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Το μάθημα της Τεχνολογίας 
Αναγκαιότητα 

   Το μάθημα της Τεχνολογίας, ως το κύριο μέσο 
εκπαίδευσης των παιδιών σε τεχνολογικά θέματα, 
δημιουργεί πολίτες με σημαντικές τεχνολογικές 
γνώσεις και δεξιότητες, καλλιεργώντας τους ταυτό- 
χρονα την «τεχνολογική συνείδηση», ώστε να μπορούν 
να εκτιμούν την προσφορά της τεχνολογίας στους 
ανθρώπους, να προσαρμόζονται εύκολα σε ένα 
μοντέρνο, διαρκώς εναλλασσόμενο τεχνολογικό 
περιβάλλον και να προλαμβάνουν τυχόν αρνητικές 
συνέπειές της στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 



   Η Τεχνολογία έχει μπει παντού στη ζωή μας, και 
αυτό έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι 
που οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες να 
δυσκολεύονται να εξοικειωθούν μαζί της. Τα παιδιά 
μας, όμως, θα είναι υποχρεωμένα να ζήσουν και να 
συμμετάσχουν στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον που 
αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.  

    Τα παιδιά που δε θα μπορέσουν να 
παρακολουθήσουν την εξέλιξη της Τεχνολογίας θα 
μείνουν «τεχνολογικά αναλφάβητα» και θα 
δυσκολευτούν πολύ να προσαρμοστούν στο γρήγορα 
μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον και να 
παρακολουθήσουν τις προόδους της επιστήμης ή του 
επαγγέλματός τους, όποιο και να είναι αυτό. 

 



Οι στόχοι του μαθήματος  
  Το μάθημα της Τεχνολογίας διδάσκεται  1 ώρα την 

εβδομάδα και δεν προβλέπεται η διδασκαλία 
συγκεκριμένης ύλης. Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη 
ικανότητας στους μαθητές «να μάθουν πώς να 
μαθαίνουν».  

 



Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα: 
    α. Να έρθουν τα παιδιά σε μια ευρεία επαφή με την 

τεχνολογία, σε όλες τις μορφές της, ώστε να μπο- 
ρούν να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο γύρω μας. 

 

 β. Να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για συνθετικές 
εργασίες, αναζήτηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση 
πληροφοριών και μορφοποίησή τους σε μια 
ολοκληρωμένη εργασία.  

  

γ. Να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στο να 
παρουσιάζουν τη δουλειά τους και τις απόψεις τους, με 
διαφορετικές μεθόδους και μέσα, μπροστά στους 
συμμαθητές τους. 

  



Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα ακόμα 

   δ. Να κατασκευάζουν ένα απλό μοντέλο του 
αντικείμενου μελέτης για καλύτερη κατανόηση της 
λειτουργίας του.  

 

 ε. Να βελτιώσουν τη δυνατότητα συνεργασίας με 
άλλους σε μια κοινή εργασία, με κοινό σκοπό και 
στόχο. 

 



Το πλαίσιο του μαθήματος  
   Στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου εφαρμόζεται η 

Ατομική Μέθοδος Εργασίας. Ο μαθητής αναλαμβάνει 
να μελετήσει, πάντα με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, ένα 
τεχνολογικό θέμα το οποίο επιλέγει ο ίδιος και το οποίο 
εντάσσεται σε μια ενότητα η οποία έχει επιλεγεί από το 
σύνολο των μαθητών.  

   Η μελέτη περιλαμβάνει:  τη συγγραφή γραπτής 
εργασίας, την πραγματοποίηση κατασκευής και την 
παρουσίαση της εργασίας του.  Για την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση του θέματος που θα επιλέξει, έχοντας 
πάντα υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, θα αξιοποιήσει 
κάθε δυνατή πηγή πληροφόρησης  (Βιβλιοθήκες , 
φυλλάδια, εφημερίδες, internet   κ.τ.λ). 

 



   Η μέθοδος της ατομικής εργασίας και η κατασκευή του 
ατομικού έργου δεν αποτελεί χειροτεχνία, αφού δεν 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ποιότητα της κατασκευής που 
θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές, όσο τα οφέλη που θα 
αποκομίσουν από αυτή. Η ποιότητα των κατασκευών 
των μαθητών κρίνεται με βάση τις αποφάσεις που 
πήραν και τον τρόπο που οι ίδιοι επέλεξαν να 
λειτουργήσουν σαν ερευνητές και δημιουργοί και ΟΧΙ 
με βάση την εμφάνιση και τη χρήση ακριβών και 
εντυπωσιακών υλικών.  

   Δεν περιορίζεται στο να βρώ πληροφορίες από το 
διαδίκτυο ή άλλη πηγή πληροφόρησης, ή να διαβάσω τις 
πληροφορίες μου, αλλά είναι συνδυασμός πραγμάτων 
που είναι μοναδικός.  

 



    Η κατασκευή του ατομικού έργου είναι ένα προσωπικό 
ταξίδι για τον κάθε μαθητή με διαφορετικό προορισμό 
…. 



    Οι μαθητές καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους 
εμπλέκονται σε συζητήσεις πάνω σε συγκεκριμένα 
θέματα και στη συνέχεια αποφασίζουν κάτι με 
κριτήρια. Αυτές οι συζητήσεις ονομάζονται 
σεμινάρια. Συγκεκριμένα ακολουθείται η εξής 
διαδικασία: 

 

 





   Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα προσπαθήσουμε να 
πραγματοποιήσουμε έκθεση με τα έργα και τις 
γραπτές εργασίες των μαθητών. Κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να 
εξηγήσουν τις κατασκευές τους σε όποιον επιθυμεί. 
Αυτή η εμπειρία του μαθητή στο «να διδάξει» τον 
τρόπο της δουλειάς του και να παρουσιάσει τις 
επιλογές του καθώς και η προετοιμασία του για αυτό, 
θα τον βοηθήσει να αποκρυσταλλώσει τη γνώσεις που 
έχει αποκομίσει. 



Ο ρόλος της καθηγήτριας 

 
   Σε όλους τους μαθητές, με την έναρξη των εργασιών, 

δίνονται συγκεκριμένες ατομικές οδηγίες για το τι να 
κάνουν! Στην αρχή παρουσιάζονται παρόμοιες 
κατασκευές. Παρουσιάζονται επίσης γραπτές εργασίες 
που συνοδεύουν τις κατασκευές. Οι εργασίες αυτές 
είναι στη διάθεση των μαθητών για ολιγόλεπτο 
δανεισμό.  

   Για τις εργασίες που αναλαμβάνουν οι μαθητές υπάρχει 
ανατροφοδότηση από την καθηγήτρια και οδηγίες για 
την ολοκλήρωσή τους.  Για αυτή τη διαδικασία είναι 
απαραίτητη η προμήθεια ενός USB (στικάκι) στο οποίο 
θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες που έχουν 
συλλεχθεί και επεξεργασθεί από τους μαθητές.  

 



   Για την ομαλή πορεία της εργασίας θα δοθεί ένα 
έντυπο-Συμβόλαιο Μάθησης προς ενημέρωση και 
γνώση του μαθητή και του γονέα, το οποίο καταγράφει 
το θέμα που έχει αναλάβει ο μαθητής, την ημερομηνία 
που πρέπει να το έχει ολοκληρώσει (μακέτα και γραπτή 
εργασία) και τη βαρύτητα που έχει στην αξιολόγησή 
του.   

 



Κάθε μαθητής μπορεί να ζητάει βοήθεια, 
πληροφορίες και οδηγίες από το καθηγητή, 
όποτε το κρίνει απαραίτητο, είτε στο σχολείο 
(στην τάξη ή στα διαλείμματα) είτε μέσω 
∆ιαδικτύου.  



Επίδοση μαθητών 

• Σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση της επίδοσης 
είναι η ικανοποιητική συμμετοχή, σωστή συμπεριφορά και 
παρακολούθηση του μαθήματος καθώς και η συνέπεια 
του μαθητή προς την τάξη και την ομάδα του (όπου 
λειτουργεί στα πλαίσια ομάδας).  

• Σε περίπτωση που ο μαθητής / μαθήτρια για 
οποιονδήποτε λόγο ενοχλεί την τάξη θα γίνεται 
παρατήρηση-επίπληξη και αν επαναλαμβάνεται παρόμοια 
συμπεριφορά θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας. ∆εν αρκεί η 
καλή συμπεριφορά, απαιτείται και η ενεργή συμμετοχή 
και το έμπρακτο ενδιαφέρον για το μάθημα. 

 



• Εάν ο μαθητής / μαθήτρια είναι ασυνεπής (στην 
προσέλευση στο μάθημα, στην παράδοση εντύπων και 
εργασιών σε τακτές ημερομηνίες κ.τ.λ.) αυτό θα έχει 
επίπτωση στην επίδοσή του / της.   

• Στην αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη και η ικανοποιητική 
κατασκευή του μοντέλου/μακέτας,  με βασικό κριτήριο 
όχι την ποιότητα της κατασκευής αλλά το κατά πόσο η 
μορφή της μακέτας βοηθάει επεξηγηματικά στην 
κατανόηση της σχετικής παρουσίασης και κατά πόσο ο 
μαθητής εργάστηκε αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο.   

• Επίσης αξιολογείται η έρευνα και γραπτή εργασία που 
έχει αναλάβει, αλλά και η παρουσίαση αυτών των 
εργασιών (η πληρότητά τους, ο βαθμός κατανόησης , η 
ικανοποιητική εμφάνιση του εντύπου κ.τ.λ.).   

 



Στην περίπτωση των μικρών παρουσιάσεων στην αρχή 
της χρονιάς, ο μαθητής / μαθήτρια αξιολογείται ατομικά !  
 



Ακούω και ξεχνάω  

βλέπω και θυμάμαι  

κάνω και καταλαβαίνω  

      

      Κομφούκιος 

 


