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ATS2020 ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

   

Συγγραφέας/Συντάκτης: Χρήστος Ράρρας  

Σχολείο/Οργανισμός: Γυμνάσιο Έγκωμης -Κυριάκος Νεοκλέους  
Χώρα: Κύπρος 

Γλώσσα: Ελληνική 

 
Παρουσίαση μαθησιακού αντικειμένου 

Γνωστικό 
αντικείμενο 

Νεοελληνική Γλώσσα 

Τίτλος  
ενότητας 

Ενότητα 5η: Ειρήνη - πόλεμος 

Τάξη Γ΄Γυμνασίου 

Διάρκεια  4 σαραντάλεπτες περίοδοι   
Μάθημα 1ο : Δραστηριότητα 1, δραστηριότητες 2.1 και 2.2 
Μάθημα 2ο : Δραστηριότητα 2 (2.3 και 2.4), δραστηριότητες 3 και 4 
Μάθημα 3ο : Συνέχιση των προηγούμενων δραστηριοτήτων και δραστηριότητα 5 
Μάθημα 4ο: Δραστηριότητα 6 

Περιγραφή   Το θέμα της ειρήνης και του πολέμου είναι πάντα επίκαιρο. Ο στόχος είναι οι μαθητές να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην 
προάσπιση της ειρήνης στον κόσμο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν προσθέσουν και τη δική τους φωνή σε όλες τις άλλες που 
αγωνίζονται για τον ίδιο στόχο. Τα τελικά προϊόντα της εργασίας τους, με τα οποία θα συνεισφέρουν και αυτοί στην αφύπνιση 
των συνειδήσεων στο συγκεκριμένο θέμα, θα είναι μια αντιπολεμική αφίσα και ένα κείμενο προβληματισμού σχετικά με το 
ρόλο που μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην καλλιέργεια φιλειρηνικών ανθρώπων.  
Για να φτάσουν στην παραγωγή των τελικών προϊόντων, οι μαθητές θα περάσουν από τα εξής στάδια:  
α) Εργαζόμενοι ατομικά θα γνωρίσουν και θα κατακτήσουν την παραγωγική μέθοδο ανάλυσης κειμένου, η οποία θα τους 
βοηθήσει να αναλύσουν τα κείμενα που θα αποτελέσουν το υλικό τους για τα επόμενα στάδια της εργασίας τους.  
β) Η ομαδική εργασία θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εμβαθύνουν στο θέμα της ενότητας. Με τη βοήθεια της ομάδας, οι 
μαθητές θα αναζητήσουν τα αιτία (αναγκαστικό και τελικό αίτιο) των πολέμων, θα επιχειρήσουν ερμηνείες, θα αξιολογήσουν 
συμπεριφορές και στάσεις, θα αποκαλύψουν το ρόλο της προπαγάνδας και της κακοποίησης της αλήθειας στις πολεμικές 
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συγκρούσεις (μέσα από τη μελέτη του ρόλου των Μ.Μ.Ε.) και θα υιοθετήσουν κριτική και αυτοκριτική στάση απέναντι στο 
θέμα ειρήνη – πόλεμος. 
γ) Η προηγούμενη φάση της εργασίας τους εντός των ομάδων θα τους εξασφαλίσει πλούσιο γλωσσικό υλικό για το θέμα της 
ενότητας. Αυτό το γλωσσικό υλικό – θα το καταχωρίσουν σε πίνακα με δύο στήλες: ειρήνη – πόλεμος – θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να εργαστούν αποδοτικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης, όπου αναμένονται τα τελικά προϊόντα.  
δ) Τα τελικά προϊόντα της εργασίας των μαθητών, η αφίσα και το κείμενο προβληματισμού, θα πρέπει να αποτελέσουν την 
προσωπική τους συμβολή στην επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να περιοριστούν στο 
στενό χώρο ενός μαθήματος, αλλά να δημοσιευτούν, ώστε να επηρεάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. 
Γνωρίζουμε όλοι τη δύναμη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στις αλλαγές που επιχειρούνται στον κόσμο. Θα μπορούσε, 
λοιπόν, να γίνει μια προσπάθεια οι εργασίες των μαθητών που αναφέρθηκαν πιο πάνω να δημοσιευτούν σε ένα ή σε 
περισσότερα από αυτά. Ως ενεργοί πολίτες του κόσμου στον οποίο θα ζήσουν, έχουν και λόγο και ευθύνη να διεκδικήσουν ο 
κόσμος αυτός να είναι καλύτερος από το σημερινό.   

  



    3 
 

ATS2020 LD Μακρο-επίπεδο μαθησιακού σχεδιασμού  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATS2020 Μαθησιακός  σχεδιασμός:  Μικροεπίπεδο, «Η μάθησή μου» και αξιολόγηση  

Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα/Ενότητα 5η: Ειρήνη - πόλεμος                                         Επίπεδο/Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου 

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν  τις δεξιότητες αυτές 
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
- Οι μαθητές εργάζονται ατομικά για να γνωρίσουν και να 

κατακτήσουν την παραγωγική μέθοδο ανάλυσης κειμένου. 
- Ομαδική εργασία για συλλογή υλικού και κριτική αποτίμηση 

της αντικειμενικότητάς του για να κατανοήσουν και να 

αναδείξουν την κακοποίηση της αλήθειας σε καιρό πολέμου.  
- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης μέσα από την αναζήτηση των 

αιτίων που οδηγούν σε πολέμους. 
- Δημιουργία αφίσας (κατάκτηση της τρόπου δημιουργίας της) 

για την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στην καταδίκη του 
πολέμου και την επικράτηση της ειρήνης. 

- Παραγωγή γραπτού λόγου για την συμβολή της εκπαίδευσης 
στην καλλιέργεια αντιπολεμικού πνεύματος.  

- Αναστοχαστική αποτίμηση της διαδικασίας μάθησης 
- Διαμόρφωση Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων (ePortfolio) 

Ψηφιακά εργαλεία 
(δυνατότητες) 
- Διαδίκτυο 
- Ms one note 
- Ms word ή άλλο πρόγραμμα για 

τη δημιουργία αφίσας 

 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
- Υπό έμφαση:  
Πληροφοριακός Γραμματισμός  

- Επεξεργασία πληροφοριών και 
οικοδόμηση νέας γνώσης. 

- Εμπέδωση νέας γνώσης και εφαρμογή 
της σε νέες καταστάσεις 

Συνεργασία- Επικοινωνία  
- Αλληλεπίδραση, συνεργασία και 

κοινοποίηση με τους/τις 
συμμαθητές/συμμαθήτριες, τους/τις 
εκπαιδευτικούς ή και άλλους, μέσω 
ποικιλίας εργαλείων και ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντων. 

 
Αυτόνομη Μάθηση  

- Αξιολόγηση της διαδικασίας και των 
αποτελεσμάτων και παροχή αποδεικτικών 
στοιχείων για τα επιτεύγματα. 
 

- Αναδυόμενες:  
- Ψηφιακός γραμματισμός: Επιλογή από τους 

μαθητές των κατάλληλων εργαλείων 
(επικοινωνιακών και συνεργατικών) σύμφωνα με 
τις ανάγκες τους. 

- Αυτόνομη μάθηση: Σχεδιασμός της μάθησης από 
τον κάθε μαθητή.  

 
 

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό 
πρόγραμμα) 

1. Τρόπος εκφοράς της επιρρηματικής έννοιας 
του σκοπού και της αιτίας: τελικές και 
αιτιολογικές προτάσεις (γνωσιολογικός). 

2. Αναζήτηση αιτιών και αποτελεσμάτων, 
αξιολόγηση συμπεριφορών, υιοθέτηση κριτικής 
στάσης απέναντι στο θέμα της ειρήνης και του 
πολέμου (πραγματογνωστικός – 
συναισθηματικός) 

3. Κατανόηση κειμένων επιχειρηματολογίας, 
ενταγμένων σε διάφορα κειμενικά είδη στα 
οποία υποστηρίζονται, αντικρούονται γνώμες, 
απόψεις και κρίσεις για διάφορα θέματα 
(ειδικός δείκτης επιτυχίας). Οι μαθητές 
εφαρμόζουν την παραγωγική μέθοδο ανάλυσης 
κειμένου 

4. Παραγωγή κειμένου επιχειρηματολογίας 
τοποθετώντας το στο επικοινωνιακό και 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (ειδικός δείκτης 
επιτυχίας).  

 

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
- Ποικίλο υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί για να αναζητηθούν τα 

αίτια και να προβληθούν οι σκοπιμότητες και οι συνέπειες του 
πολέμου. 

- Τεκμήρια επιλογής και αξιολόγησης πληροφοριακών πηγών  
- Συμπληρωμένοι πίνακες σχετικού  λεξιλογίου   
- Επιχειρηματολογικό κείμενο, για να αναδειχθεί ο σημαντικός 

ρόλος της εκπαίδευσης στην επικράτηση της ειρήνης. 
- Ενίσχυση του αντιπολεμικού μηνύματος με ποικίλο υλικό: 

αφίσα, βίντεο, έργα τέχνης, λογοτεχνικά κείμενα. 
- Αναστοχαστικό ημερολόγιο ατομικής πορείας  μάθησης 

(συμπλήρωση του Ημερολογίου Η Μάθησή μου και αποτίμηση 
της απόδοσης του κάθε μέλους της ομάδας) 

- Συμπληρωμένα τα εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης  
- Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων μαθητών ( ePortfolios)  
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ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Μαθησιακή 
δραστηριότητα 

Μαθησιακοί στόχοι – 
Αποτελέσματα  

Δραστηριότητες  
(εκπαιδευτικού/μαθητ

ή) 

Ρόλος 
εκπαιδευτικού  

Εργαλεία  
Μεθοδολογία 

– διάταξη 
τάξης 

Μαθησιακά 
προϊόντα 

(αναμενόμενα) 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί  
Κομβικές 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα  
1: Μετά την 
αφόρμηση 
(μουσικό 
κομμάτι και 
συνοδευτικό 
βίντεο 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=5Fg4eM_H
HTs 
 και την 
εισαγωγή στο 
θέμα, οι μαθητές 
επεξεργάζονται 
τα κείμενα 1,3,4 
και 7 της 
ενότητας. Οι 
μαθητές 
εργάζονται στο 
επικοινωνιακό 
πλαίσιο των 
κειμένων 
αναζητώντας τον 
πομπό, τον 
δέκτη, την 
περίσταση 

1.Η κατάκτηση 
του τρόπου 
ανάλυσης 
κειμένων με τη 
χρήση της 
παραγωγικής 
μεθόδου 
αποσκοπεί στη 
βελτίωση των 
ικανοτήτων των 
μαθητών σε ό,τι 
αφορά στην 
εργασία τους με 
κείμενα. 

Αυτόνομη 
μάθηση: 
Αναγνώριση 
βασικών αναγκών 
για μάθηση με 
βάση την 
προϋπάρχουσα 
γνώση 
(παραγωγική 
μέθοδος). 
 
:  
. 

Οι μαθητές εργάζονται 
με το κείμενο 7 και τις 
στοχευμένες εργασίες, 
για να αναλύσουν το 
κείμενο με τη βοήθεια 
της παραγωγικής 
μεθόδου. Έχει 
προηγηθεί η εύρεση του 
επικοινωνιακού 
πλαισίου με τη βοήθεια 
του εκπαιδευτικού τόσο 
του συγκεκριμένου 
κειμένου όσο και των 
κειμένων 1, 3 και 4. 
 

Ο εκπαιδευτικός 
εισάγει τους μαθητές 
στο θέμα της 
ενότητας 
χρησιμοποιώντας ως 
αφόρμηση ένα 
μουσικό κομμάτι που 
συνοδεύεται από 
βίντεο («Αν θα 
μπορούσα τον κόσμο 
να άλλαζα», Φ. 
Πλιάτσικας). Στη 
συνέχεια με τους 
μαθητές σε δυάδες 
γίνεται η 
επεξεργασία των 
εισαγωγικών 
κειμένων της 
ενότητας. Ο 
εκπαιδευτικός 
ανακοινώνει στους 
μαθητές ότι θα 
γνωρίσουν την 
παραγωγική μέθοδο 
ανάλυσης κειμένων. 
Τους υπενθυμίζει ότι 
η παραγωγική 

- Μουσικό 
κομμάτι και 
συνοδευτικό 
βίντεο για 
αφόρμηση  
https://www.
youtube.com/
watch?v=5Fg4
eM_HHTs 

- Βιβλίο 
μαθητή 
(βλ.Νεοελληνι
κή Γλώσσα Γ’ 
Γυμνασίου 
στο 
παράρτημα 

- Ηλεκτρονική 
παρουσίαση 
με τους 
στόχους και 
την πορεία 
προσέγγισης 
της ενότητας 

Οι μαθητές 
ανά δύο, 
όπως είναι η 
συνηθισμένη 
διάταξη της 
τάξης.   
 
Συζήτηση 
στην 
ολομέλεια  

- Οι μαθητές θα 
κατακτούν και 
εφαρμόζουν την 
παραγωγική 
μέθοδο ανάλυσης 
κειμένου.  

- Οι μαθητές 
αποδεικνύουν 
την κατάκτηση 
του μαθησιακού 
αντικειμένου 
συμπληρώνοντα
ς τη 
διαγραμματική 
πορεία ανάλυσης 
ενός κειμένου με 
την παραγωγική 
μέθοδο. 
- Δημιουργική 
εργασία 
(συνέχιση του 
δοσμένου 
κειμένου με 
προσωπική 
αφήγηση σε α΄ 
πρόσωπο 
εικόνων 
χαρακτηριστικών 
του πολέμου και 
αναπόληση 
ειρηνικών 
σκηνών.  

https://www.youtube.com/watch?v=5Fg4eM_HHTs
https://www.youtube.com/watch?v=5Fg4eM_HHTs
https://www.youtube.com/watch?v=5Fg4eM_HHTs
https://www.youtube.com/watch?v=5Fg4eM_HHTs
https://www.youtube.com/watch?v=5Fg4eM_HHTs
https://www.youtube.com/watch?v=5Fg4eM_HHTs
https://www.youtube.com/watch?v=5Fg4eM_HHTs
https://www.youtube.com/watch?v=5Fg4eM_HHTs
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ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Μαθησιακή 
δραστηριότητα 

Μαθησιακοί στόχοι – 
Αποτελέσματα  

Δραστηριότητες  
(εκπαιδευτικού/μαθητ

ή) 

Ρόλος 
εκπαιδευτικού  

Εργαλεία  
Μεθοδολογία 

– διάταξη 
τάξης 

Μαθησιακά 
προϊόντα 

(αναμενόμενα) 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί  
Κομβικές 

δεξιότητες 

επικοινωνίας, το 
σκοπό του 
συντάκτη του 
κειμένου και το 
μήνυμά του. Η 
εύρεση του 
επικοινωνιακού 
πλαισίου θα 
τους βοηθήσει 
στην προσέγγιση 
της παραγωγικής 
μεθόδου 
ανάλυσης ενός 
κειμένου. 

μέθοδος δεν τους 
είναι άγνωστη, αφού 
την είχαν 
χρησιμοποιήσει για 
την ανάπτυξη 
προλόγου με τη 
συγκεκριμένη 
μέθοδο (ανατρέχουν 
στο κατάλληλο υλικό 
που είχαν 
επεξεργαστεί σε 
προηγούμενο 
μάθημα.  

Δραστηριότητα 
2: Οι μαθητές θα 
εργαστούν σε 
ομάδες (4 
εξαμελείς). Θα 
μελετήσουν το 
υλικό που 
βρίσκεται στη 
σελίδα του 
Σημειωματαρίου 
ΟneNote  τους 
«Γιατί γίνονται 
πόλεμοι;» 

2.Η γνώση του 
τρόπου εκφοράς 
της 
επιρρηματικής 
έννοιας του 
σκοπού και της 
αιτίας (μέσα από 
τη μελέτη των 
τελικών και 
αιτιολογικών 
προτάσεων) 
στοχεύει την 
καλύτερη 

Συνεργασία και 
Επικοινωνία  

 Αλληλεπίδρα
ση, 
συνεργασία 
και 
κοινοποίηση 
με τους/τις 
συμμαθητές/
συμμαθήτριε
ς, τους/τις 
εκπαιδευτικο
ύς ή και 

Δραστηριότητα 2.1: Οι 
μαθητές θα μελετήσουν 
το υλικό που υπάρχει 

στη σελίδα «Γιατί 
γίνονται πόλεμοι;» στο 
ηλεκτρονικό 
σημειωματάριό τους 
(βλ. παράρτημα, όπου 
δίνονται οδηγίες). 

Δραστηριότητα 2.2: Οι 
μαθητές συμπληρώνουν 
στο Ημερολόγιο Η 

- Παρέχει 
καθοδήγηση για 
την πορεία της 
εργασίας. 

- Υποστηρίζει τους 
μαθητές:  
o διευκολύνοντας 

την εργασία στο 
πλαίσιο της 
ομάδας,  

o δίνοντας 
πληροφορίες 
για το υλικό, 

- Γραπτές 
οδηγίες για τις 
δραστηριότητε
ς  (βλ 
παράρτημα). 

- Υλικό που 
υπάρχει στο 
Χώρο 
Συνεργασίας 
μαθητών Βλέπε 
υλικό στο 
Παράρτημα). 

Ομαδική 
εργασία, 
ατομική 
δράση και 
διομαδική 
συνεργασία. 

- Συμπλήρωση 
της Μάθησης. 

- Κοινό 
ηλεκτρονικό 
σημειωματάριο 
για την κάθε 
ομάδα, όπου 
θα κατατίθεται 
η εργασία της.   
 

Διαμορφωτικό 
εργαλείο 
αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού 
(Δραστηριότητα  
2.4) 
Διαμορφωτικό 
εργαλείο 
αξιολόγησης 1 
 
Αυτοαξιολόγηση  

file:///C:/Users/markidou.n/Documents/ATS2020/LEARNING%20CYCLES_SCHOOLS/ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕΔΑ-ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕΔΑ/ΠΟΛΕΜΟΣ%20ΚΑΙ%20ΕΙΡΗΝΗ/microlevel%20new%20greek%20language%20unit%205%20c'%20gymnasiou_ΕΙΡΗΝΗ_ΠΟΛΕΜΟΣ_edited_NM.docx
file:///C:/Users/markidou.n/Documents/ATS2020/LEARNING%20CYCLES_SCHOOLS/ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕΔΑ-ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕΔΑ/ΠΟΛΕΜΟΣ%20ΚΑΙ%20ΕΙΡΗΝΗ/microlevel%20new%20greek%20language%20unit%205%20c'%20gymnasiou_ΕΙΡΗΝΗ_ΠΟΛΕΜΟΣ_edited_NM.docx
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ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Μαθησιακή 
δραστηριότητα 

Μαθησιακοί στόχοι – 
Αποτελέσματα  

Δραστηριότητες  
(εκπαιδευτικού/μαθητ

ή) 

Ρόλος 
εκπαιδευτικού  

Εργαλεία  
Μεθοδολογία 

– διάταξη 
τάξης 

Μαθησιακά 
προϊόντα 

(αναμενόμενα) 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί  
Κομβικές 

δεξιότητες 

      

   και  
 
Δραστηριότητα 
3: «Πόλεμος vs 
αλήθεια»: Οι 
μαθητές, 
εργαζόμενοι στις 
ομάδες τους, θα 
προσπαθήσουν 
να εμβαθύνουν 
στην 
προβληματική 
σχέση πολέμου 
και αλήθειας. 
 
 

κατανόηση της 
σχέσης σκοπού 
και αιτίας και, 
επομένως, στη 
κριτική 
αποτίμηση 
γεγονότων και 
καταστάσεων. Το 
θέμα του 
πολέμου 
προσφέρεται 
ιδιαίτερα για την 
πραγμάτωση του 
συγκεκριμένου 
στόχου.  
Σε συνδυασμό με 
τον πιο πάνω 
στόχο, οι 
μαθητές θα 
οξύνουν την 
κριτική 
ικανότητά τους 
μελετώντας την 
αντιθετική σχέση 
πολέμου και 
αλήθειας, όπως 
αυτή 

άλλους, μέσω 
ποικιλίας 
εργαλείων 
και 
ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντ
ων. 

Πληροφοριακός 
Γραμματισμός  

 Εντοπισμός, 
οργάνωση, 
ανάλυση, 
αξιολόγηση, 
σύνθεση και 
ηθική χρήση 
πληροφοριών 
από ποικιλία 
πηγών και 
μέσων. 

 Επεξεργασία 
πληροφοριών 
και 
οικοδόμηση 
νέας γνώσης. 

 Εμπέδωση 
νέας γνώσης 
και εφαρμογή 

Μάθησή μου τα πρώτα 
τρία σημεία  

Δραστηριότητα 2.3: Οι 
μαθητές συνεργάζονται 
για να διεκπεραιώσουν 
την εργασία που τους 
έχει ανατεθεί. (βλ. 
παράρτημα για 
αναλυτικές οδηγίες) 

Δραστηριότητα 2.4: 
Κάθε ομάδα συζητά με 
τον εκπαιδευτικό την 
πρόοδο που έχει πετύχει 
και λαμβάνει 
ανατροφοδότηση. 

 

 

 

  

 

επεξηγώντας 
δύσκολα 
σημεία, 
εστιάζοντας σε 
κομβικά 
σημεία,  

o βοηθώντας 
τους μαθητές 
να διαβάσουν 
«μεταξύ των 
γραμμών», για 
να πετύχουν 
βαθύτερη 
κατανόηση του 
θέματος.    

- Αξιοποίηση του 
Χώρου 
συνεργασίας 
στο 
ηλεκτρονικό 
σημειωματάρι
ο, όπου 
παρέχεται η 
δυνατότητα της 
διομαδικής 
συνεργασίας 
και συζήτησης.  

- Ημερολόγιο Η 
Μάθησή μου   

 

Διαμορφωτικό 
εργαλείο 
αξιολόγησης 2   
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ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Μαθησιακή 
δραστηριότητα 

Μαθησιακοί στόχοι – 
Αποτελέσματα  

Δραστηριότητες  
(εκπαιδευτικού/μαθητ

ή) 

Ρόλος 
εκπαιδευτικού  

Εργαλεία  
Μεθοδολογία 

– διάταξη 
τάξης 

Μαθησιακά 
προϊόντα 

(αναμενόμενα) 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί  
Κομβικές 

δεξιότητες 

αποτυπώνεται 
στην 
προπαγάνδα που 
εκπορεύεται από 
τις 
αντιμαχόμενες 
πλευρές. 
Παράλληλα θα 
μελετηθεί και ο 
ρόλος των 
Μ.Μ.Ε. στη 
διασπορά της 
προπαγάνδας 
των 

αντιμαχομένων. 

της σε νέες 
καταστάσεις. 

 
 
-  

Δραστηριότητα 
4: "Το λεξιλόγιο 
της ενότητας". 

Ο στόχος εδώ 
είναι ο 
εμπλουτισμός 
του λεξιλογίου 
στο θέμα της 
ενότητας, για να 
έχουν οι μαθητές 
μεγαλύτερη 
ευχέρεια στην 
τελική φάση της 
εργασίας τους  
που συνίσταται 

  Οι μαθητές 
καταχωρίζουν σε πίνακα 
το λεξιλόγιο της 
ενότητας που 
συγκέντρωσαν από την 
προηγούμενη εργασία 
τους. 

- Ενεργεί 
υποστηρικτικά 
στην περίπτωση 
που οι μαθητές δεν 
γνωρίζουν τη 
σημασία κάποιας 
λέξης 
παραπέμποντάς 
τους σε 
ηλεκτρονικά 
λεξικά. 
 

-Ηλεκτρονικό 
λεξικό της 
Ελληνικής 
Γλώσσας 
(ακολούθησε 
τον  πιο κάτω 
σύνδεσμο): 
http://www.gre
ek-
language.gr/gre
ekLang/modern
_greek/tools/lex

Ομαδική και 
ατομική 
εργασία (σε 
ό,τι αφορά 
στην σημασία 
και τη χρήση 
των λέξεων) 

-Συμπλήρωση 
πινάκων 
λεξιλογίου στο 
ηλεκτρονικό 
σημειωματάριό 
τους  

Συντρέχουσα 
αξιολόγηση:  
Ο εκπαιδευτικός 
αξιολογεί τη 
συμπλήρωση των 
πινάκων 
ελέγχοντας το 
ηλεκτρονικό 
σημειωματάριο 
του κάθε μαθητή. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
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ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Μαθησιακή 
δραστηριότητα 

Μαθησιακοί στόχοι – 
Αποτελέσματα  

Δραστηριότητες  
(εκπαιδευτικού/μαθητ

ή) 

Ρόλος 
εκπαιδευτικού  

Εργαλεία  
Μεθοδολογία 

– διάταξη 
τάξης 

Μαθησιακά 
προϊόντα 

(αναμενόμενα) 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί  
Κομβικές 

δεξιότητες 

στην 
ολοκλήρωση των 
εργασιών του 
μαθησιακού 
κύκλου 

ica/triantafyllide
s/ 
-Το σώμα 
κειμένων της 
Ελληνικής 
Γλώσσας 
(ακολούθησε 
τον  πιο κάτω 
σύνδεσμο): 
http://www.gre
ek-
language.gr/gre
ekLang/modern
_greek/tools/cor
pora/index.html 
 

Δραστηριότητα 
5  
Δραστηριότητα 
είναι η 
δημιουργία 
αφίσας με 
αντιπολεμικό 
περιεχόμενο και 
η παραγωγή 
γραπτού λόγου 
για το ρόλο που 

  Πληροφοριακός 
Γραμματισμός  

 Επεξεργασία 
πληροφοριώ
ν και 
οικοδόμηση 
νέας γνώσης 

 Εμπέδωση 
νέας γνώσης 
και εφαρμογή 

Δραστηριότητα 6.1: 

Οι μαθητές 

δημιουργούν αφίσα ή 

συντάσσουν ένα κείμενο  

Δραστηριότητα 6.2 οι 

μαθητές  δημιουργούν 

το δικό τους ePortfolio 

για τη συγκεκριμένη 

ενότητα.  

- Έλεγχος του 
ατομικού 
ePortfolio του κάθε 
μαθητή. 

 

Οδηγίες για 

δημιουργία 

αφίσας Βλέπε 

Παράρτημα 

αφίσα 

 

 

Ατομική 
εργασία 

 Αφίσα  

 Κείμενο  

 Ατομικά  
ePortfolios 

Εργαλείο 
αυτοαξιολόγηση
ς: ergaleio3 
 
O εκπαιδευτικός 
αξιολογεί τους 
Ηλεκτρονικούς 
Φακέλους 
Επιτευγμάτων 
των μαθητών  
Εργαλείο 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
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ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Μαθησιακή 
δραστηριότητα 

Μαθησιακοί στόχοι – 
Αποτελέσματα  

Δραστηριότητες  
(εκπαιδευτικού/μαθητ

ή) 

Ρόλος 
εκπαιδευτικού  

Εργαλεία  
Μεθοδολογία 

– διάταξη 
τάξης 

Μαθησιακά 
προϊόντα 

(αναμενόμενα) 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί  
Κομβικές 

δεξιότητες 

μπορεί να 
διαδραματίσει η 
εκπαίδευση 
στην επικράτηση 
της ειρήνης. 

της σε νέες 
καταστάσεις. 

 
Δημιουργικότητα 
και Καινοτομία  
 

 Αξιοποίηση 
εργαλείων 
και πηγών με 
καινοτόμο 
και 
δημιουργικό 
τρόπο 

 
Αυτόνομη Μάθηση  

 Αξιολόγηση της 
διαδικασίας και 
των 
αποτελεσμάτων 
και παροχή 
αποδεικτικών 
στοιχείων για τα 
επιτεύγματα. 

 

Δραστηριότητα 6.3: Οι 

μαθητές συμπληρώνουν 

το εργαλείο 

διαμορφωτικής 

αξιολόγησης και 

συμπληρώνουν το 

Ημερολόγιο Η Μάθησή 

μου (Αναστοχασμός) 

https://resources.ats20

20.eu/resource-

details/ADM/learning_j

ournal 

 

https://resources
.ats2020.eu/reso
urce-
details/SCTS/axio
logisi-eportfolio 
 
 

 

  

https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/ADM/learning_journal
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio


    10 
 

Παράρτημα  

 

Δραστηριότητα 1: Σύνδεσμος  

 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, σελίδες 87-104 (εμπλουτισμένο html)  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2415,9231/ 

Δραστηριότητα 2: Οδηγίες  

 

Εργασίες:  
Δραστηριότητα 2: Ο πόλεμος είναι τόσο παλιός όσο και ο άνθρωπος. Στην ιστορία του ανθρώπου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και έχει επηρεάσει σε 
μεγάλο βαθμό την πορεία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Γιατί όμως γίνονται πόλεμοι; Είναι στη φύση του ανθρώπου να διεξάγει πολέμους ή 
υπάρχουν άλλοι λόγοι που τον σπρώχνουν σ' αυτή την περιπέτεια; Με αφορμή τον πόλεμο στη Συρία, μελετήστε το υλικό που δίνεται  και 
προσπαθήστε να απαντήσετε στην αρχική ερώτηση.  
Δραστηριότητα 3: Μεταβείτε στο Χώρο συνεργασίας στο ηλεκτρονικό σημειωματάριο και εργαστείτε στις σελίδες «Γιατί γίνονται πόλεμοι;» 
(δραστηριότητα 2) και «Πόλεμος vs αλήθεια».  

 
Η Μάθησή μου 
Συμπληρώστε τα επόμενα πεδία στη Μάθηση (στο ηλεκτρονικό σημειωματάριό σας):  

 Προηγούμενη γνώση 
Τι γνωρίζω ήδη για το θέμα; Ποιες δεξιότητες κατέχω, για να το προσεγγίσω; 

 Στόχοι 
Ποιοι είναι οι στόχοι μου; Τι θέλω να πετύχω; 

 Στρατηγική  
Τι μπορώ να κάνω για να πετύχω τους στόχους μου; 

 Τεκμήρια  
Ποια τεκμήρια μπορώ να προσκομίσω, για να αποδείξω ότι πέτυχα τους στόχους μου; 

 Αυτοαξιόλογηση 
Πέτυχα τους στόχους μου; Τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα; 

 

 
 Ξεκινήστε καταγράφοντας τι γνωρίζετε για τα αίτια που προκαλούν τους πολέμους και για τη σχέση πολέμου και αλήθειας. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2415,9231/
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 Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να θέσει τους στόχους του.  
 Στη συνέχεια θα πρέπει να καθορίσει ο καθένας τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει.  
 Κάθε μέλος της ομάδας θα ανακοινώσει και στα υπόλοιπα μέλη τους στόχους που έχει θέσει και στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση επ’ αυτών, 

αλλά και για τη στρατηγική επίτευξης των στόχων .  
 Τα σημεία «Τεκμήρια» και «Αυτοαξιολόγηση» θα συμπληρωθούν στο τέλος της ενότητας.  

Υπάρχουν δοσμένες πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σημειωματάριό σας αλλά και στο Χώρο συνεργασίας, τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε.  

Σκεφθείτε τις είδους πληροφορίες μπορείτε να προσκομίσετε για να επιτύχετε βαθύτερη κατανόηση του θέματος. 

 

Παρουσίαση 

Εναπόκειται στην ομάδα σας να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσετε την εργασία σας. Είναι σημαντικό στην παρουσίαση της εργασίας 
σας να έχουν συμβάλει όλα τα μέλη της ομάδας.  

Διαχείριση χρόνου 

Για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων 2 και 3 προβλέπονται 2 διδακτικές περίοδοι. Διαχειριστείτε το χρόνο έτσι ώστε να επιτύχετε το μέγιστο 
αποτέλεσμα.  

 

 

*To υλικό που βρίσκεται στο Χώρο Συνεργασίας των μαθητών είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f4995
9&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg στην Ενότητα Ειρήνη- Πόλεμος ( Πόλεμος vs Αλήθεια και Γιατί γίνονται πόλεμοι;)  

Μελετήστε το πρόβλημα που 
τίθεται. Τι είδους πληροφορίες 

χρειάζεστε για να το λύσετε; 

Συλλέξτε πληροφορίες και 
μοιραστείτε τες. Πώς 

συνομιλούν μεταξύ τους; Πώς 
μπορούν να συμβάλουν στην 

επίλυση του προβλήματος; 

Συζητήστε τις πληροφορίες που 
έχετε συλλέξει. Παρουσιάστε 

τες στην ολομέλεια και κρίνετε 
την καταλληλότητά τους για την 

επίλυση του προβλήματος. 

Αποφασίστε από κοινού. 
Αποφασίστε ποια στρατηγική 

θα ακολουθήσετε.
Παρακολουθήστε την πορεία 

υλοποίησης, η οποία θα 
ξεκινήσει με το ερώτημα 

"Γιατί;".

https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
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Δραστηριότητα 5:  Οδηγίες για δημιουργία αφίσας  

Οδηγίες για δημιουργία αφίσας. Στον ακόλουθο σύνδεσμό στην ενότητα Ειρήνη- Πόλεμος https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa

5LXMqbFyit-jxz9my2nDg 

  

https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
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Εργαλεία αξιολόγησης 

 

Διαμορφωτικό εργαλείο αξιολόγησης 1 

 

Δραστηριότητα 2.4: Κάθε ομάδα συζητά με τον εκπαιδευτικό την πρόοδο που έχει πετύχει και λαμβάνει ανατροφοδότηση.  

Σημειώσεις στη δραστηριότητα 2.4 – Διαμορφωτική αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό  

Ο εκπαιδευτικός θα συνεργάζεται με τις ομάδες ενόσω αυτές μελετούν και επεξεργάζονται το θέμα τους . Κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων ο 

εκπαιδευτικός θα παρακολουθεί την πρόοδο της κάθε ομάδας και θα παρεμβαίνει με σχόλια για ανατροφοδότηση. Ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση στο 

χώρο εργασίας των ομάδων και μπορεί να γράφει και να παρέχει με αυτό τον τρόπο ανατροφοδότηση.  

Πιο κάτω δίνονται μερικές ιδέες για τη παροχή ανατροφοδότησης στις ομάδες:  

 Επιβεβαίωσε ότι τα μέλη των ομάδων έχουν κατανοήσει το θέμα.  

o Μπορούν να επαναλάβουν με δικά τους λόγια τι έχουν να κάνουν;   

o Μπορούν να αναλύσουν τις δραστηριότητες λεκτικά και να προτείνουν τρόπους λύσης;  

 Έχουν βρει επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες για την εργασία τους;  

 Έχουν αξιοποιήσει το υλικό που τους έχει δοθεί;  

 Εργάζονται ομαδικά; Έχουν ανακύψει προβλήματα κατά τη διεξαγωγή της ομαδικής εργασίας; Οι ρόλοι, που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της 

ομάδας, τηρούνται;   

 Δούλεψε υποβοηθητικά, όταν σε χρειάζονται.  
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Διαμορφωτικό εργαλείο αξιολόγησης 2  

Δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας για την προαγωγή της εργασίας εντός της ομάδας 

 ΟΧΙ ΝΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ (Ανάφερε τι περισσότερο ή 
λιγότερο από το αναμενόμενο έχεις κάνει) 

Βοήθησα να καθοριστεί το είδος των πληροφοριών που χρειαζόταν η ομάδα.     

Βοήθησα σημαντικά με την εύρεση ιστοσελίδων την εργασία της ομάδας.     

Μοιράστηκα υλικό που είχα βρει με την ομάδα μου για την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

   

Έθεσα ερωτήματα για να διευκρινίσω τις παραμέτρους της εργασίας της ομάδας.     

Κατέθεσα τις ιδέες μου, για να απαντηθούν τα πιο πάνω ερωτήματα.    

Πρότεινα λύσεις.     

Βοήθησα στην κριτική αντιμετώπιση και στην επιλογή των λύσεων που προτάθηκαν.     

Αντιμετώπισα με σεβασμό τα άλλα μέλη της ομάδας.     

Άκουσα με προσοχή τις προτάσεις των άλλων μελών της ομάδας.      

Χρησιμοποίησα ποικιλία μέσων για την ολοκλήρωση της εργασίας.    

  
Το ερωτηματολόγιο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο, στην ενότητα Ειρήνη- Πόλεμος   
https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa
5LXMqbFyit-jxz9my2nDg 
 

 

  

https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
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Εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 3 
Δραστηριότητα 6: ePortfolio 
 
Αυτοαξιολόγηση   
Το παρόν εργαλείο έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να εκτιμήσουν τη διαδικασία που οδήγησε στην παραγωγή του τελικού προϊόντος της εργασίας 

τους.  

Σημείωση για το μαθητή: Δεν είναι απαραίτητο να απαντήσεις «Ναι» σε όλες τις ερωτήσεις για να φανεί ότι όλα έχουν γίνει τέλεια. Αν θεωρείς ότι κάποια 

σημεία θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν πιο συστηματικά, τότε με την απάντηση «Όχι» σου δίνεται η δυνατότητα να διευκρινίσεις τι ακριβώς μπορούσε να 

γίνει καλύτερα.  

Ερωτήσεις:  

 ΝΑΙ ΟΧΙ Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω το ePortfolio; 

Συμπεριέλαβα στην τελική εργασία μου σημεία που είχα επεξεργαστεί με 
την ομάδα μου ή επέμεινα σε εκείνα που είχα αποφασίσει ατομικά να 
συμπεριλάβω σε αυτή.  

   

Αντικατοπτρίζει η τελική εργασία μου τη συνολική συμβολή μου στο 
πλαίσιο της ομάδας;  

   

Κάθε στοιχείο που έχω περιλάβει στην τελική εργασία μου είναι ξεκάθαρο 
για όποιον τη διαβάσει;  

   

Είναι το  ePortfolio μου οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο που να είναι 
ξεκάθαρη η δομή του σε οποιονδήποτε το διαβάσει;   

   

Συμπεριέλαβα παραπομπές σε πηγές πληροφόρησης, οι οποίες 
συνδέονταν με το αντικείμενο της μελέτης μου (από την εργασία μου 
εντός της ομάδας); 

   

Συμπεριέλαβα ενδιαφέρουσες ιδέες και σημαντικά στοιχεία που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δουλειάς μου;  

   

Έδωσα στοιχεία για τον εαυτό μου ως μαθητή (στοιχεία από τη Μάθησή 
μου;  

   

Έδωσα μέσα από την εργασία μου τη σημασία της συγχρονικής διάστασης 
του θέματος;  
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Εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 4 
Δραστηριότητα 6: ePortfolio 
Εργαλείο Αξιολόγησης των Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων (ePortfolios) των Μαθητών για Εκπαιδευτικούς. Διαθέσιμο στο 
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio 
 
  

https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio


    17 
 
 

Στιγμιότυπα οθόνης από το ePortfolio μαθήτριας πειραματικής τάξης 
 

   

 


