Φωτεινή Κωστή
Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

Τα Κοινωνικά Θέματα, η Μουσική και ο Χορός
αποτελούν μέρος του αναλυτικού προγράμματος
(ΑΠ) του Ελληνικού παροικιακού σχολείου και
εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε
σχολείου.
Ο χρόνος διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών είναι
περιορισμένος, 20 λεπτά την εβδομάδα για κάθε
μάθημα, για αυτό πρέπει να γίνεται προσπάθεια να
μη χάνεται ο χρόνος αυτός και τα μαθήματα να
διδάσκονται κανονικά.

Μουσική - Χορός
 Το μάθημα της μουσικής και του χορού είναι ιδιαίτερα







αγαπητό στα παιδιά λόγω της ευχάριστης ατμόσφαιρας που
δημιουργείται.
Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, βοηθά στη
διαπαιδαγώγηση των παιδιών αλλά και στην ψυχαγωγία τους.
Η επιλογή της μουσικής, των τραγουδιών και των χορών
συμβαδίζει με το ΑΠ και την επικαιρότητα και λαμβάνει
υπόψη την ηλικία, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των
παιδιών.
Ο χορός στις μικρές τάξεις γίνεται σε συνδυασμό με τη
μουσική στα μουσικά παιχνίδια ή σε χορογραφίες τραγουδιών.
Επιδιώκεται συνεργασία με τη δασκάλα της τάξης και τη
δασκάλα μουσικής/χορού (αν διαφέρει) για σύνδεση της
μουσικής/ χορού με την ενότητα που διδάσκεται, όσον αφορά
τη διδασκαλία γεωγραφικών, ιστορικών και πολιτιστικών
στοιχείων και παραδόσεων.

Κοινωνικά Θέματα
Το αναλυτικό πρόγραμμα των κοινωνικών θεμάτων
περιλαμβάνει
 Ιστορία
 Γεωγραφία
 Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή
 Στοιχεία Πολιτισμού
 Επίκαιρα Θέματα
Μέσω των κοινωνικών θεμάτων τα παιδιά αποκτούν
γνώσεις για την Κύπρο, την Ελλάδα, τη θρησκεία
και τον πολιτισμό μας. Οι στάσεις και οι αξίες που
διαμορφώνουν, συμβάλλουν στη διατήρηση της
ελληνικής τους ταυτότητας.

Προγραμματισμός ύλης
 Το περίγραμμα της ύλης των κοινωνικών θεμάτων

στο ΑΠ είναι ενδεικτικό.
 Στην αρχή κάθε τριμήνου ο δάσκαλος
προγραμματίζει τα θέματα που θα διδαχτούν.
 Στον προγραμματισμό λαμβάνεται υπόψη και η
διδασκαλία των επίκαιρων θεμάτων.
 Η επιλογή των θεμάτων γίνεται ανάλογα με την
ηλικία, τις ανάγκες, τις ικανότητες, τις εμπειρίες
και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τον χρόνο που
έχει στη διάθεση του ο δάσκαλος και τις συνθήκες
εργασίας στις οποίες εργάζεται.

Σπειροειδής διάταξη ύλης
 Η ύλη συνίσταται να διδάσκεται με σπειροειδή διάταξη.
 Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ξεκινούμε να διδάσκουμε

από τις μικρές ηλικίες θέματα τα οποία επανέρχονται
πιο εμπλουτισμένα στις επόμενες τάξεις με αποτέλεσμα
η γνώση να επαναλαμβάνεται και να επεκτείνεται.
 Παράδειγμα είναι τα επίκαιρα θέματα τα οποία
διδάσκονται από την πρώτη τάξη μέσω π.χ. μιας
εικόνας και επανέρχονται στις επόμενες τάξεις με
διαβάθμιση των δραστηριοτήτων ανάλογα με το
επίπεδο των μαθητών.

Μέθοδοι διδασκαλίας
 Τα κοινωνικά θέματα διδάσκονται μέσα από
ποικίλες μεθόδους και στρατηγικές όπως:
• Δημιουργικές εργασίες
• Διερευνητικές εργασίες
• Διαθεματική προσέγγιση
 Ο χρόνος του παροικιακού σχολείου είναι πολύ
περιορισμένος και δίνεται περισσότερη έμφαση στη
διδασκαλία της γλώσσας. Επομένως τα κοινωνικά
θέματα εντάσσονται όπου είναι δυνατό στις
θεματικές ενότητες του γλωσσικού μαθήματος.

