
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος 
Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Οικιακής Οικονοµίας είναι η ανάπτυξη του ανθρώπου στο οικιακό περιβάλλον, 

την οικογένεια και την κοινότητα, δηλαδή προσφέρει γνώση για τη δηµιουργία ενός φυσικού, κοινωνικού, οικονοµικού, 
πολιτισµικού αλλά και αισθητικού περιβάλλοντος για την οικογένεια και το άτοµο, µε απώτερο σκοπό την αναβάθµιση 
της ποιότητας ζωής και την ευηµερία ατόµων, οικογενειών και κοινωνίας. Με άλλα λόγια, συµβάλλει στην ολόπλευρη, 
αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, ώστε, ανεξάρτητα 
από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν 
δηµιουργικά. 

 
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ∆ιαθεµατικής προσέγγισης 

 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

Τάξη 
Άξονες 

γνωστικού  
περιεχοµένου 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές  
Θεµελιώδεις  

έννοιες ∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Α 

Η οικογένεια και 
ο κοινωνικός 
περίγυρος 

Να κατανοήσουν το θεσµό της οικογένειας και τη σηµασία 
του για τη δηµοκρατία, την κοινωνία και το κράτος.  
Να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της 
ελληνικής οικογένειας.  
Να κατανοήσουν το ρόλο της οικογενειακής ανατροφής και 
διαπαιδαγώγησης και ακόµα να αναπτύξουν κοινωνικότητα, 
ικανότητα για συνεργασία και συλλογική προσπάθεια.  

Μονάδα-Σύνολο 
Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα, Παράδοση 
Χώρος-χρόνος 
Επικοινωνία 

 
Οικονοµικά της 
οικογένειας 

Να αντιληφθούν τη σηµασία των οικονοµικών πόρων και 
τον οικονοµικό ρόλο της οικογένειας. 

Μονάδα-Σύνολο 
Σύστηµα, Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση  

 

∆ιατροφή Να συνειδητοποιήσουν την σπουδαιότητα της διατροφής για 
επιβίωση, ανάπτυξη,  υγεία και  απόδοση στην εργασία. 
Να µάθουν για ποιους λόγους τρέφεται ο άνθρωπος και να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε τα 
τρόφιµα, την οµαδοποίησή τους και τις σωστές επιλογές 
τροφίµων για την καθηµερινή τους διατροφή.  

Μονάδα-Σύνολο 
Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 
Χώρος-χρόνος 
 

 

Αγωγή Υγείας Να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να προσπαθήσουν να τον 
βελτιώσουν µε την ανάλογη φροντίδα και καθαριότητα.  
Να αποκτήσουν καθηµερινές συνήθειες υγιεινής.  
Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο µε σκοπό 
τη σωστή λήψη αποφάσεων. 

Μονάδα-Σύνολο 
Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 
Οµοιότητα-διαφορά 
Χώρος-χρόνος 
Επικοινωνία 

 

Πρόληψη 
Ατυχηµάτων 

Να αποκτήσουν ειδικές επιστηµονικές γνώσεις απαραίτητες 
για την αποφυγή, πρόληψη και αντιµετώπιση ατυχηµάτων 
που µπορεί να συµβούν στο σπίτι, σε χώρους παιχνιδιού, 
εργασίας, στο δρόµο και αλλού.  
Να ασκηθούν στην κυκλοφοριακή αγωγή και να µάθουν να 
αποφεύγουν τη βία.  

Μονάδα-Σύνολο 
Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 
Χώρος-χρόνος 
Επικοινωνία 

 

Κατοικία Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της κατοικίας για τον 
άνθρωπο. 
Να κατανοήσουν την αξία της παράδοσης στον τοµέα της 
κατοικίας και να καλλιεργήσουν την καλαισθησία τους. 
Να αποκτήσουν γενικές γνώσεις σχετικά µε τους κύριους 
τύπους και µορφές κατοικίας, τη λειτουργικότητα και την 
αισθητική του χώρου, καθώς και τον εξοπλισµό και την 
υγιεινή της κατοικίας.   

Χώρος-χρόνος 
Μεταβολή 
Μονάδα-Σύνολο 
Αλληλεπίδραση 
Πολιτισµός 

 

Ενδυµασία Να αποκτήσουν γενικές γνώσεις για την ενδυµασία, την 
ιστορική της εξέλιξη, για την ελληνική παραδοσιακή 
ενδυµασία, τους τύπους ενδυµασίας, τις πρώτες ύλες, 
καθώς και για τα κριτήρια επιλογής και την υγιεινή της 
ενδυµασίας.  

Πολιτισµός 
Οµοιότητα-διαφορά 
Χώρος-χρόνος 
Μεταβολή  
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Β 
Οικιακή 

Οικονοµία και 
Ελληνικός 
Πολιτισµός 

Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των προγόνων µας.  
Να κατανοήσουν τη σηµασία της Οικιακής Οικονοµίας ως 
παράγοντα του Ελληνικού Πολιτισµού.  

Πολιτισµός 
Χώρος-χρόνος 
Μεταβολή 
Σύστηµα 

 

Οργάνωση της 
Οικογενειακής 

ζωής 

Να αντιληφθούν τη σηµασία της οργάνωσης για την 
ποιότητα ζωής του κάθε ανθρώπου και να κατανοήσουν ότι 
οικογένεια που δεν έχει οργανωτική δοµή εµφανίζει ποικίλα 
προβλήµατα (απώλεια χρόνου, χρήµατος, άγχος, κ.ά.).  

Μονάδα-Σύνολο 
Μεταβολή, Σύστηµα 
Οργάνωση 
Επικοινωνία 

 

Οικονοµικά της 
Οικογένειας 

Να αντιληφθούν τα χαρακτηριστικά των τριών οικονοµικών 
µονάδων (καταναλωτής, επιχείρηση, κράτος) και την 
οικονοµική τους συµπεριφορά σε µια οικονοµία. Να 
κατανοήσουν επίσης, τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς 
αγαθών και υπηρεσιών. 

Σύστηµα 
Μονάδα-Σύνολο 
Μεταβολή 

 
Συµπεριφορά 
του καταναλωτή 

Να αντιληφθούν την οικονοµική συµπεριφορά του 
νοικοκυριού και να εξετάσουν τους παράγοντες που την 
επηρεάζουν.  

Σύστηµα,  
Μονάδα-Σύνολο 
Μεταβολή, Χώρος-χρόνος 

 

∆ιατροφή και 
∆ιαιτολογία 

Να αποκτήσουν συνήθειες που θα βοηθήσουν να βελτιωθεί 
η υγεία, η ανάπτυξη και γενικά η ευηµερία τους.  
Να αντιληφθούν πώς είναι δυνατό να γίνει πρόληψη 
σοβαρών προβληµάτων υγείας, που προκαλούν 
νοσηρότητα και θνησιµότητα στον πληθυσµό 

Μονάδα-Σύνολο 
Μεταβολή, Χώρος-χρόνος 
Αλληλεπίδραση 
Οµοιότητα-διαφορά 

 
Οικολογία και 
Κατοικία 

Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του ανθρώπινου 
περιβάλλοντος και να συνειδητοποιήσουν την αλλοίωση 
που υφίσταται το περιβάλλον από τον άνθρωπο.  

Μεταβολή 
Χώρος-χρόνος 
Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα, Πολιτισµός  

 
Σύγχρονη 

Οικοτεχνολογία 
Να κατανοήσουν τη σηµασία της σύγχρονης 
οικοτεχνολογίας για την ελληνική οικογένεια και να 
διακρίνουν τις θετικές και αρνητικές της επιπτώσεις.  

Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 
Σύστηµα, Πολιτισµός  

 

Οικιακή 
Οικονοµία - 
Αγωγή υγείας 

Να ενηµερωθούν σχετικά µε τα αίτια και τους τρόπους 
µετάδοσης και πρόληψης των συνηθέστερων νοσηµάτων 
και ασθενειών.  
Να διαµορφώσουν θετικές στάσεις και συµπεριφορές προς 
τους πάσχοντες και τους ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες.  

Μονάδα-Σύνολο 
Μεταβολή 
Χώρος-χρόνος 
Αλληλεπίδραση 
Οµοιότητα-διαφορά 
Επικοινωνία 

 

Πρώτες 
βοήθειες 

Να αποκτήσουν γνώσεις απαραίτητες σχετικά µε τα 
φάρµακα, τη σπουδαιότητά τους, αλλά και τις επιβλαβείς 
συνέπειές τους.  
Να αποκτήσουν γνώσεις και επιδεξιότητα για την άµεση 
αντιµετώπιση µερικών ατυχηµάτων και την παροχή πρώτων 
βοηθειών.  

Μονάδα-Σύνολο 
Μεταβολή 
Χώρος-χρόνος 
Αλληλεπίδραση 

 
Προετοιµασία 
για το µέλλον 

Να κατανοήσουν τη σηµασία του θεσµού της οικογένειας, 
την ευθύνη και το ρόλο του κάθε ατόµου σε αυτή.  

Μονάδα-Σύνολο 
Μεταβολή 
Αλληλεπίδραση 
Πολιτισµός  

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

1. Ειδικοί σκοποί 
Με τη διδασκαλία της Οικιακής Οικονοµίας στο Γυµνάσιο επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους ειδικοί σκοποί: 
Να κατανοήσουν οι µαθητές το θεσµό της οικογένειας, το ρόλο και τη σηµασία του για το άτοµο, τη δηµοκρατία, 

την κοινωνία και το κράτος. 
Να ενηµερωθούν και να κατανοήσουν το ρόλο των οικονοµικών πόρων στην οικογένεια και να ευαισθητοποιηθούν 

για θέµατα διατροφής και κατανάλωσης. 
Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των βασικών οικονοµικών παραγόντων (καταναλωτής, παραγωγός, κράτος) και 

να µάθουν για την οικονοµική τους συµπεριφορά σε µια οικονοµία. 
Να κατανοήσουν τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς σήµερα. 
Να αναπτύξουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο µε σκοπό την ορθή λήψη αποφάσεων αναφορικά µε 

την προσωπική τους υγεία και την προστασία του εαυτού τους γενικότερα. 
Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα τρόφιµα, τη σωστή διατροφή, καθώς και τη σύνταξη απλών 

διαιτολογίων. 
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Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την αποφυγή, πρόληψη και αντιµετώπιση ατυχηµάτων που µπορεί να 
συµβούν στο σπίτι, σε χώρους παιχνιδιού, εργασίας, στο δρόµο και αλλού. 

Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ενδυµασία και την ιστορική της εξέλιξη, µε σκοπό την καλλιέργεια 
της προσωπικότητάς τους και τη διαµόρφωση σωστής καταναλωτικής συµπεριφοράς. 

Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των προγόνων µας και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της οικιακής οικονοµίας ως 
παράγοντα του Ελληνικού πολιτισµού. 

Να γνωρίσουν θέµατα οικολογίας και να ευαισθητοποιηθούν στα προβλήµατα υπερεκµετάλλευσης των φυσικών 
πόρων και καταστροφής του περιβάλλοντος. 

Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη σύγχρονη οικοτεχνολογία και να διαµορφώσουν θετικές στάσεις 
για τη χρήση της στη ζωή. 

Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την άµεση αντιµετώπιση µερικών ατυχηµάτων και την παροχή πρώτων 
βοηθειών. 

Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Οικογενειακού δικαίου και να το συσχετίσουν µε τις 
διάφορες µορφές ανθρωπίνων δικαιωµάτων (δικαιώµατα του παιδιού, της γυναίκας κ.ο.κ.). 

Να αποκτήσουν γνώσεις για την ατοµική υγιεινή και την αποφυγή χρήσης εθιστικών ουσιών. 
Να πάρουν στοιχεία οικογενειακού προγραµµατισµού για ένα επιτυχηµένο µέλλον. 
 
2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας 

 
ΤΑΞΗ Α΄ 

 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(διατιθέµενος  
χρόνος) 

Ενδεικτικές 
∆ραστηριότητες1 

Οι µαθητές επιδιώκεται:  
Να κατανοήσουν το θεσµό της 
οικογένειας. 
Να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες και 
τα χαρακτηριστικά της ελληνικής 
οικογένειας. 
Να αναπτύξουν κοινωνικότητα, 
πνεύµα συνεργασίας, την ικανότητα 
να κάνουν σωστές επιλογές και 
διαπροσωπικές σχέσεις.  
 

Η οικογένεια και ο κοινωνικός 
περίγυρος 
Η οικογένεια. 
Η Ελληνική οικογένεια. 
Οικογενειακή αγωγή. 
Ο κοινωνικός περίγυρος. 
Επικοινωνία και προβλήµατα. 
Μορφές διαπροσωπικών 
σχέσεων. 
Η κοινωνικότητα των νέων. 
Μέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
 

5 ώρες 

Συζήτηση για το θεσµό και την ιστορική 
εξέλιξη της οικογένειας. 
Συζήτηση για τα δικαιώµατα αλλά και 
υποχρεώσεις των µελών της οικογένειας. 
Συζήτηση τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα της αγροτικής και αστικής 
οικογένειας (Γλώσσα, Ιστορία). 
Σχολιασµός των αιτίων σύγκλισης µεταξύ 
αγροτικής και αστικής οικογένειας (Μ.Μ.Ε., 
εξάπλωση της σύγχρονης τεχνολογίας, 
µείωση των αποστάσεων, κ.ά.) 
(Πληροφορική, Γλώσσα). 
Συνιστάται η χρήση εποπτικών µέσων, 
όπως διαφάνειες, φιλµ, εικόνες, κ.ά. 

Να αντιληφθούν τη σηµασία των 
οικονοµικών πόρων, την οικονοµική 
οργάνωση της οικογένειας.  
Να εξοικειωθούν µε τη σχετική 
ορολογία.  
Να ασκηθούν,  προκειµένου να 
αποκτήσουν ικανότητα για καλύτερη 
ταξινόµηση των οικονοµικών 
πόρων.  
Να συνειδητοποιούν ποιο είναι το 
οικογενειακό τους εισόδηµα. 

Οικονοµικά της οικογένειας 
Οικονοµικοί πόροι. 
Ο οικονοµικός ρόλος της 
οικογένειας. 
Οικογενειακός 
προϋπολογισµός. 
 
 
 

3 ώρες 

Μελέτη στατιστικών πινάκων σχετικά µε την 
ανάλυση των οικονοµικών πόρων και τον 
οικονοµικό ρόλο της οικογένειας 
(Πληροφορική, Μαθηµατικά). 
Παρουσίαση και σχολιασµός των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στην 
οικογένεια από τα µέλη της και πώς 
µεταφράζονται σε χρήµα. Παραδείγµατα 
(αγροτική – αστική οικογένεια) (Τεχνολογία, 
Μαθηµατικά, Πληροφορική). 

Να κατανοήσουν την εξάρτηση που 
έχει η ζωή µας από τη σωστή 
διατροφή. 
 Να αποκτήσουν δεξιότητες στην 
αναγνώριση, την οµαδοποίηση των 
τροφίµων, την ενέργεια που 
προσφέρουν τα συστατικά των 
τροφών και τις σωστές επιλογές για 
την καθηµερινή τους διατροφή.  
Να µάθουν να συνδέουν τη 

ή ή ά ξ

∆ιατροφή 
Τροφή και τρόφιµα. 
Οµάδες τροφίµων. 
Οµάδα γάλακτος. 
Φρούτα και χορταρικά. 
∆ηµητριακά – ψωµί. 
Κρέας – ψάρια – όσπρια. 
Λίπη – έλαια. 
Γλυκίσµατα, ροφήµατα, ποτά. 

Συζήτηση για την αναγκαιότητα της τροφής  
για τη σωστή πνευµατική και σωµατική 
ανάπτυξη (Θρησκευτικά,  Βιολογία, Φυσική 
Αγωγή, Γλώσσα, Πληροφορική, Αρχαία 
Ελληνικά, Αγωγή Υγείας). 
∆ιαχωρισµός των τροφίµων και των 
παραγώγων τους σε οµάδες (Βιολογία, 
Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Αγωγή 
Υγείας, Αισθητική αγωγή). 
Γίνεται αντιπαράθεση σχετικά µε τα 

ή λ ή
                                                 
1 Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες 
της 3ης στήλης του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ.  
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σωµατική και ψυχική τους ανάπτυξη 
µε τις διατροφικές τους επιλογές και 
να διαµορφώνουν ένα δυνατό 
χαρακτήρα.  
 

Σχεδιασµός γευµάτων. 
 
 
 
 

9 ώρες 

µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα των 
οµάδων τροφίµων (Βιολογία). 
Συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών για 
τα διάφορα επαγγέλµατα που έχουν σχέση 
µε την προετοιµασία, παρασκευή και 
διάθεση τροφίµων (Πληροφορική, βιολογία). 
Παρασκευάζεται και παρουσιάζεται στην 
τάξη πρωινό και δεκατιανό γεύµα. 

Να µάθουν µε τις καθηµερινές 
συνήθειες υγιεινής ζωής να 
καταπολεµούν το άγχος, την 
κόπωση, τον εκνευρισµό, πράγµα 
που θα συµβάλλει στην ευηµερία 
της οικογένειας στον οικονοµικό 
τοµέα και σε άλλες πτυχές της 
οικογενειακής ζωής.  
Να συνειδητοποιήσουν τις 
συνέπειες της εξάρτησης από το 
κάπνισµα και το αλκοόλ και να 
αναπτύξουν αντίσταση σ’ αυτή την 
εξάρτηση.  
Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα 
της σωστής χρήσης των φαρµάκων 
και το πώς µπορούν να αποφύγουν 
επιβλαβείς ουσίες.  
Να ευαισθητοποιηθούν και να 
αναπτύξουν στάσεις και 
συµπεριφορές ώστε να αποφεύγουν 
τα ποικίλα ατυχήµατα στο σπίτι, στο 
σχολείο, στο δρόµο, στην εργασία 
τα οποία επηρεάζουν το άτοµο αλλά 
και την κοινωνία γενικότερα.  

Οικιακή Οικονοµία – Αγωγή 
υγείας – Πρόληψη 
ατυχηµάτων 
Ατοµική Υγιεινή. 
Στοµατική υγεία. 
Κάπνισµα – Οινόπνευµα. 
Φαρµακείο – Φάρµακα. 
Ατυχήµατα στο σπίτι και σε 
δηµόσιους χώρους. 
Ατυχήµατα στο δρόµο. 
Κυκλοφοριακή αγωγή. 
 
 

4 ώρες 

∆ιεξαγωγή µικροερευνών στην τάξη και 
καταγραφή των συνηθειών υγιεινής των 
µαθητών. Συζήτηση και συµπεράσµατα 
(Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αγωγή Υγείας, 
Πληροφορική). 
Συζήτηση για την εξάρτηση από διάφορες 
ουσίες ή παράγοντες που επηρεάζουν τον 
ανθρώπινο οργανισµό σωµατικά και ψυχικά 
(Γλώσσα, Αγωγή Υγείας, Θρησκευτικά, 
Βιολογία, Ιστορία). 
∆ηµιουργία διαφηµιστικής εικόνας ή 
µηνύµατος κατά του καπνίσµατος και του 
οινοπνεύµατος (Αισθητική Αγωγή, 
Πληροφορική, Αγωγή Υγείας). 
 
 

Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία 
της κατοικίας για τον άνθρωπο.  
Να ερευνήσουν την ιστορική της 
εξέλιξη καθώς και τη σπουδαιότητα 
της παραδοσιακής κατοικίας (όχι 
µόνο στην Ελλάδα) και τη σηµασία 
της διατήρησής της.  
Να ενηµερωθούν για τη 
λειτουργικότητα, την αισθητική, την 
άνεση, το σεβασµό προς το 
περιβάλλον, τον εξοπλισµό της µε 
τις ποικίλες εφαρµογές και να 
εξοικειωθούν µε τις νέες 
τεχνολογίες.  
 

Κατοικία 
Η κατοικία και η σηµασία της 
για τον άνθρωπο. 
Ιστορική εξέλιξη της κατοικίας. 
Ελληνική παραδοσιακή 
κατοικία. 
Τύποι και µορφές κατοικίας. 
Λειτουργικότητα και αισθητική 
των χώρων της κατοικίας. 
Εξοπλισµός – Υγιεινή της 
κατοικίας. 
 
 

4 ώρες 

Μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της κατοικίας 
σε συνάρτηση µε κοινωνικούς, οικονοµικούς  
και πολιτιστικούς παράγοντες (Ιστορία, 
Τεχνολογία, Αρχαία Ελληνικά,  
Πληροφορική). 
Συζήτηση για την επίδραση της κατοικίας 
στο περιβάλλον (Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, 
Γεωγραφία, Περιβαλλοντική Αγωγή, 
Τεχνολογία). 
Πραγµατοποιείται «συλλογή» στοιχείων από 
περιοδικά και βιβλία που εκτίθενται στην 
τάξη. Συνιστάται οι µαθητές να φέρουν 
παραδείγµατα από την καθηµερινή τους 
ζωή. (Αισθητική Αγωγή). 
Σχεδιασµός κατοικίας µε το χέρι ή µε 
κατάλληλο λογισµικό υλικό (Αισθητική 
Αγωγή, Πληροφορική). 

Να αποκτήσουν γνώσεις και 
δεξιότητες σε ότι αφορά όλους τους 
τύπους ένδυσης.  
Να συνειδητοποιήσουν την 
επίδραση της ενδυµασίας στην 
υγεία, την προσωπικότητα, την 
αισθητική.  
Να συνδέσουν την εξέλιξη στη µόδα 
και µε παράγοντες κοινωνικούς, 
οικονοµικούς, πολιτιστικούς κ.ά.  
Να γνωρίσουν την πολιτιστική 
κληρονοµιά της Ελλάδας και άλλων 
χωρών και να αναπτύξουν 
ικανότητες για εκτίµηση του ωραίου, 

Ενδυµασία 
Η ενδυµασία και η σηµασία 
της για τον άνθρωπο. 
Ιστορική εξέλιξη της 
ενδυµασίας. 
Η Ελληνική παραδοσιακή 
ενδυµασία. 
Τύποι ένδυσης. 
Πρώτες ύλες. 
Κριτήρια επιλογής και υγιεινή 
της ενδυµασίας. 
 

3 ώρες 

Μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της 
ενδυµασίας (Ιστορία, Τεχνολογία, Αρχαία 
Ελληνικά) 
Συλλογή και ταξινόµηση στοιχείων από 
περιοδικά και βιβλία και έκθεση στην τάξη. 
 (Αισθητική Αγωγή). 
Συζήτηση για τον σηµαντικό ρόλο της 
κλωστοϋφαντουργίας και των συναφών 
κλάδων στην Εθνική Οικονοµία (Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Πληροφορική). 
 

407



του λειτουργικού και οικονοµικού.  
Σύνολο ωρών: 28 

 
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας  

 
Θέµα: Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Οργάνωση ατοµικών και οµαδικών εργασιών µε καθήκοντα τη συγκέντρωση 

θεµάτων από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφηµερίδες και τα περιοδικά, µε σκοπό τη δηµιουργία 
διαφηµιστικών ‘σποτ’. Γίνονται συγκρίσεις µεταξύ νέων και παλιών θεµάτων, σύνθεση κειµένων, σκηνικών και 
ερµηνειών. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, Οµοιότητα-∆ιαφορά, 
Μεταβολή κ.λπ. Προεκτάσεις στην Αισθητική αγωγή, Γλώσσα, Τεχνολογία, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες, 
Φυσική Αγωγή.   

Θέµα: Οµάδες Τροφίµων. Εκπόνηση ατοµικών και οµαδικών εργασιών µε καθήκοντα τη συγκέντρωση πληροφοριών 
για κάθε τρόφιµο, συλλογές εικόνων από αρχαία αγγεία, συλλογές κειµένων από αρχαίους συγγραφείς, σύνθεση 
κατάλληλων σκηνικών και κοστουµιών, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας θεατρικής παράστασης που να 
παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των οµάδων τροφίµων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: 
∆ιάσταση, Αλληλεπίδραση, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μεταβολή, Μονάδα-Σύνολο, κ.λπ. Προεκτάσεις στην 
Αισθητική Αγωγή, Τεχνολογία, Γλώσσα, Βιολογία, Χηµεία. 

Θέµα: Ιστορική εξέλιξη της κατοικίας. Ανάληψη ατοµικών και οµαδικών εργασιών µε καθήκοντα τη συγκέντρωση 
πληροφοριών από περιοδικά και βιβλία, συλλογή εικόνων, κατασκευές, συγκριτική παρουσίαση και ερµηνεία. 
Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μεταβολή, Μονάδα-Σύνολο, Πολιτισµός 
κ.λπ. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, Ιστορία, Γλώσσα, Γεωγραφία, Τεχνολογία. 

Θέµα: Ιστορική εξέλιξη της ενδυµασίας. Οργάνωση ατοµικών και οµαδικών εργασιών µε καθήκοντα τη συγκέντρωση 
στοιχείων από περιοδικά και βιβλία, συλλογή εικόνων από αρχαία αγγεία ή ανάγλυφα, συλλογή σύγχρονων 
φωτογραφιών από τοπικές ενδυµασίες, µε σκοπό τη δηµιουργία ανάλογης έκθεσης στο χώρο του σχολείου. 
Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Επικοινωνία, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μεταβολή, Μονάδα-Σύνολο, 
Πολιτισµός κ.λπ. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, Ιστορία, Γλώσσα, Γεωγραφία. 

 
ΤΑΞΗ Β΄ 

 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(διατιθέµενος 
 χρόνος) 

Ενδεικτικές 
∆ραστηριότητες 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να γνωρίσουν την οργάνωση του 
ιδιωτικού και οικογενειακού βίου των 
Αρχαίων Ελλήνων, των Βυζαντινών και 
των Ελλήνων κατά τα χρόνια της ξένης 
κυριαρχίας.  
Να µάθουν να ερευνούν, να αναλύουν 
και να συγκρίνουν αξίες, πολιτισµούς και 
εποχές.  
Να γνωρίσουν το ρόλο της Οικιακής 
Οικονοµίας στη διαµόρφωση του 
Ελληνικού πολιτισµού.  
Να συνειδητοποιήσουν την πολιτιστική 
µας ταυτότητα αλλά και την πολιτιστική 
ταυτότητα άλλων λαών. 

Οικιακή Οικονοµία και 
Ελληνικός Πολιτισµός 
 
Η Οικιακή Οικονοµία στην 
αρχαία Ελλάδα. 
Η Οικιακή Οικονοµία στο 
Βυζάντιο. 
Η Οικιακή Οικονοµία στα 
µεταβυζαντινά χρόνια. 
Η ελληνική λαϊκή τέχνη. 
Ήθη, έθιµα, παραδόσεις του 
Ελληνικού λαού – σηµασία 
της ελληνικής λαϊκής 
παράδοσης. 

5 ώρες 

Συζήτηση για τον ιδιωτικό βίο των 
αρχαίων Ελλήνων, των Βυζαντινών και 
των Ελλήνων στα χρόνια της ξένης 
κυριαρχίας (Τουρκοκρατία, Λατινοκρατία) 
(διατροφή, οργάνωση οικογενειακής 
ζωής, κοινωνικές σχέσεις). Ανάγνωση και 
σχολιασµός αποσπασµάτων από 
αρχαίους συγγραφείς (Γλώσσα, Ιστορία,  
Αρχαία Ελληνικά). 
Μελέτη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς 
στον τοµέα της λαϊκής τέχνης.  
Συλλογή πληροφοριών για τα ήθη, έθιµα 
και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού 
(Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Αισθητική 
Αγωγή). 

Να κατανοήσουν τη σηµασία της 
οργάνωσης στη ζωή του ανθρώπου και 
το ότι η έλλειψή της δηµιουργεί πολλά 
και ποικίλα προβλήµατα στα άτοµα, την 
οικογένεια, την κοινωνία. Να µάθουν να 
χρησιµοποιούν σωστά το χρόνο τους, να 
οργανώνουν τις εργασίες τους, να 
κάνουν συλλογισµούς και να εξάγουν 
συµπεράσµατα.  
Να συνειδητοποιήσουν ότι γίνονται 
αλλαγές στην οργάνωση της οικογένειας. 

Οργάνωση της 
οικογενειακής ζωής 
 
Έννοια της οργάνωσης. 
∆ιαχείριση ανθρώπινων 
πόρων. 
Στόχοι. 
Λήψη αποφάσεων. 
 

2 ώρες 

Καταγραφή τρόπων οργάνωσης  στην 
προσωπική, οικογενειακή, µαθητική ζωή 
(Γλώσσα, Πληροφορική). 
Συζήτηση για το χρόνο που διατίθεται για 
κάθε δραστηριότητα στην καθηµερινή µας 
ζωή. Προσδιορισµός ατοµικής καµπύλης 
ενεργητικότητας (Γλώσσα, Πληροφορική, 
Μαθηµατικά). 

Να συνειδητοποιήσουν ότι οι οικονοµικοί 
πόροι για την παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών είναι περιορισµένοι.  
Να κατατοπιστούν για τη σχετική 

Οικονοµικά της οικογένειας 
 
Οικονοµικοί πόροι και 
Οικονοµία.

Συζήτηση για το ρόλο των παραγωγικών 
συντελεστών στην παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών. Παραδείγµατα (πώς 
παράγεται ένα βιβλίο, θρανίο, κ.ά.) 
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ορολογία.  
Να µάθουν για τη σχέση εργασίας – 
αγαθών, για το µηχανισµό αγοράς – 
πώλησης κ.ά. 

Οικονοµία. 
Οι οικονοµικές µονάδες και 
ο ρόλος τους. 
Η ελεύθερη αγορά. 
 
 
 
 

3 ώρες 
 

(Τεχνολογία, Πληροφορική). 
∆ιερευνούν και παρουσιάζουν 
παραδείγµατα για να κατανοήσουν ότι ο 
καταναλωτής αγοράζει αγαθά και 
υπηρεσίες και προσφέρει εργασία µε 
σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του 
και ότι το κράτος επιβάλλει φόρους, 
παράγει δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες µε 
σκοπό την κοινωνική ευηµερία. 
Παραδείγµατα (άµυνα, εκπαίδευση, υγεία 
κ.ά.) (Αγωγή Υγείας, Αγωγή καταναλωτή, 
Τεχνολογία, Μαθηµατικά, Πληροφορική). 

Να αντιληφθούν την οικονοµική και 
καταναλωτική συµπεριφορά του 
νοικοκυριού καθώς και τους παράγοντες 
που την επηρεάζουν.  
Να µάθουν τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του καταναλωτή, να 
ασκηθούν σε έρευνα και καταγραφή, να 
κατατοπιστούν σε σχετικούς νόµους και 
κανονισµούς.  
Να ασκηθούν στην παρατήρηση και 
σύγκριση, στην επιλογή, αποδοχή ή 
απόρριψη προτύπων. 

Συµπεριφορά του 
καταναλωτή 
Συµπεριφορά του 
καταναλωτή και οικονοµική 
πραγµατικότητα. 
Οικογενειακό εισόδηµα – 
Προϋπολογισµός. 
Παράγοντες που 
επηρεάζουν τη 
συµπεριφορά του 
καταναλωτή. 

3 ώρες 

Συζήτηση για την έννοια του τιµάριθµου 
και του πληθωρισµού, καθώς και για το 
πώς επηρεάζεται η συµπεριφορά του 
καταναλωτή (Αγωγή Υγείας, Αγωγή 
καταναλωτή, Μαθηµατικά). 
Συζήτηση για τις έννοιες του εργατικού 
δυναµικού και της ανεργίας. Μελέτη 
πινάκων και στατιστικών στοιχείων. 
(Αγωγή Υγείας, Αγωγή καταναλωτή, 
Ιστορία, Μαθηµατικά, Πληροφορική). 

Να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις για 
δίαιτες και διαιτολόγια, να κατανοήσουν 
τη σχέση που υπάρχει µεταξύ διατροφής 
και υγείας.  
Να ασκηθούν στο πώς µπορούν να 
φτιάξουν το ατοµικό τους διαιτολόγιο, να 
σχεδιάζουν τα γεύµατα.  
Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Να 
µάθουν να παρατηρούν, να ερευνούν, να 
συνεργάζονται και να µεταφέρουν 
χρήσιµες γνώσεις στην οικογένειά τους. 
Να αποκτήσουν σωστές συνήθειες 
διατροφής. 
Να κατανοήσουν ότι οι ποσότητες 
αναγκαίων θρεπτικών συστατικών 
διαφέρουν ανάλογα µε την ηλικία, την 
κατάσταση, την εργασία και το 
περιβάλλον διαβίωσης και ότι ορισµένοι 
άνθρωποι χρειάζονται ιδιαίτερη 
διατροφική φροντίδα. 

∆ιατροφή και ∆ιαιτολογία 
 
∆ιατροφή και Υγεία. 
Θερµίδες. 
Πρωτεΐνες. 
Υδατάνθρακες. 
Λιπίδια. 
Βιταµίνες. 
Μεταλλικά στοιχεία. 
Νερό και Ηλεκτρολύτες. 
Φυτικές ίνες. 
∆ιατροφή στον κύκλο της 
ζωής. 
Σύνταξη διαιτολογίου. 
∆ιαιτολόγιο αθλητών. 
Σύγχρονη τεχνολογία και 
τρόφιµα. 

13 ώρες 

∆ιερεύνηση των διατροφικών συνηθειών 
στην οποία χρησιµοποιούνται µικρά 
ερωτηµατολόγια, ολιγόλεπτα τεστ, 
σταυρόλεξα, εργασίες, διαφάνειες, άρθρα 
από περιοδικά και εφηµερίδες, εργασίες 
παιδιών. (Γλώσσα, Πληροφορική, Αγωγή 
Υγείας, Αισθητική αγωγή). 
Οργανώνουν δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης για τα ανήµπορα 
άτοµα και µαθαίνουν να προσφέρουν όχι 
µόνο γνώσεις, αλλά και υπηρεσίες 
(Φυσική αγωγή, Αγωγή Υγείας, Αισθητική 
Αγωγή). 
Επίσκεψη σε χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας, διατήρησης, συντήρησης 
και παρασκευής τροφίµων και 
σχεδιασµός ενός δείγµατος τροφίµου που 
θα µπορούσε να µπει στην παραγωγή 
(Αγωγή Υγείας, Αγωγή καταναλωτή, 
Πληροφορική, Τεχνολογία). 

Να κατανοήσουν βασικές έννοιες του 
ανθρώπινου και του φυσικού 
περιβάλλοντος και να αντιληφθούν την 
αλλοίωση που υφίσταται το περιβάλλον 
από την κατοικία και τον άνθρωπο.  
Να συνειδητοποιήσουν τη συµβολή του 
ανθρώπου και της οικογένειας στην 
προστασία του περιβάλλοντος.  
Να  αναγνωρίσουν το πρόβληµα και να 
θέτουν στόχους για την επίλυσή του.  
Να µελετήσουν την κατοικία στο αστικό 
και αγροτικό περιβάλλον, να 
εξοικειωθούν µε τη σχετική ορολογία.  
Να γνωρίσουν τους φυσικούς πόρους, το 
πρόβληµα της υπερεκµετάλλευσής τους 
και της εµφανιζόµενης, σε πολλές 
περιπτώσεις, εξάντλησής τους, καθώς 
και τις δυνατότητες χρησιµοποίησης 
ήπιων µορφών ενέργειας για την 

Οικολογία και Κατοικία 
 
Βασικές έννοιες. 
Φυσικοί πόροι και 
ενεργειακή κατάσταση. 
Οικολογική κρίση. 
Η κατοικία στο αγροτικό και 
αστικό περιβάλλον. 
Κατοικία – Ρύπανση – 
Αντιρρύπανση. 
Οικολογικός σχεδιασµός. 
 
 
 
 
 
 

Συζήτηση για τις περιπτώσεις εφαρµογών 
ήπιων και ανανεώσιµων µορφών 
ενέργειας στη χώρα µας και την  
αναγκαιότητα ευρύτερης εφαρµογής 
τέτοιων µορφών, ιδιαίτερα σε 
οικογενειακό επίπεδο, τόσο στις αστικές 
όσο και στις αγροτικές περιοχές 
(Περιβαλλοντική αγωγή, Χηµεία, Φυσική, 
Τεχνολογία). 
Ενεργός συµµετοχή µαθητών σε 
δραστηριότητες, όπως ανακύκλωση, 
καθαρισµός παραλίας, πάρκου, πλατείας, 
προαυλίου σχολείου κ.λπ. 
(Περιβαλλοντική Αγωγή, Τεχνολογία). 
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ήπιων µορφών ενέργειας για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

7 ώρες 

Να κατανοήσουν τη σηµασία της 
σύγχρονης Οικοτεχνολογίας για την 
οικογένεια στο πλαίσιο της ιστορικής 
εξέλιξη.  
Να συνδέσουν τη σύγχρονη 
οικοτεχνολογία µε τη χρήση οικολογικών 
υλικών, καθώς και µε τις διάφορες 
τεχνικές ανακύκλωσης, µε σκοπό την 
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και 
το κοινωνικοοικονοµικό όφελος, 
γενικότερα. 
Να κατανοήσουν τις θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις τις τεχνολογίας, να 
γνωρίσουν και να εφαρµόσουν την 
ανακύκληση για να φανεί η συµβολή της 
στην οικονοµία τόσο της οικογένειας όσο 
και γενικότερα.  
Να αποκτήσουν δεξιότητες, που 
αναφέρονται την οικοτεχνολογία και να 
µάθουν τη σχετική ορολογία. 
 

Σύγχρονη Οικοτεχνολογία 
 
Οικοτεχνολογία και εξέλιξη. 
Οικογένεια και Σύγχρονη 
Οικοτεχνολογία. 
Επιπτώσεις της Σύγχρονης 
Οικοτεχνολογίας. 
Ανακύκλωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ώρες 

Συζήτηση για τη διάδοση των σύγχρονων 
οικοτεχνολογικών εφαρµογών στα 
ελληνικά νοικοκυριά (κυρίως στα αστικά, 
αλλά σε µεγάλο βαθµό και στα αγροτικά), 
τη σωστή ή µη χρήση των τεχνολογικών 
µέσων, καθώς και την αλλαγή του τρόπου 
της οικογενειακής ζωής, µέσα από τη 
χρήση αυτή (Περιβαλλοντική Αγωγή, 
Γλώσσα, Χηµεία, Φυσική, Ιστορία, 
Τεχνολογία). 
Μελέτη των µέσων της σύγχρονης 
οικοτεχνολογίας που αποφέρουν: 
εξοικονόµηση χρόνου, ανέσεις, 
ψυχαγωγία, ενηµέρωση, µόρφωση (π.χ., 
φούρνος µικροκυµάτων, καταψύκτης, 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης – 
µόρφωσης, όπως video κ.ά.) 
(Περιβαλλοντική Αγωγή, Χηµεία, Φυσική, 
Τεχνολογία, Πληροφορική). 
Συζήτηση και ταξινόµηση πληροφοριών 
σχετικά µε την  ωφελιµότητα της 
ανακύκλησης από οικολογικής, 
κοινωνικής και οικονοµικής πλευράς για 
το άτοµο, την οικογένεια τη χώρα 
(Περιβαλλοντική αγωγή, Χηµεία, Φυσική, 
Τεχνολογία, Πληροφορική, Μαθηµατικά). 

Να κατανοήσουν τα αίτια και τους 
τρόπους µετάδοσης αλλά και πρόληψης 
των νοσηµάτων και των ασθενειών.  
Να γνωρίσουν τις διαφυλικές σχέσεις, τη 
σεξουαλική συµπεριφορά και σεξουαλικά 
µεταδιδόµενα νοσήµατα.  
Να µάθουν για τον οικογενειακό 
προγραµµατισµό.  
Να ασκηθούν στην αναγνώριση αξιών, 
να ενηµερωθούν για τα γνωρίσµατα της 
βίας και της παρενόχλησης και να 
εξοικειωθούν µε τη σχετική ορολογία. 

Οικιακή Οικονοµία – Αγωγή 
Υγείας 
 
Νοσήµατα – Ασθένειες. 
Πρόληψη. 
Σεξουαλική αγωγή και υγεία. 
 
 
 
 

3 ώρες 

Συλλογή, ταξινόµηση και παρουσίαση 
υλικού στην τάξη χρησιµοποιώντας 
διαφάνειες, αφίσες, φωτογραφίες από 
περιοδικά, λογισµικό υλικό σχετικά µε τις 
παθήσεις της σύγχρονης εποχής (Αγωγή 
Υγείας, Φυσική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή, 
Πληροφορική). 
Εντοπισµός και ανάλυση των  ειδών 
διαπροσωπικών σχέσεων και συζήτηση 
για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά 
τους. Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, 
διαφανειών, φιλµ  και επινόηση τρόπων 
αντίστασης στις διάφορες κοινωνικές 
επιρροές και επιδράσεις (Αγωγή Υγείας, 
Φυσική Αγωγή, Γλώσσα, Αισθητική 
Αγωγή, Πληροφορική). 

Να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και 
δεξιότητες σχετικά µε τα φάρµακα και τη 
σωστή τους χρήση, σχετικά µε την 
έγκαιρη αντιµετώπιση ατυχηµάτων και 
παροχή πρώτων βοηθειών.  
Να χρησιµοποιούν τη σχετική ορολογία 
και ασκηθούν σε εφαρµογές όπως 
σεισµός, πληµµύρες, πυρκαγιές κ.ά.  
Να αποκτήσουν στάσεις και 
συµπεριφορές  για την ίση µεταχείριση 
και για την καταπολέµηση προνοµίων 
και διακρίσεων. 

Πρώτες Βοήθειες 
 
Φαρµακευτικές ουσίες – 
Ναρκωτικά. 
Πρώτες Βοήθειες. 
 
 
 
 

3 ώρες 

Σχεδιασµός µηνύµατος κατά της χρήσης 
φαρµακευτικών ουσιών χωρίς λόγο 
(Αγωγή Υγείας, Γλώσσα,   Αισθητική 
Αγωγή,  Πληροφορική). 
Συµµετοχή σε άσκηση για σεισµό και 
πυρκαγιά καθώς και σε παροχή  
πρώτων βοηθειών (Αγωγή Υγείας). 
 

Να κατανοήσουν ότι η οικογένεια είναι το 
κύτταρο της κοινωνίας και ότι κάθε 
οικογενειακή πράξη έχει επίδραση σ΄ 
αυτήν.  
Να µάθουν για το ρόλο της οικογένειας 
στη σύγχρονη κοινωνικο-οικονοµική 
πραγµατικότητα και την επίδραση που 
µπορεί να έχει η οικογένεια στους νέους

Προετοιµασία για το µέλλον 
 
Ο ρόλος της οικογένειας. 
Γάµος και οικογένεια. 
Σχέσεις µεταξύ των µελών 
της οικογένειας. 
Στοιχεία οικογενειακού 

Συζήτηση για το ρόλο της οικογένειας, το 
γάµο, τους τρόπους που µπορούν να 
διασφαλίσουν τη σωµατική και πνευµατική 
υγεία των νέων και την ισότητα των δύο 
φύλων στην καθηµερινή ζωή 
(Θρησκευτικά, Ιστορία, Γλώσσα, Αρχαία 
Ελληνικά). 
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µπορεί να έχει η οικογένεια στους νέους, 
καθώς και ποιες προϋποθέσεις θα 
πρέπει να υπάρχουν για τη δηµιουργία 
οικογένειας (στοιχεία Οικογενειακού 
∆ικαίου στην Ελλάδα και την Ε.Ε.).  
Να κατανοήσουν νόµους και να 
αναπτύξουν τη σκέψη, την αυτοεκτίµηση 
και την υπευθυνότητά τους. 

δικαίου. 
Οικογενειακός 
προγραµµατισµός. 
 

5 ώρες 

Μελέτη της σχετικής νοµοθεσίας 
(οικογενειακού δικαίου, ελληνικού και 
Ε.Ε.), καθώς και της ∆ιακήρυξης του 
Ο.Η.Ε. (Γλώσσα). 
Επισήµανση της σηµασίας που έχει η 
υγεία των γονέων για τη γέννηση υγιών 
παιδιών (Αγωγή Υγείας, Φυσική Αγωγή).  

 
Σύνολο ωρών: 50 

 
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας  
 
Θέµα: Ελληνική παραδοσιακή διατροφή – Ήθη, έθιµα, παραδόσεις του Ελληνικού λαού: Οργάνωση ατοµικών 

και οµαδικών εργασιών µε καθήκοντα τη συγκέντρωση στοιχείων και εικόνων από περιοδικά και βιβλία, από 
αρχαία κείµενα, από προφορικές αφηγήσεις γεροντότερων, µε σκοπό τη δηµιουργία έκθεσης µε τοπικά 
εδέσµατα και τοπικά έθιµα και παραδόσεις. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Αλληλεπίδραση, 
Επικοινωνία, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μεταβολή, Μονάδα-Σύνολο, Πολιτισµός κ.λπ. Προεκτάσεις στην Αισθητική 
Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Ιστορία, Γλώσσα, Γεωγραφία, Θρησκευτικά. 

Θέµα: Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος: Ανάληψη ατοµικών και οµαδικών εργασιών µε καθήκοντα την καταγραφή 
της σηµερινής κατάστασης του περιβάλλοντος, συλλογή εικόνων από περιοδικά, βιβλία, και εφηµερίδες για το 
περιβάλλον πριν και µετά την έκρηξη της βιοµηχανικής επανάστασης, συγκριτική παρουσίαση, συλλογή 
στοιχείων από ∆ηµόσιους και ∆ιεθνείς Οργανισµούς, προσωπικές µαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, µέτρα 
προστασίας. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Αλληλεπίδραση, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μεταβολή, 
Πολιτισµός, Σύστηµα κ.λπ. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, Φυσική, Χηµεία, Γλώσσα, Γεωγραφία, 
Τεχνολογία, Περιβαλλοντική Αγωγή, Πληροφορική. 

Θέµα: Ανακύκλωση: Εκπόνηση ατοµικών και οµαδικών εργασιών µε καθήκοντα την κατασκευή αφισών, τη 
συγκέντρωση στοιχείων και εικόνων από περιοδικά, βιβλία και εφηµερίδες για τη χρησιµότητα και τις τεχνικές 
ανακύκλησης, τα υλικά που ανακυκλώνονται, τη διάθεση ανακυκλωµένων προϊόντων, µε σκοπό την καλύτερη 
διάθεση των αποβλήτων της οικογένειας και των ίδιων των µαθητών στο σχολείο. Π.χ., κατασκευή κάδου 
περισυλλογής άδειων κουτιών αλουµινίου από αναψυκτικά, κάδου περισυλλογής άδειων µπαταριών κ.λπ. 
Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: ∆ιάσταση, Αλληλεπίδραση, Οµοιότητα-∆ιαφορά, Μονάδα-Σύνολο, 
Μεταβολή, Πολιτισµός, Σύστηµα κ.λπ. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, Φυσική, Χηµεία, Τεχνολογία, 
Περιβαλλοντική Αγωγή. 

Θέµα: Φαρµακείο σχολείου: Οργάνωση ατοµικών και οµαδικών εργασιών µε καθήκοντα την κατασκευή αφισών, 
συγκέντρωση στοιχείων για τη χρησιµότητα των φαρµάκων και τη σωστή χρήση τους σε χρόνιες ή επείγουσες 
καταστάσεις, µε σκοπό τη δηµιουργία φαρµακείου στο σχολείο µε τα απαραίτητα πράγµατα για παροχή πρώτων 
βοηθειών. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Μονάδα-Σύνολο, Σύστηµα κ.λπ. 
Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή, Χηµεία, Φυσική Αγωγή, Αγωγή Υγείας. 

 
3. ∆ιδακτική µεθοδολογία 

 
Σε γενικές γραµµές η µαθητοκεντρική διδασκαλία επιβάλλεται κατά τη διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του 

γνωστικού αντικειµένου της Οικιακής Οικονοµίας. Καλά θα είναι να συµµετέχουν οι µαθητές και οι µαθήτριες ενεργά. Η 
τάξη ανάλογα µε τη διδακτική ενότητα µπορεί να χωρίζεται σε οµάδες εργασίας. Οι µαθητές µπορούν να καταγράφουν 
τις προσωπικές τους εµπειρίες και να ανταλλάσσονται απόψεις. Έτσι θα παροτρύνονται να µαθαίνουν από αυτές. Με 
παραδείγµατα που αναφέρονται από τους ίδιους τους µαθητές είναι δυνατό να εντοπίζονται διάφορα προβλήµατα και 
να προτείνονται λύσεις. Καλά θα είναι να γίνεται περιγραφή ρόλων και να εντοπίζονται λανθασµένες πρακτικές, τάσεις 
και συµπεριφορές. Με µικροέρευνες από µαθητές είναι δυνατό να βγουν συµπεράσµατα και από αυτά να ξεκινήσει ή 
να διεξαχθεί η διδασκαλία µιας ή περισσοτέρων ενοτήτων. 

Οι µαθητές είναι δυνατό να ερµηνεύσουν ή και να υποδυθούν ρόλους. Έτσι µαθαίνουν ιδιότητες, χαρακτηριστικά, 
εκφράζουν τάσεις και δίνουν µηνύµατα. Από την άλλη πλευρά καταγράφουν και φέρνουν προς κρίση µηνύµατα από τα 
διάφορα Μ.Μ.Ε. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να βρεθούν τρόποι ελέγχου των επιθυµιών, λήψης αποφάσεων, 
ανάπτυξης κριτικής και δηµιουργικής σκέψης, ανάπτυξης πρωτοβουλιών κ.ά. 

Με µικρές δηµιουργικές – συνθετικές εργασίες, οµαδικές ή ατοµικές αναπτύσσεται η προσωπικότητα των µαθητών 
(παρουσίαση στην τάξη) καθώς και η συνεργασία και άµιλλα µεταξύ τους. Ασκούνται µε ειδικά λογισµικά πακέτα. 
Συµµετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες του σχολείου και µαθαίνουν διαµέσου αυτών  όπως  π.χ. µε την Αγωγή 
Υγείας, την Προστασία περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, Προληπτικές ασκήσεις (ατυχηµάτων, πυρκαγιάς, πληµµύρας, 
σεισµού κ.ά.) 

Ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου και τις απαραίτητες ενέργειες και εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέπουν, είναι δυνατό να γίνονται επισκέψεις (σε παιδικούς σταθµούς, λαϊκή ή κεντρική αγορά, εργοστάσια, 
συνεταιρισµούς εργαστήρια, µουσεία, τοπικές βιοτεχνίες και αλλού). Επίσης είναι δυνατό να προσκληθούν ειδικοί 
επιστήµονες όπως π.χ. Οδοντίατρος, Νοσηλευτής κ.ά. 
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Τέλος συνιστάται να χρησιµοποιούνται ερωτήσεις κρίσης και µε τις εφαρµογές κατά µάθηµα, τις σχετικές 
κατασκευές και παρασκευές θα επιτυγχάνονται οι επί µέρους στόχοι του γνωστικού αντικειµένου ευχάριστα και 
αποτελεσµατικά. 

 
4. Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση στο µάθηµα της Οικιακής Οικονοµίας, θα γίνεται µε βάση τις  οδηγίες που υπάρχουν στη γενική 

εισαγωγή του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 
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