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16 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 162465 /Δ1
Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Την περ. ε της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 1566/
1985 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις» (Α’ 188),
1.2. Την υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων ’’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’ και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 118).
1.3. Το άρθρο 175 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του
Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 136).
1.4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/
2019 (Α΄ 133).
1.5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
1.6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
1.7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
1.8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση
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του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
3. Την υπό στοιχεία 104671/ΓΔ4/27-09-2021 υπουργική
απόφαση «Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ 4003).
4. Τις υπ’ αρ. 55/14-10-2021 και 56/21-10-2021 πράξεις
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/807/157997/Β1/
06-12-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις του Δημοτικού
Σχολείου ορίζεται ως εξής:
Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η Μελέτη Περιβάλλοντος (ΜΠ) συνιστά ένα ενιαίο
πλαίσιο μάθησης με διεπιστημονικό χαρακτήρα, στο
οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία από το φυσικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό και
οικονομικό περιβάλλον. Αποτελεί ένα βασικό γνωστικό
αντικείμενο για τις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) και αντλεί το περιεχόμενό
του από τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία, την Οικολογία, την Τεχνολογία, την Κοινωνιολογία, την Ιστορία,
τα Θρησκευτικά, τη Γεωγραφία, την Ανθρωπολογία, τις
Πολιτικές Επιστήμες, την Ψυχολογία, την Οικονομία, την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας και την
Κυκλοφοριακή Αγωγή. Εστιάζει τόσο στο φυσικό όσο
και στο ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά και στις μεταξύ
τους αλληλεπιδράσεις με σκοπό οι μαθητές/-τριες να
κατανοήσουν την πολύπλοκη και δυναμικά εξελισσόμενη πραγματικότητα και να αναπτύξουν ικανότητες
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) όχι μόνο για την
προσωπική τους πραγμάτωση αλλά και για την ενεργό
συμμετοχή τους στην κοινωνία που ζουν.
Β. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ
Γενικοί σκοποί
Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της ΜΠ είναι η διαμόρφωση του σύγχρονου, ενεργού, υπεύθυνου πολίτη,
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με προσωπική πληρότητα και ανάπτυξη, ο οποίος, εκτός
από την εξασφάλιση της ποιοτικής διαβίωσής του με
αξίες και με επαρκείς ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις και αξίες) που επικαιροποιούνται δια βίου, ευαισθητοποιείται και ενδιαφέρεται για την παγκόσμια
ειρήνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την πολιτισμική
κληρονομιά, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, την
επιχειρηματικότητα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη συμμετοχή του στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων στον πλανήτη, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων
των λαών, τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και
τη λήψη αποφάσεων στη διεθνοποιημένη κοινωνία με
ισότιμη αντιμετώπιση όλων των λαών.
Γενικοί στόχοι
Η Μελέτη Περιβάλλοντος σκοπεύει να υποστηρίξει
τους/τις μαθητές/-τριες ώστε:
- να αναπτύξουν ένα βασικό και ουσιώδες υπόβαθρο σε
έννοιες και θέματα των επιστημονικών πεδίων, τα οποία
περιλαμβάνονται στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο,
- να εμπλακούν και να συνεργαστούν αποτελεσματικά
στις πρακτικές των φυσικών, ανθρωπιστικών και πολιτικών επιστημών,
- να αξιοποιήσουν μια ποικιλία πρακτικών: διατύπωση ερωτημάτων, σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών
(απλών πειραμάτων με καθημερινά υλικά, ερευνών πεδίου κ.λπ.), συλλογή και ανάλυση δεδομένων και πληροφορίας, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, χρήση και κατασκευή
μοντέλων, διατύπωση προβλέψεων και υποθέσεων, καθώς και διατύπωση συμπερασμάτων με επιχειρήματα
και αποδείξεις,
- να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά την επιστημονική τους κατανόηση, τις ιδέες, τις απόψεις, τις ερμηνείες,
τις προβλέψεις, τις αποφάσεις, τα ευρήματα ή τα συμπεράσματα από τις συζητήσεις και τις έρευνές τους,
- να δικαιολογήσουν τις απόψεις τους και τα συμπεράσματα των ερευνών τους με αποδείξεις, καθώς και
να αξιολογήσουν και να αντιπαραθέσουν επιχειρήματα,
- να επιλύσουν προβλήματα και να λάβουν αποφάσεις,
έχοντας υπόψη τις ηθικές, ατομικές και κοινωνικές συνέπειες των αποφάσεών τους,
- να αποκτήσουν τον επιστημονικό, τον τεχνολογικό
και τον ψηφιακό εγγραμματισμό, καθώς και τον εγγραμματισμό STEM,
- να αξιοποιήσουν ένα απλό επιστημονικό λεξιλόγιο,
να διαβάσουν, να συνομιλήσουν, να γράψουν και να παράγουν πολυτροπικά κείμενα (εμπλουτισμένα με εικόνες,
γραφήματα, βίντεο κ.λπ.) επιστημονικού, τεχνολογικού,
πολιτισμικού, πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου,
- να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά ζητήματα του γήινου οικοσυστήματος και να συμβάλουν στην
προστασία του,
- να αποκτήσουν χαρακτηριστικά ενημερωμένων, κριτικά σκεπτόμενων και ενεργών πολιτών σε πολιτισμικά
διαφοροποιημένες κοινότητες οι οποίες αναπτύσσονται
βασιζόμενες σε αξίες όπως η συμπερίληψη, η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η ισότητα και η δημοκρατία,
- να αποκτήσουν ικανότητες αναστοχασμού σε επιστημονικό, συναισθηματικό και ηθικό επίπεδο, καθώς
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και ανάληψης πρωτοβουλιών για τη βελτίωση και την
αλλαγή του κόσμου,
- να αποκτήσουν την ικανότητα να διευθετήσουν εποικοδομητικά τα συναισθήματά τους,
- να αναγνωρίσουν τις ανάγκες των ατόμων και της
κοινωνίας και να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή,
- να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά
και οικονομικά βιώσιμου και δίκαιου κόσμου μέσω της
ενεργούς πολιτειότητας,
- να αποκτήσουν την ικανότητα να μαθαίνουν και να
επικαιροποιούν τις ικανότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια
της ζωής τους.
Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος (ΜΠ) είναι
οργανωμένο σε Θεματικά Πεδία, τα οποία αποτελούνται
από επιμέρους Θεματικές Ενότητες. Κάθε Θεματικό Πεδίο αντλεί περιεχόμενο από ένα επιστημονικό πεδίο, για
παράδειγμα τη Φυσική, τη Χημεία, την Κοινωνιολογία,
το οποίο εστιάζει στις βασικές έννοιες και στα βασικά
θέματα του εν λόγω επιστημονικού πεδίου και υφίσταται
μετασχηματισμούς και αναπλαισίωση για να μετατραπεί σε σχολική γνώση. Οι βασικές έννοιες και τα βασικά
θέματα που περιλαμβάνονται στα Θεματικά Πεδία της
Α΄ τάξης, περιλαμβάνονται εκ νέου στα Θεματικά Πεδία
των μεγαλύτερων τάξεων (Β΄, Γ, Δ΄) με σκοπό την εμβάθυνση, την προοδευτική διεύρυνση και τον εμπλουτισμό
τους κατά το πρότυπο μιας «ανάστροφης κλιμακωτής
πυραμίδας».
Παράλληλα η οργάνωση του περιεχομένου του Θεματικού Πεδίου διαπνέεται από επιστημονικές και τεχνοκρατικές κατευθύνσεις, αφού ενδιαφέρεται να αναπτύξει ικανότητες που είναι χρήσιμες και αξιοποιήσιμες
στην κοινωνία. Η ικανότητα της εγγραμματοσύνης, η
μαθηματική ικανότητα, η ικανότητα στην επιστήμη,
στην τεχνολογία και τη μηχανική, η ψηφιακή ικανότητα,
η ικανότητα της αυτογνωσίας και της αυτορρύθμισης,
η κοινωνική ικανότητα, η ικανότητα της εκμάθησης, η
επιχειρηματική ικανότητα, η ικανότητα του πολίτη και
η ικανότητα της πολιτισμικής ενημερότητας και έκφρασης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις ικανότητες που
αναπτύσσονται στη ΜΠ. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται στη
ΜΠ η ανάπτυξη ικανοτήτων, οι οποίες θα δώσουν τη
δυνατότητα στους/στις μαθητές/-τριες να συμβάλουν
στη βελτίωση και την αλλαγή της κοινωνίας ως ενεργοί
πολίτες. Επιπρόσθετα το περιεχόμενο κάθε Θεματικού
Πεδίου λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα
και τις κλίσεις των μαθητών/-τριών και ενδιαφέρεται να
καλλιεργήσει τις ποικίλες πτυχές της προσωπικότητάς
τους, καθώς και την ολόπλευρη ανάπτυξή τους.
Τα Θεματικά Πεδία του Προγράμματος Σπουδών της
ΜΠ είναι: «Πολιτειότητα», «Κοινωνικές σχέσεις», «Επιχειρηματικότητα», «Ζωή και οικοσυστήματα», «Ο τόπος, η
χώρα και ο πλανήτης που ζω»,
«Ήχος και φως», «Τα υλικά στη ζωή μας», «Δυνάμεις Κινήσεις» και «Εργαλεία».
Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Για την επίτευξη των γενικών σκοπών, των γενικών
στόχων και των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων της ΜΠ που ανωτέρω αναφέραμε, υιοθετού-
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νται και οργανώνονται περιβάλλοντα μάθησης τα οποία
εστιάζουν στους/στις μαθητές/-τριες και στην εμπλοκή
τους στην ατομική και ομαδική έρευνα, ώστε να συμβάλουν στην εμβάθυνση και στην προοδευτική διεύρυνση
των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους για τις έννοιες, τα
θέματα και τις πρακτικές που προτείνονται.
Ειδικότερα τα περιβάλλοντα μάθησης περιλαμβάνουν:
α) Την αξιοποίηση της πρότερης γνώσης των μαθητών/-τριών η οποία αφορά τις εναλλακτικές απόψεις των
μαθητών/-τριών για τον φυσικό κόσμο και στις εμπειρίες,
και τα βιώματα των μαθητών/-τριών από την αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και
πολιτικό περιβάλλον.
β) Την εμπλοκή των μαθητών/-τριών στις πρακτικές
της επιστημονικής έρευνας. Ο όρος «πρακτικές» χρησιμοποιείται για να επισημάνει ότι για την εμπλοκή των
μαθητών/-τριών στην επιστημονική έρευνα απαιτείται
ταυτόχρονα διαχείριση δεξιοτήτων και γνώσεων, οι οποίες είναι ειδικές για κάθε πρακτική.
Οι πρακτικές της επιστημονικής έρευνας είναι:
1. Η διατύπωση ερωτημάτων
2. Η ανάπτυξη και η χρήση μοντέλων
3. Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ερευνών
4. Η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων
5. Η χρήση της μαθηματικής και της υπολογιστικής
σκέψης
6. Η συγκρότηση των εξηγήσεων
7. Η εμπλοκή στην επιχειρηματολογία με αποδείξεις
8. Η απόκτηση, η αξιολόγηση και η επικοινωνία της
πληροφορίας.
γ) Την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση
Στο πλαίσιο μάθησης της ΜΠ προτείνεται η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, η οποία ενθαρρύνει τη
συμμετοχή των μαθητών/-τριών, προσφέρει αυθεντική επικοινωνία και διαπραγμάτευση του νοήματος-τη
συλλογική, δηλαδή, σκέψη και δράση-, καλλιεργεί τις
αξίες και τις δεξιότητες της συνεργασίας, της διαλλακτικότητας και της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη ενός
κοινού στόχου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτών
με συγκροτημένη ατομική και κοινωνική ταυτότητα και
δημοκρατικές αξίες.
δ) Την επικοινωνία και τη συμμετοχή σε συζητήσεις
στην τάξη με σκοπό τη γλωσσική ανάπτυξη
Οι πρακτικές τις οποίες αναφέραμε προηγουμένως, η
ομαδοσυνεργατική προσέγγιση και οι συζητήσεις στην
ολομέλεια της τάξης προσφέρουν πλούσιες ευκαιρίες
για την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/-τριών και τη
γλωσσική τους ανάπτυξη. Με τη συμμετοχή τους στις
πρακτικές όλοι/-ες οι μαθητές/-τριες ταυτόχρονα κατασκευάζουν τη γνώση τους στα Θεματικά Πεδία της
ΜΠ, αλλά και βελτιώνουν τη γλωσσική τους επάρκεια
(προφορική και γραπτή).
ε) Τον αναστοχασμό και την αξιοποίηση μεταγνωστικών στρατηγικών
Ο αναστοχασμός των μαθητών/-τριών στις γνώσεις,
στις δεξιότητες και στις πρακτικές, στις στάσεις και τις
αξίες είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του μαθησιακού
πλαισίου, αφού οι μαθητές/-τριες ενημερώνονται για
την επάρκειά τους και αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Οι μεταγνωστικές στρατηγικές, εκτός από την
εφαρμογή τους στις πρακτικές, αφορούν τον αναστοχα-
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σμό των μαθητών/- τριών για τη σκέψη τους, καθώς και
την περιγραφή της διαδικασίας της μάθησης από την
έναρξή της έως και την ολοκλήρωσή της.
στ) Την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών
Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο μάθησης της ΜΠ είτε ως εργαλείο ενημέρωσης και
επικοινωνίας είτε ως γνωστικο-ερευνητικό εργαλείο διαδραματίζει πολλαπλούς ρόλους στην οικοδόμηση της
γνώσης και στον τρόπο με τον οποίο αυτή διαχέεται στον
μαθητικό πληθυσμό.
ζ) Τη διαφοροποιημένη μάθηση
Στο πλαίσιο μάθησης της ΜΠ είναι αναγκαίο ο/η εκπαιδευτικός να λαμβάνει υπόψη: i) παράγοντες για τους/
τις μαθητές/-τριες, οι οποίοι αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία, όπως τον ρυθμό μαθησιακής ετοιμότητας, τον
διαφορετικό ρυθμό κατανόησης κ.λπ. και ii) παράγοντες
οι οποίοι αφορούν κοινωνικά φαινόμενα και σχετίζονται
με τις αξίες και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ομάδων που επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου.
η) Τη διαπολιτιστική και την οικουμενική προσέγγιση
Το μαθησιακό πλαίσιο της ΜΠ δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός ανοικτού περιβάλλοντος μάθησης, ώστε να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα όλοι οι μαθητές/-τριες από
διαφορετικές κουλτούρες να βελτιώνουν τις ικανότητές
τους και να μαθαίνουν αποτελεσματικά στο πλαίσιο μιας
οικουμενικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αφού
οργανώνεται και βασίζεται στη διερευνητική, στη μαθητοκεντρική και στη διαφοροποιημένη μάθηση, στην
υιοθέτηση των επιστημονικών πρακτικών, καθώς και
στην ατομική και συλλογική εργασία.
θ) Την αυθεντική μάθηση
Η αυθεντική μάθηση εστιάζει σε θέματα και προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Στη ΜΠ το αυθεντικό
πλαίσιο μάθησης εμπλέκει τους/τις μαθητές/-τριες σε
εμπειρίες του πραγματικού κόσμου, σε επίλυση προβλημάτων, σε μελέτες περίπτωσης, σε δραστηριότητες
ανάληψης ρόλων και σε συμμετοχή μέσω εικονικών ή μη
κοινοτήτων. Το πλαίσιο αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης και στη διαμόρφωση πολιτών με
συγκρότηση ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας και
δημοκρατικού ήθους.
ι) Τη βιωματική μάθηση
Στο πλαίσιο μάθησης της ΜΠ η βιωματική μάθηση: i)
με τη μορφή ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών) που προέρχονται από την εμπειρία δίνει τη
δυνατότητα στους/στις μαθητές/-τριες για αναστοχασμό
και λειτουργεί ως κίνητρο για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία της μάθησης, ii) με τη μορφή μαθησιακής
διαδικασίας, κάνοντας πράγματα («learning by doing»),
δίνει τη δυνατότητα για την ενδυνάμωσή τους, iii) με
τη μορφή της ανάδειξης των βιωμάτων των μαθητών/τριών δίνει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τις
ικανότητές τους αλλά και την ανάγκη για απόκτηση νέων
ικανοτήτων και iv) δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των
βιωμάτων των μαθητών/τριών στη διδακτική πρακτική.
ια) Την αξιοποίηση της τέχνης
Στο πλαίσιο μάθησης της ΜΠ οι διάφορες μορφές της
τέχνης αξιοποιούνται σε όλα τα στάδια είτε ως αρχικές
δραστηριότητες είτε ως κεντρικές δραστηριότητες είτε
ως δραστηριότητες αξιολόγησης και προσφέρουν ευ-
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καιρίες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της ενσυναίσθησης, της φαντασίας και
των συναισθημάτων, του κριτικού αναστοχασμού, για
εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και σκέψης, για τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων της αντιληπτής
πραγματικότητας, για τη μάθηση σε «ασφαλές» πλαίσιο
διερεύνησης ιδεών, στάσεων, επιλογών και αποφάσεων.
ιβ) Τις προτάσεις STEM
Στο πλαίσιο της ΜΠ περιλαμβάνονται και προτάσεις
STEM με τη μορφή επίλυσης προβλημάτων. Τα προβλήματα αφορούν τη μηχανική, αναφέρονται στα Θεματικά
Πεδία των φυσικών επιστημών οι οποίες διερευνώνται
στο πλαίσιο της ΜΠ, και αξιοποιούν μαθηματικούς υπολογισμούς στις περιπτώσεις που απαιτούνται.
Σε κάθε Θεματικό Πεδίο που αφορά τις φυσικές επιστήμες συμπεριλαμβάνεται και μια πρόταση STEM, η
οποία αξιοποιεί έννοιες των φυσικών επιστημών του
πεδίου που μελετάται, δηλαδή είτε αφορά το Θεματικό
Πεδίο «Ήχος και φως» είτε το «Τα υλικά στη ζωή μας»
είτε το «Ο τόπος, η χώρα, ο πλανήτης που ζω» είτε το
«Τα ζώα και τα φυτά».
Τα στάδια υλοποίησης του STEM:
- Η διατύπωση ερωτημάτων
- Η διερεύνηση του προβλήματος
- Η ανάπτυξη δυνατών λύσεων
- Η επιλογή της καλύτερης λύσης
- Δημιουργία ενός μοντέλου
- Ο έλεγχος και η αξιολόγηση του μοντέλου
- Η βελτίωση του σχεδιασμού, με επανάληψη της διαδικασίας σχεδιασμού (εάν απαιτείται)
Διδακτική πλαισίωση
Το διδακτικό πλαίσιο οργανώνεται με τρόπο που να
δημιουργεί ένα ανοικτό πλαίσιο μάθησης για τους/τις
μαθητές/-τριες με δραστηριότητες (ατομικές ή συλλογικές), οι οποίες για την υλοποίησή τους αξιοποιούν τις
πρακτικές των επιστημών και αντλούν το περιεχόμενό
τους από τα Θεματικά Πεδία της ΜΠ, σύμφωνα με όσα
παρουσιάζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις της διαφοροποιημένης,
της διαπολιτισμικής και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, καθώς και τις μεταγνωστικές στρατηγικές.
Αρχικά οι μαθητές/-τριες, μέσω σύντομων δραστηριοτήτων, έρχονται σε επαφή με την έννοια ή το φαινόμενο
ή το γεγονός ή το θέμα που θα διερευνήσουν. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σκοπό να παρακινήσουν το
ενδιαφέρον και την περιέργειά τους και να αναδείξουν
την πρότερη γνώση των μαθητών/-τριών.
Στη συνέχεια παρέχονται στους/στις μαθητές/-τριες
δραστηριότητες κυρίως για διερεύνηση. Ειδικότερα οι
δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα στην περίπτωση:
α) των φυσικών επιστημών να πραγματοποιήσουν απλά
πειράματα με καθημερινά υλικά ή μέσα από πηγές που
τους παρέχουν δεδομένα να αναζητήσουν πληροφορίες και στοιχεία ώστε να απαντήσουν στις απαιτήσεις
των δραστηριοτήτων και β) των ανθρωπιστικών και πολιτικών επιστημών να αναζητήσουν πληροφορίες και
στοιχεία από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για
να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες.
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Ακολούθως στους/στις μαθητές/-τριες, με τα δεδομένα που προέκυψαν από τη διερεύνηση, δίνεται η
δυνατότητα να διατυπώσουν τα συμπεράσματα και να
προβούν σε εξηγήσεις και διατύπωση επιχειρημάτων. Με
βάση τη γνώση που απέκτησαν, καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες εμπειρίες, οι οποίες τους προσφέρονται
με πρόσθετες δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με
τις έννοιες και τα θέματα που διερεύνησαν με σκοπό
να αποκτήσουν ουσιαστικότερη γνώση και κατανόηση.
Η διδακτική διαδικασία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή μεταγνωστικών στρατηγικών, στο πλαίσιο των οποίων
οι μαθητές/-τριες αναστοχάζονται για τον τρόπο σκέψης
τους, για τα αποτελέσματα της μάθησής τους σε σχέση
με την αρχική τους γνώση και τις ικανότητές τους, καθώς
και για τη διαδικασία απόκτησης της καινούριας γνώσης,
περιγράφοντας τις πρακτικές και τις διαδικασίες που αξιοποιήθηκαν στη διάρκεια της μαθησιακής πορείας.
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
διδακτικής διαδικασίας και συνδέεται με την ιδέα της
μάθησης ως μια αναπτυξιακή διαδικασία, η οποία σχεδιάζεται να βοηθήσει τους/τις μαθητές/- τριες συνεχώς να
κατασκευάζουν και να αναθεωρούν τις ικανότητές τους
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) ξεκινώντας από
την περιέργειά τους, τις εμπειρίες και τα βιώματά τους σε
σχέση με το φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό
περιβάλλον που ζουν.
Στο πλαίσιο της ΜΠ η αξιολόγηση συναντάται σε όλες
τις φάσεις της διδακτικής διαδικασίας με ρόλο κυρίως
διαγνωστικό, διαμορφωτικό, ανατροφοδοτικό, μεταγνωστικό και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως διαδικασία για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας τόσο
της διδακτικής διαδικασίας όσο και των μαθησιακών
αποτελεσμάτων.
Η αξιολόγηση συναντάται ως αρχική αξιολόγηση, διαγνωστική (διαπιστώνονται αρχικές απόψεις, εμπειρίες
και βιώματα των μαθητών/-τριών, καθώς επίσης ο βαθμός ετοιμότητας, το προφίλ του/της μαθητή/-τριας κ.λπ.)
με σκοπό να συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό του
μαθησιακού περιβάλλοντος.
Η αξιολόγηση συναντάται ως διαμορφωτική αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της μάθησης με σκοπό την
ανατροφοδότηση για επαναπροσδιορισμό προσεγγίσεων για το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα.
Στη συνέχεια η αξιολόγηση ως αναστοχαστική και μεταγνωστική συμβάλλει: α) στη διαπίστωση των γνώσεων,
των δεξιοτήτων ή των ελλείψεων των μαθητών/-τριών
από τη διδακτική διαδικασία και β) στην επίγνωση της
πορείας της διδακτικής διαδικασίας.
Η τελική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα με την ολοκλήρωση της διδακτικής διαδικασίας ή μιας ενότητας και αφορά το σύνολο των μαθητών/-τριών. Ο σκοπός αυτής της
αξιολόγησης είναι να αποτυπώσει με αποδείξεις τι τελικά
έχουν μάθει οι μαθητές/-τριες, να τους δώσει πληροφορίες για το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η μάθησή τους
σε σχέση με αυτό που απαιτείται να είναι (πραγματοποιούνται συγκρίσεις) και να δώσει πληροφορίες στον/στην
εκπαιδευτικό προκειμένου να ρυθμίσει τις διδακτικές
του/της παρεμβάσεις και να αποτιμήσει τις επιδόσεις των
μαθητών/-τριών (περιγραφικά και με βαθμό).
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$('! 9/: -/#/08:
 98%:'! SV  S a'!
 9#/,19 SV %/'(8
 ,:'9%# -/#V ,!/  &S!:/
 ,-V.%  ,!/  &S!:/
 (bS:#" %8"'(#1,"
 W&%+ (,! '(, 'd S\+ %8"'(#1,"+)
 ,!V,% + 9(88! ,!"8 !%)8/./b&
• /#b8a8/:8 S 8 !W 8/'/08 U"- SV
%/'(8 '% _V," S# !\#  9/:
,:'-18/08!
• 8,!/)Vd/8! S 8 _%.! a8/:8 !"
/:.% V !/:+ '% _V," %/'(8

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε όλα
τα Πρότυπα και Πειραματικά Δημοτικά σχολεία της χώρας, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών.
Από το σχολικό έτος 2023-2024 θα εφαρμοσθεί σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02059391612210032*

