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Θεωρητικό πλαίσιο σχεδίωμ εργασίας στημ πρωτοβάθμια εκπαίδευση με 
τη μέθοδο project 
Μαοία Αογσοίξσ 
 
Περίληψη: Σςξ ρυεδιαρμό ςξσ μέξσ Διαθεμαςικξύ Δμιαίξσ Πλαιρίξσ Ποξγοαμμάςωμ 
Σπξσδώμ ειράγεςαι για ποώςη τξοά επίρημα ρςημ Δλλημική εκπαίδεσρη η έμμξια 
ςηπ διαθεματικότητας. Η βαρική ιδέα ςηπ διαθεμαςικόςηςαπ είμαι η ποξρέγγιρη εμόπ 
θέμαςξπ από διάτξοεπ ξπςικέπ γωμίεπ και μαθήμαςα. Η μέα ασςή ποξρέγγιρη ςωμ 
διατόοωμ γμωρςικώμ αμςικειμέμωμ-μαθημάςωμ, νεκίμηρε από ςημ αμάγκη όλα ςα 
μαθήμαςα μα απξκςήρξσμ μια "ερωςεοική ρσμξυή". Για μα εναρταλιρςεί η ρσμξυή 
ασςή, θα ποέπει μα αμαζηςηθξύμ ξι απαοαίςηςξι ρύμδερμξι, πξσ δεμ είμαι άλλξι 
από έμμξιεπ (διαθεματικές έννοιες)  πξσ εμταμίζξμςαι ρε πξλλά αμ όυι ρε όλα ςα 
μαθήμαςα. Οι έμμξιεπ ασςέπ θα βξηθήρξσμ ρςημ πξλύπλεσοη ποξρέγγιρη εμόπ 
θέμαςξπ από διατξοεςικά γμωρςικά αμςικείμεμα - μαθήμαςα. Με ςξμ ςοόπξ ασςό 
όλα ςα μαθήμαςα θα ρυημαςίζξσμ έμα εμιαίξ εκπαιδεσςικό ιρςό. Για μα εναρταλιρςεί 
η διαθεμαςική ποξρέγγιρη ςωμ θεμάςωμ, θα ποέπει μα εναρταλιρςεί η καςάλληλη 
ξογάμωρη ςηπ διδακςέαπ ύληπ κάθε γμωρςικξύ αμςικειμέμξσ (μαθήμαςξπ). Έςρι ρςξ 
Διαθεμαςικό  Δμιαίξ Πλαίριξ Ποξγοαμμάςωμ Σπξσδώμ (Δ.Δ.Π.Π.Σ.) επιδιώκεςαι η 
διαρύμδερη ςωμ Αμαλσςικώμ Ποξγοαμμάςωμ Σπξσδώμ (Α.Π.Σ.) ςωμ επιμέοξσπ 
γμωρςικώμ αμςικειμέμωμ. 

Η ποξρέγγιρη ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ με ςη μέθξδξ project (ρυέδιξ 
εογαρίαπ) δεμ απξςελεί καιμξύογιξ ςοόπξ διδαρκαλίαπ, καθώπ υοηριμξπξιήθηκε 
ρςη Βοεςαμία ωπ βαρικό κξμμάςι ςξσ κιμήμαςξπ ςηπ Ποξξδεσςικήπ Δκπαίδεσρηπ από 
ςιπ δεκαεςίεπ ςξσ 1960 και 1970. Τξ εμδιατέοξμ αμαζωπσοώθηκε ςξ 
1989(Χοσρατίδηπ , 2002), εμώ ρςημ Δλλάδα μέρα ρςα πλαίρια ςηπ εσέλικςηπ ζώμηπ 
ςα ρυέδια εογαρίαπ απξςελξύμ ςξμ κύοιξ άνξμα ςωμ μαθηριακώμ εμπειοιώμ παιδιώμ 
και δαρκάλωμ. Η ξμαδική δοάρη και ρσζήςηρη, η βιωμαςική μάθηρη και η έοεσμα 
πεδίξσ, καθώπ και η επαμενέςαρη ιδεώμ και εμπειοιώμ μέρα ρςημ ςάνη ταίμεςαι όςι 
γίμξμςαι ςα βαρικά ρσρςαςικά ςωμ ρυεδίωμ εογαρίαπ καθώπ ρημείξ-κλειδί για ςημ 
εταομξγή ςξσπ απξςελεί η αμαζήςηρη απαμςήρεωμ ρε εοωςήμαςα πξσ θέςξσμ ςα 
ίδια ςα παιδιά. 

Η Δσέλικςη ζώμη ωπ πλαίριξ ποξωθημέμηπ Διαθεμαςικόςηςαπ ποξςείμει ςη 
διατξοξπξίηρη από ςξ παοαδξριακό ρυξλείξ με επαμαποξρδιξοιρμό ςηπ 
διαδικαρίαπ ςηπ  μάθηρηπ, ςξσ οόλξσ ςξσ εκπαιδεσςικξύ και ςωμ μαθηςώμ, ςη 
διδακςέα ύλη καθώπ και ςη υοήρη ςξσ ρυξλικξύ υοόμξσ. 
 


