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•«Συνολική» προσέγγιση

•Προσέγγιση που βασίζεται στο πρόγραμμα σπουδών

•Προσέγγιση που βασίζεται στο «χώρο εργασίας»

Πρακτική προσεγγίσεων



•Γνώσεις

•Ικανότητες είναι οι προσωπικές δυνατότητες κάθε ατόμου, 

που μπορεί να είναι ταλέντα, κλίσεις ή προδιαθέσεις και 

Στόχοι εκπαιδευτικής διαδικασίας

που μπορεί να είναι ταλέντα, κλίσεις ή προδιαθέσεις και 

αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

κληρονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. 

•Δεξιότητες έχουν σχέση με την προσωπικότητά μας, με τον 

τρόπο που λειτουργούμε και αντιμετωπίζουμε διάφορα 

θέματα στην προσωπική, στην επαγγελματική και στην 

κοινωνική μας ζωή. 



•διασαφήνιση εννοιών

•αναγνώριση αξιών

•ανάπτυξη και καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων

Στόχοι εκπαιδευτικής διαδικασίας



•εννοιοκεντρική προσέγγιση και

•διαθεματικές δεξιότητες - γραμματισμό.

Στόχοι εκπαιδευτικής διαδικασίας



α) η δεξιότητα της επικοινωνίας 

β) η δεξιότητα της αποτελεσματικής χρήσης των αριθμών και των 

μαθηματικών εννοιών στην καθημερινή ζωή, 

γ) η δεξιότητα – ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας

δ) η δεξιότητα συνεργασίας, 

Οριζόντιες δεξιότητες

δ) η δεξιότητα συνεργασίας, 

ε) η ικανότητα κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών, 

στ) η ικανότητα της επίλυσης προβλημάτων,

ζ) η ικανότητα ορθολογικών επιλογών, 

η) η ικανότητα διαχείρισης πόρων, 

θ) η ικανότητα της δημιουργικής επινόησης, 

ι) η ικανότητα «ευαίσθητης αντίληψης της τέχνης» και

ια) η αξιοποίηση γνώσεων και η υιοθέτηση αξιών κατάλληλων για  τη 

διαμόρφωση προσωπικής άποψης στη λήψη αποφάσεων. 



- Είναι πολύ όμορφος ο πλανήτης σου. Έχει μήπως ωκεανούς;

- Δεν μπορώ να το ξέρω απάντησε ο γεωγράφος.

-Α! (έκανε ο μικρός πρίγκιπας, απογοητευμένος, που    διαψεύδονταν οι 

ελπίδες του). Υπάρχουν μήπως βουνά;

- Δεν μπορώ να το ξέρω, είπε πάλι ο γεωγράφος.

- Πολιτείες, ποτάμια, έρημοι;

- Ούτε κι αυτό μπορώ να το ξέρω, είπε ο γεωγράφος.

«Γνωστική απομόνωση»

- Ούτε κι αυτό μπορώ να το ξέρω, είπε ο γεωγράφος.

- Μα είσαστε γεωγράφος!

-Αυτό είναι σωστό, απάντησε ο γεωγράφος, αλλά δεν είμαι  εξερευνητής. 

Μου λείπουν ολότελα οι εξερευνητές. Δεν είναι   ο γεωγράφος εκείνος που 

θα μετρήσει τις πολιτείες, τα ποτάμια, τα βουνά, τις θάλασσες, τους 

ωκεανούς και τις ερήμους. Ο γεωγράφος είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο 

για να φέρνει βόλτες χαζεύοντας. Δεν αφήνει ποτέ το γραφείο του.

Antoine de Saint Exupery



Διαθεματικές έννοιες

•χώρος 

•χρόνος 

•αλληλεπίδραση 

•μεταβολή 

•ομοιότητα-διαφορά •ομοιότητα-διαφορά 

•σύστημα

•μονάδα-σύνολο

•πολιτισμός

•οργάνωση

•παράδοση



•φυσικό 

•δομημένο-τεχνητό

•κοινωνικό

Περιβάλλον

•κοινωνικό

•οικονομικό 

•ιστορικό 



i) ∆ιερεύνηση και ανακάλυψη (ενεργητική προσέγγιση της 

γνώσης)

ii) Επισκέψεις στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές)

Προτεινόµενες µεθοδολογικές προσεγγίσεις

iii) Επιδείξεις µε τη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού



•Η κατανόηση της ευρείας συνδέσεως επιστήμης, 

τεχνολογίας και κοινωνίας, των επιπτώσεων που η σύνδεση 

αυτή έχει στην ανθρωπότητα και η σύνδεση της επιστήμης με 

την καθημερινή ζωή.

Φυσικές Επιστήμες (στόχοι)

την καθημερινή ζωή.

•Η αξιολόγηση των επιστημονικών και τεχνολογικών 

εφαρμογών, ώστε ως μελλοντικός πολίτης να τοποθετείται ο 

μαθητής κριτικά απέναντί τους και να αποφαίνεται για τις 

θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις τους στην ατομική και 

κοινωνική υγεία, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και το 

περιβάλλον.



•η έννοια του συστήματος

•η έννοια αλληλεξάρτησης

•η αξία του φυσικού περιβάλλοντος 

•η ανάδειξη της άμεσης σύνδεσης μας με το περιβάλλον

Φυσικές Επιστήμες (στόχοι)

•η ανάδειξη της άμεσης σύνδεσης μας με το περιβάλλον



Φυσική



Βιολογία



Γεωγραφία



Γεωγραφία



Χημεία



Προσωπική ευθύνη:

Η αξία και η σημασία της αναλήψεως προσωπικής 

υπευθυνότητας.

Ανθρωποκεντρικότητα:

Ο άνθρωπος είναι το σημείο αναφοράς όλων των 

Συμπερασματικά

Ο άνθρωπος είναι το σημείο αναφοράς όλων των 

προσπαθειών και για την τεχνολογική ανάπτυξη και για τη 

διατήρηση της ισορροπίας στο περιβάλλον



Πρόσωπο και περιβάλλον

προς - ώψ = ωπός, δηλ. όμμα, οφθαλμός, όψη. 

Έχω την όψη στραμμένη προς κάποιον ή σε κάτι

Το πρόσωπο δεν μπορεί να υπάρξει 

έξω από την σχέση με τους άλλους



Πρόσωπο και περιβάλλον

θέμα πνευματικό

“ Όταν βλέπουμε τον κόσμο σαν αυτοσκοπό και σαν “ Όταν βλέπουμε τον κόσμο σαν αυτοσκοπό και σαν 

αυτοαξία τότε χάνει την πραγματική του αξία, διότι μόνον 

στον Θεό βρίσκει κάθε τι το νόημά του. 

Ο κόσμος νοηματοδοτείται μόνον όταν αγιάζεται από την 

παρουσία του Θεού. 

Ο φυσικός κόσμος, αποκομμένος από την παρουσία του 

Θεού είναι ένας κόσμος που πεθαίνει.” 

Alexander Schmemann



Καταστροφική παρέμβαση:

βαθειά ριζωμένες στάσεις

Πρόσωπο και περιβάλλον

Το ανθρώπινο πρόσωπο:

μέρος ενός συνόλου 

με το οποίο το συνδέουν 

ουσιαστικοί δεσμοί



«εργάζεσθαι και φυλάσσειν»

αλλαγή νοοτροπίας: μετά-νοια

Πρόσωπο και περιβάλλον



Υπεύθυνη κυριαρχικότητα:

“Αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να 

υποθηκεύουμε εκείνες του αύριο”.

Αυτάρκεια:

Η ποιότητα ζωής δεν εξαρτάται από την κατανάλωση. 

Ο “οικολογικός ασκητισμός” είναι κλειδί στην 

Συμπερασματικά

Ο “οικολογικός ασκητισμός” είναι κλειδί στην 

αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων 

και όχι μόνον.



Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019

Ημερίδα, ΚΠΕ Αρναίας


