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2Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 

Μια πρώτη ενέργεια για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του υπ΄ αριθ. 
152323/Δ1/19-9-2016 εγγράφου, με τίτλο «Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και 

διαχείριση της διδακτέας ύλης για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο.» 
 

 
Η πρόταση του ΙΕΠ αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ποιοτικού χρόνου για το μάθημα, 
το οποίο διεξάγεται με σύγχρονες, βιωματικές μεθόδους, εμπλέκοντας ενεργά τόσο 
τον/την μαθητή/μαθήτρια όσο και τον/την εκπαιδευτικό. 
 
ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ: 
«Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει επιλογές στην παρουσίαση των ενοτήτων, 
ανάλογα με τους/τις μαθητές/τριες και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να αξιοποιήσει 
τον χρόνο εποικοδομητικά στην υλοποίηση σχεδίων εργασίας.» 
 
«Επιπλέον, η διδακτέα ύλη έχει ως βασική, αλλά όχι ως αποκλειστική αναφορά τα 
ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια. Ο/Η εκπαιδευτικός δύναται να αναζητεί – πλέον 
κυρίως στο διαδίκτυο – πρόσθετο υλικό για τη διδασκαλία και να ανατροφοδοτεί 
ανάλογα τον προγραμματισμό της. Ως μαθησιακοί και διδακτικοί πόροι μπορούν να 
αξιοποιηθούν έγκριτες έντυπες ή/και ηλεκτρονικές πηγές…» 
 
«Παράλληλα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η διδασκαλία της Λογοτεχνίας με την 
προβλεπόμενη χρήση του Ανθολογίου ή/και πρόσθετων κειμένων και ανάλογου 
οπτικοακουστικού υλικού για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας…» 
 
«…Δημιουργία ευχάριστων χώρων ανάγνωσης και ακρόασης.  
- Οργάνωση σχεδίου βάσει του οποίου θα πραγματοποιείται η ανάγνωση των 
λογοτεχνικών βιβλίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  
- Οργάνωση της κάθε τάξης ως αναγνωστικής ομάδας (καθορισμός συγκεκριμένης 
ημέρας και ώρας ανάγνωσης στην τάξη, συζήτησης και επιπλέον δραστηριοτήτων). 
 
 

Τι προτείνεται να μη διδαχθεί 
(Η αναφορά στο Βιβλίο Μαθητή (Β.Μ.) δε σημειώνεται. Αν οι ασκήσεις βρίσκονται στο Τετράδιο 

Εργασιών, μπροστά από τους αριθμούς θα δείτε Τ.Ε. Ύλη που αφαιρείται από το Β.Μ. δε σημαίνει 
πως αφαιρείται και από το Τ.Ε. – εκτός και αν αυτό επισημαίνεται.) 

 
Α΄ ΤΑΞΗ  
Πρώτο τεύχος 
«Το παπί» - Να μη διδαχθεί το κείμενο. 
«Στο ζαχαροπλαστείο του Γλυκόσαυρου» - Να μη διδαχθεί το κείμενο, οι ασκήσεις 
και οι εργασίες στο Τετράδιο εργασιών, σελ. 52 -55. 
 
Δεύτερο τεύχος 
«Ο θείος Παύλος» - Η άσκηση 1 του Τ.Ε. να δοθεί στο σπίτι. 
«Ένα γράμμα για την Ιωάννα» - Να μη διδαχθεί η εργασία 3 του Τ.Ε. 
«Δώρα για την Ιωάννα» - Να μη διδαχθεί το κείμενο ούτε οι εργασίες. 
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«Παιχνίδια που ταξιδεύουν» - Να μη διδαχθεί το κείμενο ούτε οι εργασίες. 
«Θούριος» - Να μη διδαχθεί. 
«Η Αγγελική» - Να μη διδαχθεί. 
«Γεια σου, κότσυφα» - Να μη διδαχθεί. 
«Η χελώνα Καρέττα – Καρέττα» - Να μη διδαχθεί. 
«Αρχαίοι μύθοι» - Να μη διδαχθεί (ίσως σε σχέδιο εργασίας). 
«Η μπουρού, Τα τζιτζίκια, Κοχύλι» - Ίσως είναι καλύτερα να αξιοποιηθούν σε σχέδιο 
εργασίας. 
 
Β΄ ΤΑΞΗ 
Πρώτο μέρος 
Υποενότητα 4, σελ. 15 
8, σελ. 20 
4, σελ. 24 
6, σελ. 25 
4, σελ. 30 
9, σελ. 34 
3, σελ. 37 
5, σελ. 46 
5, σελ. 57 
6, σελ. 76 
 
Δεύτερο μέρος 
Υποενότητα 6, σελ. 10 
7, σελ. 11 
6, σελ. 22 
7, σελ. 22 
Τ.Ε., άσκηση 4, σελ. 61 
3, σελ. 27 
4, σελ. 44 
Τ.Ε., άσκηση 6, σελ. 76 
5, σελ. 51 
6, σελ. 51 
3, σελ. 60 – 5, σελ. 61 – 8, σελ. 63 – 2, σελ. 69 – 4, σελ. 70 – 5, σελ. 71 – 6, σελ. 72 
(κατ΄ επιλογήν) 
2, σελ. 77 
 
Τρίτο τεύχος 
Υποενότητα 3, σελ. 3 
5, σελ. 22 
7, σελ. 24-25 
4, σελ. 32 
6, σελ. 34 
4, σελ. 41 – 6, σελ. 42 – 6, σελ. 65 – 7, σελ. 65 – 8, σελ. 66 (προαιρετικά) 
7, σελ. 48 
10, σελ. 50 
24η ΕΝΟΤΗΤΑ (εκτός της υπ. 6) 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσον αφορά το Τ.Ε., συνήθως προτείνεται: «Κατ΄ επιλογήν εμπεδωτικές 
ασκήσεις» (δείτε το έγγραφο).  
Όσον αφορά στο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ, προτείνονται συγκεκριμένα κείμενα (έγγραφο). 
 
Γ΄ ΤΑΞΗ 
Δεν αφαιρείται ύλη, επί της ουσίας, ενώ διατυπώνονται διευκρινίσεις/οδηγίες, που 
δύσκολα αποκωδικοποιούνται για να παρουσιαστούν σε αυτές τις σημειώσεις. 
Χρειάζεται να συμβουλευτείτε το έγγραφο. 
 
Δ΄ ΤΑΞΗ 
Πρώτο μέρος 
Ολόκληρη η 2η ενότητα (Ρώτα το νερό… τι τρέχει), μέρος της 4ης ενότητας (Εμένα με 
νοιάζει) – δείτε το έγγραφο. 
 
Δεύτερο μέρος 
Υποενότητα 4, σελ. 20-24 
Ορισμένες ασκήσεις της 7ης ενότητας 
Ορισμένες ασκήσεις της 9ης ενότητας 
2η υπ. της 10ης ενότητας (Γλωσσική αυτοβιογραφία) και ασκήσεις 
 
Τρίτο μέρος 
Αφαιρούνται δραστηριότητες από τις ενότητες  11, 13, 16 
Ολόκληρη η 14η ενότητα (Το ανθρώπινο θαύμα) 
 
Ε΄ ΤΑΞΗ 
Πρώτο μέρος 
3, σελ. 18 
5, σελ. 27 και σελ. 28 
4, σελ. 38 
σελ. 58 και 59 
3, σελ. 33-34 
7,8,9,10, σελ. 37-40 
σελ. 72-73 (αντικατάσταση του κειμένου από ένα πιο σύγχρονο) 
3, σελ. 81 
 
Δεύτερο και Τρίτο μέρος 
Είναι χρήσιμο να δείτε το έγγραφο. Πολλές οι διευκρινίσεις/οδηγίες/προτάσεις, 
όπως άλλωστε και στο Πρώτο μέρος. 
 
Στ΄ ΤΑΞΗ 
Πρώτο μέρος 
Τ.Ε. σελ. 7-10  
σελ. 32-33 
4, σελ. 35 
Τ.Ε. σελ. 40-41 
σελ. 89-92 (εκτός της άσκησης 5 της 92) 
Τ.Ε. σελ. 43-46 
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Δεύτερο μέρος 
σελ. 7, 13, 18 και 20-25 
σελ. 41-44, 48-50 και 53 
σελ. 61, 68-72, 73-75, 77 και 79 
σελ. 83, 87 
Τ.Ε. σελ. 22 και 24 
 
Τρίτο μέρος 
σελ. 7-12 (ως και άσκηση 3) 
4, σελ. 13 
σελ. 37-39, 42-45, 46-49 
Τ.Ε. (β΄τεύχος), σελ. 39-43 
Δείτε έγγραφο, όσον αφορά την ενότ. 16 
 
 

 
 
 
 
 

2Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 

Μια πρώτη ενέργεια για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του υπ΄ αρίθ. 
152688/Δ1/19-9-2016 εγγράφου, με τίτλο « Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και 

διαχείριση της διδακτέας ύλης για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο 
Δημοτικό Σχολείο» 

 
Περιλαμβάνει τα μαθήματα: Φυσικά, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος 

 
 

ΦΥΣΙΚΑ 
 

Σημειώνεται πως: «Σε κάθε τάξη, η εκπαιδευτική διαδικασία για κάθε θεματικό 
αντικείμενο διαμορφώνεται με βάση τα φύλλα εργασίας του Τετραδίου Εργασιών 
το οποίο είναι το κύριο, βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος.» Το Β.Μ. είναι 
επικουρικό εγχειρίδιο. Αξιοποιήστε κείμενα του ΒΜ και του εμπλουτισμένου 
βιβλίου στο: http://ebooks.edu.gr/ 
 
Αναφέρεται ως καταλληλότερη μέθοδος η ανακαλυπτική-διερευνητική με 
πειραματικό προσανατολισμό και προτείνεται όλη η γκάμα των σύγχρονων 
τεχνικών, ενώ τονίζεται ο καθοριστικός ρόλος της γλώσσας και η στοχαστική 
διάσταση. 
 

Επίσης: «Προτείνεται με την ολοκλήρωση των ενοτήτων προς το τέλος του 
σχολικού έτους, να πραγματοποιηθεί στη σχολική μονάδα με τη συμμετοχή της Ε΄ 
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& Στ΄ τάξης ένα πανηγύρι επιστήμης, στο οποίο οι μαθητές/τριες θα 
παρουσιάσουν στη σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) 
πειράματα, τεχνολογικές κατασκευές και άλλο υλικό (εννοιολογικούς χάρτες, 
αφίσες, κείμενα, …) που δημιούργησαν ολόκληρη τη χρονιά στο πλαίσιο του 
μαθήματος.» 

 

Γίνεται γνωστό πως οι διδακτικές ώρες έχουν μειωθεί σε 72 από 90, ενώ  
συστήνεται: «…να λαμβάνεται μέριμνα ώστε σε εβδομαδιαία βάση οι 2 από τις 3 
ώρες του μαθήματος να είναι συνεχόμενες.» 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ 

(Απαραίτητη η μελέτη του εγγράφου, ώστε να μειώσετε τις ώρες διδασκαλίας και να εμπλουτίσετε το 
περιεχόμενό τους, να τροποποιηθεί η σειρά κλπ – ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, π.χ. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4865 η πορεία του ωαρίου,  http://micro-
kosmos.uoa.gr/gr/software/yliko/paixnidia_isorropias.pdf παιχνίδια ισορροπίας) 

 
Ε΄ ΤΑΞΗ 

 ΜΙΓΜΑΤΑ (σελ. 30-37) 
 Μεταφέρεται στην ενότητα Πεπτικό σύστημα η ενότητα Τροφές και ενέργεια 

(σελ. 51-54) 
 Ισορροπημένη διατροφή (σελ. 56-58) 
 Το ηλεκτροσκόπιο (σελ. 98-100) 
 ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Μεταφέρεται στην Στ΄ τάξη 

 
Στ΄ ΤΑΞΗ 

 
 Ερευνώντας και ανακαλύπτοντας (σελ. 12-14) 
 Πώς μελετάμε τον κόσμο γύρω μας (σελ. 15) 
 Ο δεκάλογος του καλού πειραματιστή (σελ. 16-17) 
 Η ταχύτητα (σελ. 162-163) 
 Επεξεργασία του αργού πετρελαίου (σελ. 28-30)   
 Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας (σελ. 31-32) 
 Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη (σελ. 33-34) 
 Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας (σελ. 37-38) 
 Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας (σελ. 41-42) 
 Πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες ή φυσικό αέριο; (σελ. 43-44)  
 ΦΥΤΑ: Όλη η ενότητα, ενώ η Φωτοσύνθεση… «Προτείνεται να γίνει από το 

Βιβλίο του Μαθητή (σελ. 60-61)» 
 ΖΩΑ: Όλη η ενότητα 
 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Όλη η ενότητα 
 Για συνεκτική παρουσίαση των συστημάτων η διδασκαλία των ενοτήτων 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ μεταφέρεται μετά τις 
ενότητες  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΦΩΣ και ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ 

 Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία (σελ. 118-120) 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
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Ε΄ ΤΑΞΗ 

 
 Β΄ ενότητα, Η έννοια του κλίματος – Διαφορές καιρού και κλίματος 
 Γ΄ ενότητα, Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και… Η σημασία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Δ΄ ενότητα, Το ελληνικό στοιχείο στις αρχαίες ελληνικές εστίες 

 
Στ΄ ΤΑΞΗ 

 
 Β΄ ενότητα, Η ατμόσφαιρα, και… Οι κλιματικές ζώνες της Γης, και… Ζώνες 

βλάστησης 
 Δ΄ ενότητα, Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες, και… 

Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης 
 Τα κεφ. 28-33 να διδαχθούν ως project διάρκειας 5 ωρών 
 ΑΣΙΑ, ΑΦΡΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΩΚΕΑΝΙΑ: Να διδαχθούν 

ως project διάρκειας 4 ωρών το καθένα. 
 ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ: Να διδαχθεί ως project διάρκειας 2 ωρών 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Α΄ ΤΑΞΗ 

Δείτε το έγγραφο. Προτείνεται η υλοποίηση σχεδίων εργασίας συγκεκριμένης 
διάρκειας. 

 
Β΄ ΤΑΞΗ 

Δείτε το έγγραφο. Προτείνεται η υλοποίηση σχεδίων εργασίας συγκεκριμένης 
διάρκειας. 

 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

Δείτε το έγγραφο. Προτείνεται η υλοποίηση σχεδίων εργασίας συγκεκριμένης 
διάρκειας. 

Δ΄ ΤΑΞΗ 
Δείτε το έγγραφο. Προτείνεται η υλοποίηση σχεδίων εργασίας συγκεκριμένης 

διάρκειας. 
 
 

 
 
 
 
 

2Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 
Μια πρώτη ενέργεια για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του υπ΄ αρίθ. 
152319/Δ1/19-9-2016 εγγράφου, με τίτλο «Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και 
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διαχείριση της διδακτέας ύλης για το μάθημα των Κοινωνικών Επιστημών στο 
Δημοτικό Σχολείο». 

 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
(Χρειάζεται να συμβουλευτείτε το έγγραφο, διότι οι διευκρινίσεις/οδηγίες/προτάσεις ανά ενότητα 

είναι ποικίλες και δεν υπάρχει τρόπος να συνοψιστούν.) 
 
Ε΄ ΤΑΞΗ 
Σημειώνεται πως: Μετά από τη διαδικασία του εξορθολογισμού της ύλης, ο 
εκπαιδευτικός προσεγγίζει κριτικά τους διδακτικούς στόχους και τους προσαρμόζει 
στις ανάγκες της τάξης. 
 
Προτείνεται επιπλέον υλικό, όπως: Επικαιροποιημένη Νομοθεσία περί ιθαγένειας. 
Έντυπα (χωρίς ονόματα) που σχετίζονται με το ζήτημα (π.χ. Ληξιαρχείου, 
πιστοποιητικά Δήμου, βεβαιώσεις σχολείου περί παρακολούθησης, αιτήσεις 
πολιτογράφησης, ερωτήσεις που υποβάλλονται κατά τη συνέντευξη της 
πολιτογράφησης (υπάρχουν στο διαδίκτυο), αιτήσεις υιοθεσίας κ.λπ.) 
 
Προτείνονται δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για τον μαθητή, διατύπωση 
σκέψεων και συναισθημάτων π.χ. για την οικογένεια... 
 
Προτείνεται η χρήση του διαγράμματος και του παραδείγματος (π.χ. Γ3. ΠΩΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ και Δ2. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ), ενώ 
γίνεται αναφορά στα τρία σχέδια εργασίας, που προτείνει το Βιβλίο του Δασκάλου). 
 
Στ΄ ΤΑΞΗ 
Προτείνονται: 

 Συνοδευτικό λογισμικό για τα εγχειρίδια Ε΄ και Στ΄ 
       http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-koinoniki-pol-agogi-e-st/intro.htm 

 Ιστοσελίδες, όπως: http://www.1dype.gov.gr/?pag – 1η υγειονομική 
περιφέρεια αττικής, http://www.minedu.gov.gr/  ΥΠ.Π.Ε.Θ, 
http://www.ecclesia.gr/  Εκκλησία της Ελλάδας 

 Αξιοποίηση εννοιολογικών χαρτών 
 Εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Δραστηριότητες - 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF300
2ACD10/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC
%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄τάξεις: Τονίζεται κυρίως πού θα άξιζε να δώσει κανείς έμφαση. 
Προτείνονται: λίγες συντμήσεις συγκεκριμένων κεφαλαίων, αξιοποίηση πηγών, 



8 
 

σχεδιαγράμματα, επιλογή βιωματικών, ερευνητικών, στοχαστικών μεθόδων και η 
χρήση λογισμικών και ιστοσελίδων. 
 
Γ΄ ΤΑΞΗ - Προβλέπονται 48 διδακτικές ώρες (43 + 3 επαναληπτικά). 
 
Δ΄ ΤΑΞΗ - Προβλέπονται 45 ώρες (35 + 5 επαναληπτικά + 5 Τοπική ιστορία) 
Προτείνονται λογισμικά και ιστοσελίδες, όπως: 
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/ 
Λογισμικά για όλες τις τάξεις. 
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh20.jsp «Οδυσσέας», ελληνικός πολιτισμός στο 
διαδίκτυο 
 
Ε΄ ΤΑΞΗ – Προβλέπονται 42 ώρες (32 + 5 επαναληπτικά + 5 Τοπική ιστορία) 
 
Στ΄ ΤΑΞΗ - Διδακτικές ώρες 51 (42 + 4 επαναληπτικά + 5 Τοπική ιστορία) 
Ιστοσελίδες, όπως: http://photodentro.edu.gr/aggregator/  Φωτόδεντρο 
http://www.nhmuseum.gr/  Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/533?locale=el  Ιστορικές συνέπειες 
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου (video) 
 

 
 
http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php?sel=13 Ελληνικό Λογοτεχνικό και 
Ιστορικό Αρχείο (ψηφιοποιημένα τεκμήρια) 

 

 
 


