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Περίληψη 
Για τα προβλήµατα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος έχουν γίνει αρκετές αναφορές και 

προτάσεις. Επίκαιρος είναι και ο δηµόσιος διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτόν τον 

καιρό. Η µονοτονία, η αποξένωση, η έλλειψη κινήτρων, η παθητική στάση του µαθητή 

χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο ελληνικό σχολείο. Οι πιο ολοκληρωµένες 

από τις προτεινόµενες λύσεις αφορούν ριζικές αλλαγές σε όλες τις βαθµίδες, ενώ κάποιες 

αφορούν αλλαγές απλά στο εξεταστικό σύστηµα πρόσβασης στα ΑΕΙ. Η παρούσα εργασία 

παρουσιάζει µια πρόταση η οποία µπορεί να συµβάλει σε κάποιο βαθµό σε βραχυπρόθεσµες 

λύσεις στην υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγµατικότητα στο Γενικό Λύκειο. Το µάθηµα της 

πληροφορικής απαλλαγµένο από εξεταστικές διαδικασίες στο Γενικό Λύκειο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως «πυρήνας» για την υλοποίηση συνθετικών, διαθεµατικών εργασιών 

συµβάλλοντας στην δηµιουργία ενός πιο εποικοδοµητικού κλίµατος µάθησης. Με ένα 

παράδειγµα από τρέχουσα εργασία στο Γενικό Λύκειο Καλαµπάκας θα γίνει προσπάθεια να 

παρουσιαστούν οι δυσκολίες και τα πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης πρότασης. 

Λέξεις κλειδιά: ∆ιαθεµατικότητα, Σχέδιο Εργασίας, Περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

 

Abstract 
Several reports and proposals have been expressed about the problems of our educational 

system. Nowadays also takes place a public debate about how things can be improved in all 

levels of Greek education system. The monotony, the alienation, the lack of motivation and 

the passive attitude of the student describe the educational process in the Greek school. The 

most promising of the proposed solution regard radical changes at all levels, while some have 

to do just with the changes in the examination system which provide access to universities. 

This paper presents a proposal that can contribute to some extent on short-term solutions to the 

existing educational reality in Lyceum. The lesson of information free of examination 

procedures in Lyceum can be used as a «core» for implementing projects helping to create a 

more constructive learning environment. An example of ongoing work in Lyceum of 

Kalambaka will attempt to present the difficulties and advantages of the current proposal. 

Keywords: Cross-thematic approach to learning, Project, Environmental education. 
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1. Εισαγωγή 

Επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε είναι η κρίση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο 

δηµόσιος διάλογος που ξεκινά στις αρχές του 2009, µακάρι να οδηγήσει σε κάποιες 

ουσιαστικές και όχι επιφανειακές αλλαγές.  

Το σηµερινό δηµόσιο σχολείο είναι διαπιστωµένο από πολλούς διακεκριµένους 

παιδαγωγούς ότι εδώ και χρόνια βρίσκεται σε µία παθολογική κατάσταση. ∆εν 

υπάρχουν σηµεία επαφής ανάµεσα στις επιδιώξεις, τους προβληµατισµούς και τα 
ενδιαφέροντα του σχολείου µε εκείνα των µαθητών. Καθηγητές και µαθητές 

συνυπάρχουν µόνοι τους χωρίς να έχουν τις ευκαιρίες να συνεργαστούν και να 

επικοινωνήσουν ουσιαστικά. Η ελευθερία και των δύο πλευρών είναι περιορισµένη 

(Χρυσαφίδης Κ., 2006). 

Η συγκεκριµένη εργασία προσπαθεί να προτείνει ένα τρόπο οργάνωσης 

διαθεµατικών εργασιών µε βάση το µάθηµα της πληροφορικής αλλά και γενικά 

µαθήµατα που δεν εµπλέκονται στην αλυσίδα των πανελλαδικώς εξεταζόµενων 

µαθηµάτων. Με συνεργασία µπορούν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης να σχεδιάσουν συνθετικές, διαθεµατικές εργασίες µέσω των οποίων θα 

δοθεί µια νέα πνοή στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να περιµένουν τις ριζικές 

αλλαγές από την ηγεσία του υπουργείου. Κάτι τέτοιο βέβαια φαντάζει και είναι 

δύσκολο, αλλά αξίζει κανείς να το επιχειρήσει. Μάλιστα υπάρχει δυνατότητα µέσω 
των εργασιών να εκπληρωθούν και αρκετοί από τους στόχους του αναλυτικού 

προγράµµατος σπουδών ώστε να µην υπάρχει ο κίνδυνος της σύγκρουσης µε τους 

υποστηρικτές της απόλυτης εφαρµογής του.  

Στην συνέχεια θα δοθεί ένα παράδειγµα υλοποίησης µιας τέτοιας προσπάθειας κατά 

το τρέχον σχολικό έτος στο Γενικό Λύκειο Καλαµπάκας, η οποία θα ολοκληρωθεί 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Θα αναφερθούν οι ωφέλειες του εγχειρήµατος, οι 

δυσκολίες και οι προϋποθέσεις υλοποίησης.  

2. ∆ιαθεµατική εργασία: «Μεσογειακή διατροφή, Ελιά και 

Περιβάλλον» 

Σύµφωνα µε όσα γράφτηκαν παραπάνω, στην προσπάθεια να δηµιουργήσουµε πιο 

ευχάριστες αλλά και συγχρόνως ουσιαστικές διδακτικές παρεµβάσεις µία οµάδα 
καθηγητών από το Γενικό Λύκειο Καλαµπάκας αποφασίσαµε να υλοποιήσουµε µία 

διαθεµατική εργασία. Οι ειδικότητες των καθηγητών που ασχολούνται άµεσα είναι 

Πληροφορικής, Αγγλικών, Γερµανικών, Φυσικής Αγωγής ενώ υπάρχει και µία 

συµµετοχή από καθηγητές Βιολογίας, Φιλολογίας, Χηµείας. Το θέµα της εργασίας 

είναι: «Μεσογειακή ∆ιατροφή, Ελιά και Περιβάλλον». Το θέµα σχετίζεται µε την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τα περιβαλλοντικά θέµατα προσφέρονται για 

διαθεµατικές και διεπιστηµονικές εργασίες. Θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής 

προσέγγισης της συγκεκριµένης εργασίας είναι οι: σύστηµα, χώρος, χρόνος, 
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πολιτισµός, ταξινόµηση, ισορροπία, προστασία, υπευθυνότητα, αειφορία 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). 

2.1 Επιλογή θέµατος - στόχων 

Η επιλογή του θέµατος της εργασίας είναι πολύ σηµαντική. Χρειάζεται να γίνει 

ύστερα από συζήτηση µε τους µαθητές ώστε να επιλεγεί εκείνο που παρουσιάζει το 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον στους περισσότερους συµµετέχοντες. Η αγνόηση των 

βιωµάτων των µαθητών και των απόψεών τους είναι µία συχνή σηµαντική παράλειψη 

και µία όχι ιδανική αρχή για µια διαθεµατική εργασία.  

Οι µαθητές συµφώνησαν να ασχοληθούν µε το περιβάλλον µε το κίνητρο και της 

εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Νάουσας. Το θέµα έχει να κάνει µε την υγιεινή 

διατροφή που απορρέει από ένα υγιές περιβάλλον. Βασικό συστατικό της 

Μεσογειακής διατροφής αποτελεί το ελαιόλαδο. Οι διαδικασίες της καλλιέργειας της 
ελιάς, της παραγωγής του ελαιολάδου και η επίδρασή τους στο περιβάλλον 

αποτελούν βασικό αντικείµενο µελέτης της εργασίας. Η απόφαση το θέµα να έχει 

σχέση µε το περιβάλλον σίγουρα περιόρισε την ποικιλία των επιλογών. Στην τελική 
συµφωνία ρόλο έπαιξε η εκπαιδευτική επίσκεψη  και το θέµα του περιβαλλοντικού 

δικτύου «Γεωργία και Περιβάλλον» που συµµετέχει το σχολείο µας.  

Οι κυριότεροι στόχοι της εργασίας που τέθηκαν είναι: 

• να αναπτύξουµε  πνεύµα οµαδικότητας και συνεργασίας 

• να περιγράφουµε τι είναι µεσογειακή διατροφή και να αναγνωρίζουµε τις 

ωφέλειες της µεσογειακής διατροφής και τη συνεισφορά σε αυτή της ελιάς 

• να συνειδητοποιήσουµε τη σχέση περιβάλλοντος - ποιότητας διατροφής 

• να αναγνωρίζουµε τις διαφορές της βιολογικής καλλιέργειας µε τη 

συµβατική 

• να χρησιµοποιούµε τα εργαλεία πληροφορικής για να αντλούµε και να 

επεξεργαζόµαστε τις απαραίτητες πληροφορίες 

• και να αγαπήσουµε το περιβάλλον. 

2.2 Σχεδιασµός και προγραµµατισµός διδακτικών δραστηριοτήτων 

Και στο σχεδιασµό των διδακτικών δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στην 

επίτευξη των στόχων είναι απαραίτητη η συµµετοχή των µαθητών. Στη συζήτηση 

που έγινε αποφασίστηκε πραγµατοποίηση ενός συνόλου δραστηριοτήτων καθώς και 

των παραδοτέων που θα παραχθούν. Τα παραδοτέα αφορούν κυρίως:  

• ένα ιστότοπο σχετικό µε την µεσογειακή διατροφή και την ελιά 

• ένα ηµερολόγιο µε τροφές, συνταγές µεσογειακής διατροφής και τη 

διατροφική αξία των τροφών αυτών π.χ. βιταµίνες που προσφέρει κάθε 

τροφή  

• την προετοιµασία ενδιάµεσων γευµάτων µεσογειακής διατροφής. 
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Η συλλογικότητα της απόφασης για τα παραδοτέα και τις δραστηριότητες κάνει τους 
µαθητές να νιώσουν υπεύθυνοι για την υλοποίηση και την επιτυχή έκβαση της 

εργασίας. Ενδεικτικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στα πλαίσια της εργασίας 

είναι: επίσκεψη σε ελαιοτριβείο, δηµιουργία ηµερολογίου, δηµιουργία ιστότοπου, 

εκδροµή στο ΚΠΕ Νάουσας, επίσκεψη σε τοπικό µύλο, προετοιµασία ενδιάµεσων 

γευµάτων, εκδήλωση για τη διάχυση των αποτελεσµάτων.  

Η φάση του σχηµατισµού των οµάδων και της ανάθεσης εργασιών έχει τη δική της 

σηµασία. Η δηµιουργία των οµάδων από τους µαθητές γίνεται συνήθως µε βάση τις 

φιλίες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός στο να βοηθήσει τους µαθητές 

να σχηµατίσουν οµάδες που να µπορέσουν υλοποιήσουν τα κοµµάτια που 

αναλαµβάνουν. Για παράδειγµα µπορεί να µιλήσει στους µαθητές για το ενδιαφέρον 

που παρουσιάζει κάθε συνεργασία, για τον αλληλοσεβασµό και την προσπάθεια που 
απαιτείται από όλους για να είναι εποικοδοµητική. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

έχουµε υπόψη το µοντεσοριανό «Βοήθα µε όσο σε χρειάζοµαι». 

Αφού συµφωνήθηκαν λοιπόν οι εργασίες έγινε ο καταµερισµός των εργασιών. 

Οργανώθηκαν έξι οµάδες, κάθε οµάδα ανέλαβε δύο µήνες του ηµερολογίου και ένα 
τµήµα του ιστότοπου. Έχοντας «υπογράψει κάθε οµάδα το συµβόλαιο» και 

ελπίζοντας µε την όλη την παραπάνω διαδικασία να έχουν δηµιουργηθεί οι 

εσωτερικές παρορµήσεις ξεκίνησε η φάση της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. 

2.3 Υλοποίηση ∆ραστηριοτήτων 

Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων της εργασίας γίνεται κατά κύριο λόγο στο µάθηµα 

«Εφαρµογές Υπολογιστών» της Β΄ Λυκείου. Στο µάθηµα αυτό υπάρχει χρόνος οι 
οµάδες να αυτορυθµιστούν, να δράσουν, να συνεργαστούν, να δηµιουργήσουν. 

Σηµαντικό είναι οι µαθητές να επεξεργάζονται τις πληροφορίες που αντλούν από το 

∆ιαδίκτυο και να µην τις δέχονται άκριτα. Οι διαθεµατικές εργασίες στο µάθηµα της 

πληροφορικής είναι πλήρως συµβατές και µε το αναλυτικό πρόγραµµα του 

µαθήµατος. Καταγράφονται παρακάτω µερικοί στόχοι του αναλυτικού προγράµµατος 
που εκπληρώνονται (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1997):  

«Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ενότητα «∆ιερευνώ - ∆ηµιουργώ -Ανακαλύπτω» 

µε την οποία επιδιώκεται, να εµπλακούν οι µαθητές σε ποικίλες, πιο σύνθετες και 
ολοκληρωµένες δραστηριότητες ώστε να αποκτήσουν εµπειρίες οι οποίες: 

• ∆ιευκολύνουν την ανάπτυξη της ικανότητας του µαθητή να δηµιουργεί….» 

Και όσο αφορά το γνωστικό αντικείµενο Πολυµέσα σκοπός είναι οι µαθητές να 

γνωρίσουν: «Τι είναι, Τα βασικά χαρακτηριστικά τους, Υπερκείµενα, Υπερµέσα, 

Εφαρµογές πολυµέσων, …..». 

Ο καθηγητής πληροφορικής λοιπόν, µε τις διαθεµατικές αλλά και µε απλούστερες 

συνθετικές εργασίες έχει το πλεονέκτηµα να κάνει το µάθηµά του ενδιαφέρον ενώ 

ταυτόχρονα πετυχαίνεται συνήθως και η παραγωγή αξιόλογου λογισµικού ή 
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ηλεκτρονικού υλικού. (Στράντζαλη – Καλκάνη Μ., ∆ερεκενάρης Γ., 2006). Μάλιστα 
για την οργάνωση της εργασίας µπορεί να χρησιµοποιήσει τα συνεργατικά εργαλεία 

που προσφέρονται δωρεάν στο ∆ιαδίκτυο όπως οι οµάδες της Google, τα ιστολόγια, 

η από κοινού συγγραφή εγγράφων π.χ. Google Docs κ.α. (Κόµης 2006) 

 

Σχήµα 1: Ο ηλεκτρονικός χώρος οργάνωσης των οµάδων της Google 

Εκτός από το µάθηµα της πληροφορικής η εργασία υλοποιείται και στα υπόλοιπα 

µαθήµατα σε λιγότερες διδακτικές ώρες. Στο µάθηµα των αγγλικών και των 

γερµανικών γίνεται µετάφραση και συζήτηση σχετικά µε την εργασία. Στο µάθηµα 
της βιολογίας οι µαθητές συζητούν για τη διατροφική αξία των τροφών, ενώ στο 

µάθηµα της Χηµείας οι µαθητές συζητούν για τα λιπάσµατα, τα φυτοφάρµακα, το pH 

του εδάφους. Στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής µαθαίνουν πώς θα αξιοποιήσουν 

περαιτέρω την µεσογειακή διατροφή συνδυάζοντας την µε κινητικές δραστηριότητες 

για βελτίωση της φυσικής κατάστασης και εποµένως της υγείας τους. Στο µάθηµα 

της Γλώσσας οι µαθητές συνθέτουν τα κείµενα που θα δηµοσιεύσουν στον τοπικό 

τύπο, ενώ στο µάθηµα της Λογοτεχνίας οι µαθητές µπορούν να ασχοληθούν µε 

λογοτεχνικά κείµενα που αναφέρονται στην ελιά. 

2.4 Αξιολόγηση 

Οι οµάδες θα εκτιµήσουν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους, ποιοι στόχοι 

επιτεύχθηκαν και αν είναι ευχαριστηµένοι από το αποτέλεσµα. Θα συζητήσουν για 
τυχόν αίτια αποτυχίας ώστε οι θετικές και αρνητικές εµπειρίες να είναι οδηγοί για 

παρόµοιες απόπειρες στο µέλλον. (Χρυσαφίδης Κ., 2006). Ο βαθµός του µαθήµατος 

πληροφορικής θα προκύψει από την εργασία και την παραπάνω διαδικασία.  

3. Οφέλη, ∆υσκολίες, Συµπεράσµατα 

Από τη µέχρι τώρα πορεία της εργασίας βλέπουµε ότι οι οµάδες έχουν αυτορυθµιστεί 
µετά από ένα στάδιο προσαρµογής. ∆ραστηριοποιούνται όλοι οι µαθητές και υπάρχει 
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η πίστη ότι τα αποτελέσµατα θα να είναι θετικά και θα παρουσιαστούν στην τελική 
εκδήλωση, επιτυγχάνοντας την διάχυσή τους στους µαθητές όλου του σχολείου και 

όχι µόνο. Η επίσκεψη στο ΚΠΕ Νάουσας βοήθησε τους µαθητές και τους καθηγητές 

να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν καλύτερα. Οι µαθητές αναζητούν 

πληροφορίες, συνθέτουν, προτείνουν λύσεις, επικοινωνούν.  

Μια από τις δυσκολίες που υπάρχουν είναι η προβληµατική συνεργασία των µελών 

µιας οµάδας. Γίνεται προσπάθεια η οµάδα να συγκεντρωθεί στην εργασία και να 

πειστεί για τη σηµασία της ολοκλήρωσης του τµήµατος που έχει αναλάβει και για τη 

συµµετοχή της στο τελικό αποτέλεσµα. Άλλες δυσκολίες αφορούν την έλλειψη 
οικονοµικής ενίσχυσης των εκπαιδευτικών επισκέψεων, τη δυσκολία συντονισµού 

των εκπαιδευτικών µε το υπάρχον ωρολόγιο πρόγραµµα και η κούραση των µαθητών 

από τα εξωσχολικά µαθήµατα. Πολύ σηµαντικό είναι να πειστεί ο διευθυντής του 

σχολείου να βοηθήσει στην όλη προσπάθεια, παρέχοντας του ενηµέρωση για τις 

δράσεις και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Ήδη έχει υλοποιηθεί το ηµερολόγιο, 
ένα βίντεο το οποίο δηµοσιεύτηκε στο Youtube και βρισκόµαστε στην αρχή 

κατασκευής του ιστότοπου. 

Σαν τελικό συµπέρασµα µπορούµε να πούµε ότι ο καθηγητής πληροφορικής µπορεί 

να παίξει ένα σηµαντικό παιδαγωγικό ρόλο πέραν από τον τεχνικό δηµιουργώντας 

συνθήκες καλλιέργειας της δηµιουργικής σκέψης και θετικό κλίµα επικοινωνίας και 

συνεργασίας. 
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