7) .............................................................................................. 
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Διαπίςτωςθ διαφορετικοφ ςτυλ μάκθςθσ 

Βάλτε τουσ μακθτζσ ςε ηευγάρια και ονομάςτε τουσ «Α» και το άλλο «Β». Δϊςτε ςτον μακθτι Β ζνα 

κομμάτι χαρτί Α4 και ζνα ςτυλό και ςτθ ςυνζχεια να δϊςτε δφο λεπτά, ςτα οποία ο μακθτισ Α περιγράφει 

το δωμάτιο ςτον Β, ο οποίοσ γράφει τθν περιγραφι. Μετά από δφο λεπτά ηθτείςτε ο μακθτι Β να διαβάςει 

τι είπε ο μακθτισ Α και να καταγράψει τυχόν ομοιότθτεσ και διαφορζσ  με τθ δικι του εικόνα. Μετά τθν 

ακρόαςθ ενόσ ηευγαριοφ που διαβάηει τισ περιγραφζσ, ςυηθτά θ τάξθ ωσ ομάδα τισ διαφορζσ μεταξφ τουσ.  

Οι εκπαιδευτικοί, κα διαπιςτϊςετε ότι κάποιεσ περιγραφζσ ξεκινοφν με τθ «μεγάλο εικόνα». Για 

παράδειγμα, το δωμάτιο είναι τετράγωνο με τζςςερα παράκυρα ενϊ άλλοι μακθτζσ κα μιλιςουν για το 

δωμάτιο ςαν φωτεινό και ευάερο. Αν και όλοι οι μακθτζσ κάκονται ςτο ίδιο δωμάτιο, μερικζσ από τισ 

περιγραφζσ κα είναι διαφορετικζσ. Αυτό κα βοθκιςει να γίνει κατανοθτό ότι οι άνρωποι βλζπουμε τα 

πράγματα διαφορετικά και ότι αυτό είναι φυςικό και αποδεκτό. Σε μια τάξθ οι κολλεγίου οι μακθτζσ 

χρθςιμοποίθςαν τζςςερα διαφορετικά χρϊματα για να περιγράψουν τα ίδια τοιχϊματα.  

Στθ ςυνζχεια, μακθτισ Β μπορεί να περιγράψει ςτον μακθτι Α ςε διάςτθμα δφο λεπτϊν μια αξζχαςτθ 

διδαςκαλία, μια διδαςκαλία που του ζκανε εντφπωςθ. Ο μακθτισ Α καταγράφει τθν περιγραφι και ςτθ 

ςυνζχεια ςθμειϊνει τισ δικζσ του αναμνιςεισ από εκείνθ τθ διδαςκαλία αν ιταν κοινι εμπειρία ι από 

κάποια αντίςτοιχθ δικι του εμπειρία. Ο δάςκαλοσ κα μπορζςει ζτςι να προςδιορίςει τι ζκανε αυτό το 

μάκθμα να είναι αποτελεςματικό για τον μακθτι. 
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ΔΚΑΓΝΩΣΗ ΡΟΤΚΜΩΜΕΝΟΥ ΣΤΥΛ ΜΑΙΗΣΗΣ 

 

Στθν επόμενθ δραςτθριότθτα, γράψτε τισ απαντιςεισ ςε μια ςειρά ερωτιςεων αυκόρμθτα, γράφοντασ τθν 

πρϊτθ ςκζψθ ςασ. Μθν το ςυηθτιςετε με άλλουσ μακθτζσ ζωσ ότου γράψετε όλοι τισ απαντιςεισ ςασ.  

 

Α. Συναρμολόγθςθ τεμαχίων που είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά. Ζνασ καλόσ τρόποσ για να βρείτε το 

ςτυλ μάκθςθσ ςασ είναι να ςκεφτείτε τι κάνατε ι κα κάνετε με ζνα προϊόν που ζχετε αγοράςει και 

χρειάηεται να ςυναρμολογθκεί. Κατά τθ ςυναρμολόγθςθ ενόσ αντικειμζνου, όπωσ ζπιπλα, παιχνίδια, ι 

υπολογιςτι, τι προτιμάτε να κάνετε:  

1. Να ανοίξετε τθ ςυςκευαςία και να προςπακιςετε να το ςυναρμολογιςετε, χωρίσ τθν ανάγνωςθ των 

οδθγιϊν;  

2. Να διαβάςτε όλεσ τισ οδθγίεσ προτοφ επιχειριςετε να το ςυναρμολογιςετε;  

3. Να παραδϊςετε τισ οδθγίεσ ςε κάποιον άλλο να τισ διαβάςει ι να τισ διαβάςετε φωναχτά ςτον εαυτό 

ςασ; 

  

Β. Σε ζνα ταξίδι. Αν ζχετε φτάςει ςε ζνα άγνωςτο μζροσ με το λεωφορείο ι το τρζνο και δεν ξζρετε τουσ 

δρόμουσ για να φτάςετε ςτθν διεφκυνςθ του χϊρου που επιςκζπτεςτε, κα προτιμοφςατε να:  

1. περπατάτε ςτουσ δρόμουσ μζχρι να βρείτε τθ διεφκυνςθ;  

2. χρθςιμοποιιςτε ζνα χάρτθ για να δείτε ποφ κζλετε να πάτε;  

3. ηθτιςτε από κάποιον βοικεια για τθ ςωςτι  κατεφκυνςθ;  

 

Γ. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Πταν ζχετε ελεφκερο χρόνο, πωσ  προτιμάτε να τον περάςετε:  

1. επιςκευάηοντασ, κάνοντασ ςπορ (ακλθτιςμό), μαγειρεφοντασ, τακτοποιϊντασ ι να κάνοντασ κάτι 

ςωματικό (π.χ. χορό, περπάτθμα);  

2. διαβάηοντασ ζνα βιβλίο, βλζποντασ τθλεόραςθ / DVD, ςχεδιάηοντασ ι κάνοντασ πάηλ;  

3. ακοφγοντασ μουςικι ι ομιλίεσ ςτο ραδιόφωνο, ι ςυηθτϊντασ με φίλουσ ςε παρζα ι ςτο τθλζφωνο;  

 

Ραρακαλείςκε να κυκλϊςετε τθ ςχετικι απάντθςθ παρακάτω:  

A1 = KΛΝ.  

A2 = ΟΡΤ.  

Α3 = AΚΟΥΣΤ.  

B1 = KΛΝ 

Β2 = ΟΡΤ.  

Β3 = AΚΟΥΣΤ  

C1 = KΛΝ. 

C2 = ΟΡΤ. 

C3 = AΚΟΥΣΤ. 

 

Συμπζραςμα: προτιμϊμενο ςτυλ μάκθςθσ μου είναι:.................................................................. 
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2. ΑΞΚΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΙΗΣΚΑΚΩΝ ΣΤΥΛ: ΟΡΤΚΚΟΥ, ΑΚΟΥΣΤΚΚΟΥ ΚΑΚ ΚΚΝΑΚΣΙΗΤΚΚΟΥ (VAK: Visual,Auditory, 

Kinaesthetic) 

Ραρακαλοφμε ςθμειϊςτε το κατάλλθλο τετραγωνίδιο μετά από κάκε διλωςθ και μθ ςυηθτιςετε τισ  

απαντιςεισ ςασ με κάποιον άλλο μζχρι να ςυμπλθρϊςετε ολόκλθρο τον πίνακα.   

  Συχνά (5) Μερικζσ 

φορζσ (3) 

Σπάνια (1) 

1 Μου αρζςει να ακοφω μια ιςτορία ι ζνα κεατρικό  ςτο 
ραδιόφωνο. 

   

2 Μου είναι δφςκολο να κακίςω ιςυχοσ/θ για μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα. 

   

3 Είμαι καλόσ/θ ςτα ςταυρόλεξα και πάηλ.    

4 Ξοδεφω πολφ χρόνο μιλϊντασ ςτο τθλζφωνο.    

5 Μου αρζςει να καταγράφω και να κρατϊ ςθμειϊςεισ.    

6 Μου αρζςει να κάνω πράγματα με τα χζρια μου.    

7 Αγγίηω κάποιον όταν του μιλάω.     

8 Ρροτιμϊ τα βιβλία που ζχουν εικόνεσ.    

9 Μου αρζςει να μακαίνω από γραφιματα και διαγράμματα.    

10 Μου αρζςει θ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ.    

11 Χειρονομϊ πολφ όταν μιλάω.    

12 Μου αρζςει να μαςϊ τςίχλα ι φαγθτό όταν μελετϊ.    

13 Μουτηουρϊνω (ςχεδιάηω αφθρθμζνα) ςτο χαρτί, όταν ακοφω 
κάποιον ι ςκζφτομαι κάτι. 

   

14 Μου αρζςει να ακοφω μουςικι ςτο βάκοσ (ςαν μουςικι 
υπόκρουςθ), όταν εργάηομαι. 

   

15 Μου αρζςει να πθγαίνω ςε διαςκεδάςεισ και πανθγφρια.    

16 Ρροτιμϊ να βλζπω τθλεόραςθ από το να ακοφω μουςικι    

17 Μπορϊ να ξεχωρίςω τα διάφορα μουςικά όργανα.    

18 Κυμάμαι περιςςότερο τα ονόματα από τα  πρόςωπα.    

 

Θ βακμολογία για τθν εκτίμθςθ μακθςιακοφ ςτυλ: Για κάκε απάντθςθ ςυχνά αντιςτοιχοφν 5 πόντοι,  

μερικζσ φορζσ αντιςτοιχοφν 3 πόντοι, ςπάνια αντιςτοιχεί 1 πόντοσ 

Στον παρακάτω πίνακα, γράψτε το ςκορ που κζρδιςε για κάκε διλωςθ και  υπολογίςτε το ςυνολικό ποςό 

 κάκε ςτιλθσ για να ανακαλφψετε το ιςχυρότερο και το πιο αδφναμο ςασ ςτυλ μάκθςθσ.  

Οπτικό Ακουςτικό Κιναιςκθτικό 

3  1  2  

5  4  6  

8  10  7  

9  14  11  

13  17  12  

16  18  15  

Σφνολο  Σφνολο  Σφνολο  

Ρεριγραφι μακθςιακοφ προφίλ (προτιμϊμενου ςτυλ μάκθςθσ):  

Το ιςχυρότερο μακθςιακό ςτυλ μου είναι ______________________________  

Το αςκενζςτερο μακθςιακό ςτυλ μου είναι _______________________________  
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3. ΔΚΑΓΝΩΣΗ ΜΑΙΗΣΚΑΚΟΥ ΣΤΥΛ: ΟΡΤΚΚΟΥ, ΑΚΟΥΣΤΚΚΟΥ ΚΑΚ   ΚΚΝΑΚΣΙΗΤΚΚΟΥ 

 

Κοιτάξτε τα πικανά χαρακτθριςτικά των διαφορετικϊν ςτυλ μάκθςθσ και με ζνα μαρκαδόρο διαγράμμιςθσ 

υπογραμμίςτε  τα χαρακτθριςτικά που ζχετε. Αυτό κα ςασ δϊςει επίςθσ μια ζνδειξθ για το τι είδουσ 

μακθτισ είςτε.  

 

 

Οπτικόσ  

■ Ιςυχοσ/θ από φφςθ, προτιμϊ να παρακολουκϊ από το να μιλιςω  

■ Κρατϊ καλά οργανωμζνεσ και τακτοποιθμζνεσ ςθμειϊςεισ  

■ Ραρατθρϊ τθ λεπτομζρεια  

■ Ρροτιμϊ να κρατϊ τθν πλθροφορία ςε οπτικζσ μορφζσ, απομνθμονεφω χρθςιμοποιϊντασ εικόνεσ ι 

ςχεδιάηω αφθρθμζνα όταν ακοφω  

■ Ρροτιμϊ να διαβάηω τισ πλθροφορίεσ και να γράφω ςθμειϊςεισ  

■ Απολαμβάνω τθν ανάγνωςθ ιςτοριϊν και είμαι καλόσ ςτθν ορκογραφία  

Ακουςτικόσ  

■ Κάνω φαςαρία  και τραγουδϊ  

■ Απολαμβάνω τθ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ  

■ Μιλϊ δυνατά ςτον εαυτό μου (μόνοσ/θ μου), ι κινϊ τα χείλθ ι ψικυρίηω κατά τθν ανάγνωςθ  

■ Χρειάηομαι να μιλιςω για τθ νζα μάκθςθ  

■ Κυμάμαι ότι ζχω ακοφςει και ζχω πει.  

■ Απολαμβάνω να ακοφω ιςτορίεσ ι τουσ ανκρϊπουσ να μιλοφν  

Κιναιςκθτικι  

■ Κυμάμαι  ότι ζχω κάνει και ι ζχω ηιςει  

■ Απομνθμονεφω τα πράγματα κάνοντασ αφίςεσ ι μοντζλα  

■ Βγαίνω ζξω ςτθ φφςθ, κάνω πολλζσ χειρονομίεσ και δεν κάκομαι ιςυχοσ/θ για πολφ  

■ Μου αρζςει να κάνω ςωματικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ το τράβθγμα ενόσ βίντεο ι να διαλφω 

μθχανιματα όπωσ μια μθχανι αυτοκινιτου  

■ Κτυπϊ νευρικά το μολφβι ι το πόδι μου  

■ Είμαι Αποδιοργανωμζνοσ/θ  

 

 

Με βάςθ τον μεγαλφτερο και μικρότερο αρικμό επιλογϊν: 

Το ιςχυρότερο μακθςιακό ςτυλ μου είναι ______________________________  

Το αςκενζςτερο μακθςιακό ςτυλ μου είναι _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Απόδοςθ ςτα Ελλθνικά. Ρθγι: Ian Duckett and Marilyn Tatarkowski, 2005 
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