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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη σηµερινή εποχή, µε την ευρεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ανάδειξη της
σηµασίας της κριτικής σκέψης, το ελληνικό δηµοτικό σχολείο αρχίζει να αποζητά την αλλαγή
στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Στα πλαίσια του προγράµµατος «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ»,
αποφασίσαµε να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες της τηλεδιάσκεψης για να βοηθήσουµε µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τους µαθητές µας να έρθουν σε επαφή, να ανταλλάξουν απόψεις και να
συνεργαστούν οµαδικά, ώστε να αποκτήσουν πιο σταθερή µάθηση.
Είµαστε µια οµάδα τεσσάρων δασκάλων Ε’ τάξης από δύο σχολεία, ένα στην Κόρινθο και
ένα στα Μελίσσια Αττικής και διαπιστώσαµε ότι οι µαθητές µας συγχέουν βασικές έννοιες της
ΟΠΤΙΚΗΣ. Επιπλέον, η επιστηµονική άποψη για το φως δεν φαίνεται να είναι πολύ
διαδεδοµένη ανάµεσα στους µαθητές της Ε’ & ΣΤ’ Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου. Αντίθετα, οι
συλλογισµοί τους αποδεικνύουν ότι τα παιδιά έχουν τις δικές τους «εναλλακτικές» ιδέες για το
ΦΩΣ, οι οποίες είναι δύσκολο να αποσβεστούν και να αντικατασταθούν από τις έγκυρες
επιστηµονικές. Κάθε παιδί φέρει µέσα του ένα διαφορετικό φορτίο, αντιλαµβάνεται τα
πράγµατα µε διαφορετικό τρόπο συγκριτικά µε τους συµµαθητές του και κατ’ επέκταση ενεργεί
διαφορετικά.
Οι φυσικές επιστήµες είναι το κατεξοχήν µάθηµα, το οποίο προϋποθέτει την ενεργοποίηση
του µαθητή. Έχει έντονο το στοιχείο της ανακάλυψης, καθώς οι µαθητές γνωρίζουν τον κόσµο.
Ένας από τους βασικούς σκοπούς του σύγχρονου σχολείου είναι να δηµιουργήσει κριτικά
σκεπτόµενους πολίτες που θα αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες. Ήδη από τα αρχαία
χρόνια διαφαίνεται η σηµαντικότητα της προσωπικότητας και των γνωστικών δεξιοτήτων.
Μέσω των Φυσικών Επιστηµών σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», συντελείται η
πραγµατοποίηση αυτού του σκοπού, καθώς οι µαθητές καλούνται να συνεργαστούν, να
ανταλλάξουν απόψεις, να τροποποιήσουν στάσεις και αντιλήψεις, να αναλύσουν δεδοµένα, να
κάνουν υποθέσεις και να εξάγουν συµπεράσµατα µε κύριο «όπλο» την κριτική σκέψη και το
λογικό συλλογισµό, που είναι ήδη γνωστά από την εποχή του Σωκράτη.
Γενικότεροι στόχοι που έχουµε θέσει συµµετέχοντας στο πρόγραµµα «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» είναι:
 Να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε τις σύγχρονες µορφές διδασκαλίας.











Να γνωριστούν µε µαθητές άλλων σχολείων.
Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα.
Να αποκτήσουν επιστηµονική νοοτροπία.
Να χρησιµοποιήσουν επιστηµονική µεθοδολογία και ορολογία.
Να εξοικειωθούν µε τα φαινόµενα της οπτικής.
Να αντιληφθούν ότι η γνώση παράγεται µέσω της συνεργασίας.
Να συνδέσουν την επιστηµονική γνώση µε την καθηµερινή ζωή.
Να εκφράσουν τις απόψεις τους για το φως και να κρίνουν την ορθότητά τους.
Να αντιληφθούν και να τροποποιήσουν τις εσφαλµένες ιδέες που έχουν για το φως.
Να αναγνωρίσουν την ευρύτητα του όρου «φως» µέσα από διαθεµατικές δραστηριότητες
στη φυσική, στα µαθηµατικά, στα εικαστικά, στη γεωγραφία, στη γλώσσα, στη θεατρική
αγωγή.

Οι ενότητες που θα αξιοποιήσουµε από το βιβλίο Φυσικής της Ε΄ Τάξης είναι:
1) Ο ήλιος, πηγή φωτός. Περιγράφεται ο ήλιος ως βασική πηγή ενέργειας για τον πλανήτη µας.
Συνδυάζεται διαθεµατικά µε την αρχαία ελληνική µυθολογία. Αποσαφηνίζεται η έννοια πηγή
φωτός. Συγκεκριµένοι διδακτικοί στόχοι της ενότητας είναι οι µαθητές:
 Να καταγράψουν τις πηγές φωτός που αναφέρονται στο κείµενο.
 Να προσθέσουν τις πηγές φωτός που γνωρίζουν.

 Να ταξινοµήσουν τις πηγές φωτός σε φυσικές και τεχνητές.
 Να ανακαλύψουν εµπειρικά ότι για να βλέπει ο άνθρωπος τα αντικείµενα χρειάζεται τις
πηγές φωτός που φωτίζουν τα αντικείµενα και τα µάτια του.
2) ∆ιάδοση του φωτός. Μέσω πειραµατικής διαδικασίας οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι το
φως διαδίδεται ευθύγραµµα. Επίσης παρατηρούν φωτεινές πηγές, όπως το φως µέσα από τα
κλειστά παραθυρόφυλλα ή το φως του φακού και περιγράφουν την κίνηση.
3) Τα διαφανή, τα ηµιδιαφανή και τα αδιαφανή σώµατα. ∆ιακρίνονται τα σώµατα ανάλογα
µε την ποσότητα φωτός που τα διαπερνάει. Ειδικότεροι στόχοι για την ενότητα είναι οι µαθητές:
 Να ταξινοµήσουν µερικά στερεά σώµατα σε αδιαφανή, ηµιδιαφανή και διαφανή.
 Να διαπιστώσουν ότι το φως περνάει µέσα από τον ατµοσφαιρικό αέρα.
 Να ταξινοµήσουν µερικά υγρά σώµατα σε αδιαφανή, ηµιδιαφανή και διαφανή.
4) Φως και σκιές. Παρουσιάζεται η σκιά ως παρατηρήσιµο φαινόµενο και αιτιολογείται η
ύπαρξή της. Στόχοι της ενότητας είναι οι µαθητές:
 Να παρατηρήσουν τη σκιά τους.
 Να δηµιουργήσουν σκιές διάφορων αντικειµένων στην τάξη.
 Να περιγράψουν τον τρόπο που δηµιουργούνται οι σκιές.
 Να ανακαλύψουν ότι το µέγεθος της σκιάς ενός σώµατος εξαρτάται από το µέγεθος του
αντικειµένου και την απόσταση της φωτεινής πηγής από το αντικείµενο.
 Να ερµηνεύσουν την έκλειψη του Ήλιου και της Σελήνης.
 Να παίξουν µε τις σκιές, δηµιουργώντας φιγούρες µε τα χέρια τους.
 Να παρακολουθήσουν µια παράσταση Καραγκιόζη και να διαπιστώσουν την εικαστική
αξιοποίηση της σκιάς.
Στις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί ως υλικό για τη σειρά των τηλεδιασκέψεων που
διοργανώσαµε, έχουµε εντάξει και Φύλλο Γλωσσικών ∆ραστηριοτήτων
δραστηριότητες δηµιουργικής γραφής. Η δηµιουργική γραφή είναι µια εκπαιδευτική µέθοδος
που µε βιωµατικό τρόπο συνδυάζει το παιχνίδι µε τη µάθηση µέσα από τη συγγραφή διαφόρων
µικρών ή µεγαλύτερων κειµένων. Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι ο παιδαγωγικός µας σχεδιασµός
ακολουθεί το εποικοδοµιστικό-οµαδοσυνεργατικό πρότυπο, θεωρήσαµε σκόπιµο µέσα στο
πνεύµα αυτό να µην περιορίσουµε τους µαθητές µας αποκλειστικά σε δραστηριότητες που
αφορούν στις φυσικές επιστήµες, αλλά να τους δώσουµε το «χώρο» να εκφραστούν µέσα από τη
γλώσσα, ώστε να αντιληφθούν ακόµη πιο παραστατικά ότι η γλώσσα αφενός διαδραµατίζει
κεντρικό ρόλο σε όλα τα γνωστικά πεδία κι αφετέρου ότι η σύνθεση κειµένων δεν είναι τόσο
δύσκολή όσο φαίνεται συνήθως στα µάτια των παιδιών.
Επιπλέον, επειδή ακολουθούµε διαθεµατική προσέγγιση µε στόχο οι µαθητές να
αναγνωρίσουν την ευρύτητα του όρου «φως», αξιοποιούµε διδακτικές ενότητες και από άλλα
µαθήµατα, όπως µαθηµατικά, γεωγραφία, εικαστικά και θεατρολογία, διασυνδέοντάς τες είτε
οριζόντια, δηλαδή µε τις διδακτικές ενότητες των υπολοίπων µαθηµάτων της ίδιας τάξης, είτε
κάθετα, δηλαδή µε τις διδακτικές ενότητες του ίδιου µαθήµατος από τάξη σε τάξη.
Για παράδειγµα, οι δραστηριότητες της ∆ραστηριότητες Θεµατικής Ενότητας Β αποτελούν
κάθετη διαθεµατική προσέγγιση αφού οι µαθητές µέσω των δραστηριοτήτων επεξεργάζονται το
φως και την φωτοσύνθεση απ’ τις διδακτικές ενότητες Φως και Φυτά των βιβλίων φυσικής της
Ε’ και ΣΤ’ δηµοτικού αντίστοιχα, ενώ οι δραστηριότητες της ∆ραστηριότητες Θεµατικής
Ενότητας Γ αποτελούν οριζόντια διαθεµατική προσέγγιση αφού οι µαθητές επεξεργάζονται το
φως απ’ τις διδακτικές ενότητες των βιβλίων φυσικής και γλώσσας της Ε’ δηµοτικού.

