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Η Διαθεματικότητα ως 
Διδακτική πρόταση 

 



Κσοίαουξ μξμςέλξ ρςξ εκπαιδεσςικό μαπ 

ρύρςημα  ασςξςελήπ διδαρκαλία 

γμχρςικώμ αμςικειμέμχμ  

 

Οι αλλαγέπ ρςημ κξιμχμία: 

  επηοέαραμ ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία  

ξδήγηραμ ρςημ αμαμόοτχρη ςχμ 

Αμαλυτικώμ Προγραμμάτωμ πουδώμ 

(ΑΠ)  

Δισαγωγή 
 



Η Διαθεματικότητα ως Καιμοτομία 

 

Μια μέα μέθξδξπ διδαρκαλίαπ 

έουεςαι μα απξςελέρει ςημ 

καιμξςξμία ςηπ γμχρςικήπ 

ποαγμαςικόςηςαπ 

   

η διαθεμαςική ποξρέγγιρη  

ςηπ γμώρηπ 
 

 

 



τημ Δλλάδα ο όρος διαθεματικότητα 

συμαμτάται ρςξ μέξ ποόγοαμμα 

ρπξσδώμ ςξσ «Διαθεμαςικξύ Εμιαίξσ 

Πλαιρίξσ Ποξγοαμμάςχμ Σπξσδώμ» 

(ΔΕΠΠΣ) 

 

Τξ ΔΕΠΠΣ, διαςηοώμςαπ ςα διακοιςά 

μαθήμαςα, εμπεοιέυει πξικίλξσπ 

ςοόπξσπ ρσρυέςιρηπ ςηπ γμώρηπ ρε δύξ 

άνξμεπ, ςξμ κάθετο («Εμιαίξ») και ςξμ 

οριζόμτιο («Διαθεμαςικό») 

 
 

 

 

 

 

 



Σα ΔΔΠΠ και τα ΑΠ: 

 

 ύμδεση εμός γμωστικού αμτικειμέμου  

με άλλα και με τομ πραγματικό κόσμο. 

Έμα θέμα μπξοεί μα ποξρεγγιρςεί από 

ςημ ξπςική και άλλχμ επιρςημώμ 

(διεπιρςημξμικόςηςα) 

 

 Μεγάλη ρημαρία έυει η διαδικασία για 

ςημ ξικξδόμηρη ςηπ γμώρηπ, για μα μάθει 

ξ μαθηςήπ πώς μα μαθαίμει 

 



 

 Επιδιώκξσμ μα δει ξ μαθηςήπ με ςημ 

ολιστική προσέγγιση της γμώσης ςημ 

εμόςηςα.   

 

  Ασςή η καθολική παιδεία ρσμπληοώμει 

ςημ ειδική πξσ δίμεςαι με ςα νευχοιρςά 

μαθήμαςα και απξβλέπει ρε:  

   - βιωματική και συμμετοχική μάθηρη 

   - άμξδξ ςηπ ποιότητας ρςημ εκπαίδεσρη 

   - επικαιροποίηση ςηπ γμώρηπ 

   - άμοιγμα ςξσ ρυξλείξσ ρςημ κξιμχμία 



ΟΡΙΜΟΙ: 

 

‘Διαθεματικότητα’  

(cross-thematic integration):   
 

Τοόπξπ ξογάμχρηπ ςξσ Α.Π.Σ.  

πξσ αμςιμεςχπίζει ςη γμώση ως εμιαία ολότητα,  

ςημ ξπξία ποξρεγγίζει ρσμήθχπ  

μέσα από διερεύμηση θεμάτωμ που 

παρουσιάζουμ εμδιαφέρομ για ςξσπ μαθηςέπ 

 

 (Cross curricular themes, thematic integration, 

topic approach) 

 

 

 

 



 

Βασικές αρχές διαθεματικότητας: 

 

Παιδξκεμςοικόςηςα 

Ασςεμεογόπ μάθηρη 

Σσμδιεοεύμηρη 

Oλιρςική ποξρέγγιρη ςηπ γμώρηπ 

Καςάλσρη διαυχοιρςικώμ ξοίχμ 

ςχμ επιρςημώμ 

Εμιαιξπξιημέμη ρυξλική γμώρη 
 

 

 

 



 

Διεπιστημομικότητα (inter-disciplinarity):   

Τοόπξπ ξογάμχρηπ ςχμ Α.Π.Σ,  

πξσ διατηρεί τα διακριτά μαθήματα  

ρςη διάςανη ςηπ ρυξλικήπ γμώρηπ,  

αλλά με διατόοξσπ ςοόπξσπ προσπαθεί  

μα συσχετίζει το περιεχόμεμό τους 

 

Σε μια διαθεματική-διεπιστημομική προσέγγιση  

έμα θέμα μελεςάςαι από κάθε άπξφη  

με ςη ρσμβξλή δενιξςήςχμ  

από άλλες επιστήμες  

και από ςη ζωή 



‘Διαθεματική προσέγγιση-διδασκαλία’:  

Η πξλύπλεσοη διεοεύμηρη και μελέςη εμόπ 

θέμαςξπ πξσ άπςεςαι πξλλώμ γμχρςικώμ 

αμςικειμέμχμ  

 

Χαρακτηριστικά: 

 Οογάμχρη ρυξλικήπ ζχήπ γύοχ από θέμαςα 

εσούςεοξσ εμδιατέοξμςξπ 

 Εμεογόπ ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςώμ 

 Διαμόοτχρη μαθηςώμ ικαμώμ μα εομημεύξσμ ςημ 

ποαγμαςικόςηςα 

 Σσρυεςιρμόπ εμμξιώμ και θεμάςχμ 

 Διδαρκαλία ρε ξμάδεπ 

 

 

 

 



τόχοι: 

 

 Μάθηρη για όλξσπ ςξσπ μαθηςέπ 

 Δσμαςόςηςα γεμίκεσρηπ – ξλιρςικήπ 
αμςιμεςώπιρηπ ςηπ γμώρηπ 

 Οι μαθηςέπ μα διαβαίμξσμ ςιπ διαυχοιρςικέπ 
γοαμμέπ ςχμ νευχοιρςώμ μαθημάςχμ και μα 
ρσμδέξσμ ςα διάτξοα επιρςημξμικά πεδία 

 Αμάπςσνη ςηπ κοιςικήπ ικαμόςηςαπ 

 Απόκςηρη πξικιλίαπ ςοόπχμ ρκέφηπ 

 Απόκςηρη ασςξπεπξίθηρηπ και ασςξεκςίμηρηπ 

 Αμαβάθμιρη ςχμ διαθεμαςικώμ ρυέρεχμ και ςηπ 
ρσμεογαρίαπ μεςανύ ςχμ εκπαιδεσςικώμ και 
μαθηςώμ-εκπαιδεσςικώμ 

 

 



Η μάθηρη ρσμςελείςαι μέρα ρε ασθεμςικέπ 
καςαρςάρειπ  

 

Η μάθηρη ρσμςελείςαι πιξ εύκξλα όςαμ ςα θέμαςα 
εμδιατέοξσμ ςξ μαθηςή 

 

Η γμώρη δεμ μεςαβιβάζεςαι από ςξμ εκπαιδεσςικό 
ρςξ μαθηςή, αλλά ξικξδξμείςαι από ασςόμ 
(επξικξδξμηςική μάθηρη) 

 

Όρξ πιξ ποξρχπική και εμεογόπ είμαι η εμπλξκή 
ςχμ μαθηςώμ ςόρξ μεγαλύςεοη είμαι η 
καςαμόηρη ςηπ μέαπ γμώρηπ και εσυεοέρςεοη η 
ρσγκοάςηρή ςηπ και η μεςατξοά ςηπ ρε άλλεπ 
καςαρςάρειπ.  

 



Η ημασία της διαθεματικότητας  

από παιδαγωγική άποψη:  

 

Σταιοική καλλιέογεια ςχμ μαθηςώμ  

Ολιρςική αμςίληφη γμώρηπ 

Διαρύμδερη ςχμ ρυξλικώμ μαθημάςχμ  

Σύμδερη ςηπ ρυξλικήπ γμώρηπ με ςημ 

καθημεοιμή ζχή 

Αμάδεινη ςη ανίαπ όλχμ ςχμ ρυξλικώμ 

μαθημάςχμ  

Κίμηςοα για μάθηρη 
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ΔΙΑΘΔΜΑΣΙΚΔ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΠΑΣΡΑ 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 



 

Σε μία ςαυύςαςα μεςαβαλλόμεμη 

κξιμχμία, η ξπξία καςεσθύμεςαι από ςξ 

πμεύμα ςηπ παγκξρμιξπξίηρηπ και ςηπ 

αλλαγήπ,  

ςξ ρυξλείξ ξτείλει  μα διαμξοτώμει 

έμαμ κόρμξ διαυοξμικώμ ανιώμ, 

ποξόδξσ, όπξσ ξι άμθοχπξι θα 

μπξοξύμ μα μαθαίμξσμ, μα 

καςαοςίζξμςαι και μα εκςιμξύμ ςηπ ανία 

ςηπ δημιξσογικήπ και ρσλλξγικήπ 

εογαρίαπ 
 

 

 

 





Επομέμως, οι προκλήσεις τωμ καιρώμ 

επιβάλλουμ έμαμ τύπο διδασκαλίας, ο 

οποίος δε θα αποβλέπει στη μετάδοση της 

γμώσης, αλλά στο πώς οι μαθητές θα 

μαθαίμουμ και θα διευρύμουμ τους 

πμευματικούς τους ορίζομτες με τημ 

εμπλοκή τους σε κατάλληλες 

δραστηριότητες, με τη διαθεματική 

προσέγγιση της γμώσης. 
  




