Σχεδιασµός και Ανάπτυξη
Μαθησιακών ∆ραστηριοτήτων
από απόσταση
«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 2008»
Η Τηλεδιάσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Ποιοι είµαστε ;
Είµαστε µια οµάδα τεσσάρων δασκάλων
Ε΄τάξης από δύο σχολεία, ένα στην
Κόρινθο και ένα στα Μελίσσια Αττικής
Μπάρτζη Νατάσα
Νάση Ζωή
Ζάντζα Βασιλική
Ασπιώτης Περικλής

Ποια είναι η δράση µας;
Συµµετέχουµε σε πρόγραµµα
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
µέσω τηλεδιάσκεψης µε την
ονοµασία Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 2008

Γιατί τηλεδιάσκεψη;
Στη σηµερινή εποχή, το ελληνικό δηµοτικό σχολείο
αρχίζει να αποζητά την αλλαγή στην εκπαιδευτική
πραγµατικότητα.

Επειδή..
 Η κοινωνία µας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις σε όλους

τους τοµείς, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και στην εδραίωση της
τεχνολογίας.
 Η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας

και εισδύει στη ζωή µας όλο και περισσότερο έχοντας
διευκολυντικό ρόλο.
 Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών µε τη

συνεχή εξέλιξή τους παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες για το
σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
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Τηλεδιάσκεψη 4

Εισαγωγή Θέµα: ∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών
ΟΠΤΙΚΗ

 Ανακαλύψαµε ότι οι µαθητές µας συγχέουν

βασικές έννοιες της ΟΠΤΙΚΗΣ
 Η επιστηµονική άποψη για το φως δεν φαίνεται να
είναι πολύ διαδεδοµένη ανάµεσα στους µαθητές
της Ε’ & ΣΤ’ Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου
 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

Εισαγωγή

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 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 σε
θέµατα ΟΠΤΙΚΗΣ

Εισαγωγή

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 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 αντιληφθούν ότι η γνώση παράγεται µέσω της
συνεργασίας
Να συνδέσουν την επιστηµονική γνώση µε την καθηµερινή
ζωή
Να εξοικειωθούν µε τα φαινόµενα της οπτικής
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
εικαστικά, στην αστρονοµία, στη γλώσσα

Εισαγωγή Θέµα: ∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών
ΟΠΤΙΚΗ

Αξιοποιούµε από το βιβλίο Φυσικής της
Ε΄ Τάξης τις παρακάτω ενότητες:
 Ο ήλιος, πηγή φωτός
 ∆ιάδοση του φωτός
 Τα διαφανή, τα ηµιδιαφανή και τα

αδιαφανή σώµατα
 Φως και σκιές
Ας δούµε µία προς µία τις ενότητες…

Εισαγωγή

∆ιδακτικοί στόχοι της ενότητας:

«Ο ήλιος, πηγή φωτός»

Περιγράφεται ο ήλιος ως βασική πηγή ενέργειας
για τον πλανήτη µας. Συνδυάζεται διαθεµατικά
οριζόντια και κάθετα µε µαθήµατα της ίδιας τάξης
Ε’ ή της ΣΤ’ αντίστοιχα, που έχουν κοινές έννοιες
ως προς το φως. Αποσαφηνίζεται η έννοια πηγή
φωτός.
Συγκεκριµένοι διδακτικοί στόχοι της ενότητας είναι οι µαθητές:








Να εκφράσουν τις απόψεις τους για το φως
Να αναγνωρίσουν την ευρύτητα του όρου «φως»
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
Να εφαρµόσουν µαθηµατικές και γεωγραφικές έννοιες για να
κατασκευάσουν µια ηλιακή συσκευή όπως το ηλιακό ρολόι.

Εισαγωγή

∆ιδακτικοί στόχοι της ενότητας:

«∆ιάδοση του φωτός»

Μέσω πειραµατικής διαδικασίας
(λογισµικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. από το δικτυακό τόπο www.e-yliko.gr του
ΥΠΕΠΘ)

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.
Ερευνούν τι ρόλο παίζει το φως στη φωτοσύνθεση
και προσπαθούν να ερµηνεύσουν τον
φωτοτροπισµό.

Εισαγωγή

∆ιδακτικοί στόχοι της ενότητας:

«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.
 Να δηµιουργήσουν µε τον όρο φως µέσα από τη φυσική
τους γλώσσα

Εισαγωγή

∆ιδακτικοί στόχοι της ενότητας:

«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.

∆ιδακτική Μεθοδολογία
Χωρίζουµε τους µαθητές µας σε οµάδες των
τεσσάρων έως πέντε ατόµων
Αξιοποιούµε τα οφέλη
της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας

Ακολουθούµε
το εποικοδοµιστικό πρότυπο

Εφαρµόζουµε
τις αρχές της διαθεµατικότητας

Το παιδί µαθαίνει καλύτερα
ενταγµένο
σε ένα κοινωνικό σύνολο.

Τα αποτελέσµατα µάθησης είναι πιο ισχυρά
όταν τροποποιούνται
οι παλαιότερες αντιλήψεις των µαθητών.

Τα παιδιά συµπληρώνουν
τις γνώσεις τους από διάφορα
επιστηµονικά πεδία

Έµφαση στην εποικοδοµιστική προσέγγιση
Το διδακτικό µοντέλο του εποικοδοµισµού
ακολουθεί τα ακόλουθα στάδια :
(Κόκκοτας Π., ∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών, µέρος 2, Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη
∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, Αθήνα 2003)

 Προσανατολισµός : Εγείρεται το ενδιαφέρον και η περιέργεια





των µαθητών
Ανάδειξη των ιδεών των µαθητών: Οι µαθητές εκφράζουν τις
απόψεις τους µέσω διαλόγου σε οµάδες
Αναδόµηση των ιδεών: Ενθαρρύνονται να ελέγξουν την
ορθότητα των ιδεών τους και να τις τεκµηριώσουν
επιστηµονικά
Εφαρµογή των ιδεών: Συσχετίζουν τις γνώσεις που
απέκτησαν µε την καθηµερινή ζωή
Ανασκόπηση: ∆ιαπιστώνουν τα συµπεράσµατα από τις
πληροφορίες που συνέλεξαν και καλούνται να συγκρίνουν
τις αρχικές τους ιδέες µε τις αναθεωρηµένες

Ανάδειξη των ιδεών των µαθητών για το ΦΩΣ











Στην ερώτηση: «Πού υπάρχει φως;» τα παιδιά απαντούν ότι το φως
υπάρχει «παντού», «µέσα στη λάµπα», «στο πάτωµα», «στο ταβάνι», «στο
χώρο», «στα παράθυρα» κ.λπ. (συγγραφική οµάδα βιβλίου φυσικής)
Τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν αναγνωρίζουν το φως ως µια φυσική
οντότητα που διαδίδεται στο χώρο προερχόµενη από µία πηγή.
∆ιαπιστώνεται ότι όλες σχεδόν οι απεικονίσεις των παιδιών παρίσταναν το
φως γύρω από την πηγή µε κοντές γραµµές.
Οι περισσότεροι µαθητές θεωρούν ότι το φως δεν ταξιδεύει πολύ µακριά
από την πηγή, ιδιαίτερα την ηµέρα.
Επίσης, οι µαθητές υποστηρίζουν την άποψη ότι το φως ταξιδεύει πιο
µακριά τη νύχτα.
Ένας µικρότερος αριθµός µαθητών πιστεύει ότι το φως δεν ταξιδεύει
καθόλου κατά τη διάρκεια της µέρας, αλλά ούτε και της νύχτας.
Σχετικά µε την όραση, πιστεύουν ότι το φως είναι απαραίτητο για να
βλέπουµε, αλλά δεν χρειάζεται να φτάνει ως το µάτι µας. Αρκεί µόνο να
φωτίζει το αντικείµενο.
Όταν τους ζητείται να εξηγήσουν τι είναι σκιά και πώς αυτή σχηµατίζεται, τα
παιδιά χρησιµοποιούν εκφράσεις όπως «το φως ξεκινάει... συναντάει...
διασχίζει», που όλες δηλώνουν ότι το φως κινείται στο χώρο κι επίσης πως
αντιλαµβάνονται ότι κάποια «πηγή φωτός» είναι υπεύθυνη για τη
δηµιουργία σκιάς.
Τα παιδιά έχουν την τάση να περιµένουν ότι η σκιά ενός αντικειµένου θα
έχει το ίδιο σχήµα µε το αντικείµενο.

Εφαρµογή των ιδεών των µαθητών για
το ΦΩΣ & Ανασκόπηση
Οι Φυσικές Επιστήµες έχουν άµεση σχέση µε την
καθηµερινότητα. Οι πηγές φωτός, ο ήλιος, τα
χρώµατα, η οπτική, οι σκιές είναι υπαρκτά θέµατα
που τα βιώνουµε καθηµερινά.

Γι’ αυτό…
 Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να θέσουν προβληµατικές καταστάσεις





και να τις επιλύσουν.
Μπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να περιγράψουν πώς θα ήταν
η ζωή µας χωρίς το φως ή τι θα συµβεί όταν κάποτε ο ήλιος σβήσει.
Μπορούµε να τους δώσουµε το παραµύθι «Όταν έφυγαν τα χρώµατα»
και να περιγράψουν τον κόσµο που παρουσιάζεται εκεί.
Οι µαθητές αναγνωρίζουν τη σηµασία των ανακαλύψεών τους.
Οι µαθητές καλούνται να «συµµορφωθούν», να τροποποιήσουν τις
γνωστικές δοµές προκειµένου να προσαρµοστούν στο νόηµα της νέας
εµπειρίας και να ενσωµατώσουν τη νέα εµπειρία στις ήδη υπάρχουσες
γνωστικές δοµές µέσω της «αφοµοίωσης» (Ράπτης Α., ό.π.)

Τηλεδιάσκεψη 1 (26.03.2008) (60’)
Οι Τάξεις µας γνωρίζονται µεταξύ τους µέσω
διαθεµατικών δραστηριοτήτων
Οι Μαθητές µας






Εξοικειώνονται µε την διαδικασία της Τ/∆ και γνωρίζουν τους µαθητές και τους
δασκάλους της «άλλης» τάξης (10’)
Συζητούν, συγκρίνουν και σχολιάζουν τα αποτελέσµατα δραστηριοτήτων µε έντονο
βιωµατικό χαρακτήρα µε θέµα «η πόλη, το σχολείο των συµµαθητών µου» και «ΦΩΣ»,
ώστε να ανακαλύψουν τον τόπο των µαθητών της άλλης τάξης και να εκφράσουν
ιδέες και συναισθήµατα για το φως
Οι µαθητές κάθε σχολείου συµπληρώνουν τυχόν χαρακτηριστικά που δεν
αναφέρθηκαν για τον τόπο τους και µιλούν για την τάξη τους
Σχολείο Κορίνθου (20’), Σχολείο Μελισσίων (20’)

Οι δάσκαλοι


Παίρνοντας έναυσµα από τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας «ΦΩΣ»
προσανατολίζουν τους µαθητές στο θέµα της επόµενης Τηλεδιάσκεψης, «Γέφυρα»
για το επόµενο στάδιο (10’)

Εκπαιδευτικό Βοηθητικό Υλικό
Παρουσιάσεις διαφανειών «το φως»

Αναλυτικότερα….

Τηλεδιάσκεψη 1 (26.03.2008) (60’)
Γενικά Στοιχεία

∆άσκαλοι(ες) Νάση Ζωή, Μπάρτζη Νατάσα,
Ζάντζα Βασιλική, Ασπιώτης Περικλής
Τόπος Κόρινθος-Μελίσσια
Χρόνος

26.03.2008 5η ∆ιδακτική Ώρα

Τάξη Ε’
Αριθµός Μαθητών 20 + 20

Τηλεδιάσκεψη 1 (26.03.2008) (60’)
Περιγραφή Μαθήµατος
Τίτλος Μαθήµατος:
Γνωριµία µαθητών και εξοικείωση µε την Τηλεδιάσκεψη
Εκπαιδευτικό Υλικό
&
Λογισµικό – Χρησιµοποιούµενες ∆ιευθύνσεις Internet:
http://www.google.gr
Google_Earth
∆ιαφάνειες για το Φως
Γνωστικό αντικείµενο:
Γεωγραφία, Εικαστικά
∆ιδακτική Ενότητα:
Οι πόλεις της Ελλάδας – Βιβλίο Μαθητή, Γ’ Ενότητα, σελ.106,
Χρώµα – Βιβλίο Μαθητή, Α’ Ενότητα, σελ. 12-15.

Τηλεδιάσκεψη 1 (26.03.2008) (60’)
∆ιδακτικοί στόχοι: Οι µαθητές σε συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη














Εξοικείωση µε το νέο περιβάλλον µάθησης και διδασκαλίας.
Γνωριµία µαθητών των αποµακρυσµένων τάξεων µεταξύ τους.
Γνωριµία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τόπου από τον οποίο προέρχονται οι µαθητές του
άλλου σχολείου.
Παρουσίαση πληροφοριών για την ιστορία του τόπου όπου βρίσκεται το σχολείο των
συµµαθητών τους, καθώς και για το φυσικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες των κατοίκων.
Παρουσίαση των αξιοθέατων της πόλης των συµµαθητών τους, τα οποία ανακάλυψαν κατά
την αναζήτησή τους.
Εντοπισµός της γεωγραφικής θέσης των δυο σχολείων
∆ιαπίστωση ως προς τον χώρο και τον χρόνο την απόσταση που τους χωρίζει
Περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο θα µπορούσαν να µεταβούν στο σχολείο των
συµµαθητών τους προκειµένου να κάνουν µαζί το µάθηµα χωρίς τη µεσολάβηση της
Τηλεδιάσκεψης.
Αναζήτηση της ιστοσελίδας του άλλου σχολείου.
∆ιάλογος µεταξύ τους σε σχέση µε τα θέµατα που παρουσιάστηκαν συγκρίνοντας και
εµπλουτίζοντας µέσα από τη συζήτηση µε τους µαθητές του άλλου σχολείου τις πληροφορίες
που συνέλεξαν.
∆ιαπίστωση των εµποδίων που υφίστανται προκειµένου να κάνουν το µάθηµα στην τάξη µαζί µε
τους µαθητές του άλλου σχολείου και πώς τους βοηθάει να τα ξεπεράσουν η Τηλεδιάσκεψη.
Πρώτη εισαγωγή στη θεµατική ενότητα της επόµενης Τηλεδιάσκεψης.
Συµµετοχή σε µια ανοιχτή συζήτηση µε αφορµή µια παρουσίαση για το φως και µέσα από την
ενθάρρυνση καταστάσεων καταιγισµού ιδεών (Brainstorming), να το επιλέξουν ως θέµα που
τους ενδιαφέρει και τους εµπλέκει σε αυθεντικές καταστάσεις.

Τηλεδιάσκεψη 1 (26.03.2008) (60’)
Εισαγωγική δραστηριότητα: εκπληρώνει το στάδιο του προσανατολισµού

Οι µαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση για το φως.
Η παρουσίαση χρησιµεύει ως αφορµή για να εκφράσουν τα
συναισθήµατα και τις ιδέες τους για το φως.







Επιλέγουν κάποιες εικόνες που τους εµπνέουν περισσότερο.
Περιγράφουν αυτές τις εικόνες.
Εκφράζουν και καταγράφουν τα συναισθήµατα που τους
προκαλούν.
Εντοπίζουν τα κυρίαρχα χρώµατα.
Βάζουν ένα τίτλο ή στίχο ή µια δική τους σκέψη στην κάθε εικόνα.
Ζωγραφίζουν το δικό τους τοπίο.

Τηλεδιάσκεψη 1 (26.03.2008) (60’)
Μεθοδολογία ∆ιδακτικής προσέγγισης

προετοιµασία δραστηριοτήτων

Οι µαθητές κάθε τάξης χωρίστηκαν τυχαία σε οµάδες
και πραγµατοποίησαν η καθεµία στο περιβάλλον της
σχολικής τάξης πριν την Τηλεδιάσκεψη δραστηριότητα
που αφορά την αναζήτηση πληροφοριών,
προκειµένου να συνθέσουν τα χαρακτηριστικά του
τόπου των µαθητών της άλλης τάξης και να τα
παρουσιάσουν, ανακαλύπτοντας έτσι το κοινωνικό
πλαίσιο διαβίωσης των συµµαθητών τους, καθώς και
τη δραστηριότητα «Φως» για να εκφράσουν ιδέες και
συναισθήµατα σχετικά µε το φως,
προσανατολιζόµενοι έτσι στο θέµα της επόµενης
τηλεδιάσκεψης.

Τηλεδιάσκεψη 1 (26.03.2008) (60’)
Μεθοδολογία ∆ιδακτικής προσέγγισης

πρώτο δεκάλεπτο (10’)

Η δασκάλα από την Κόρινθο
 απευθύνει χαιρετισµό στους µαθητές και των δυο τµηµάτων (Κόρινθο
και Μελίσσια)
 κάνει µια σύντοµη εισαγωγή στη διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης
 αναφέρει βασικούς κανόνες συµπεριφοράς
 ενηµερώνει για τις οδηγίες χρήσης του υλικού εξοπλισµού
Οι µαθητές από την Κόρινθο
 απευθύνουν ένα σύντοµο χαιρετισµό στους µαθητές από τα Μελίσσια
Ο δάσκαλος από τα Μελίσσια
 απευθύνει επίσης σύντοµο χαιρετισµό
Οι µαθητές από τα Μελίσσια
 απευθύνουν ένα σύντοµο χαιρετισµό στους µαθητές από την Κόρινθο
Ο δάσκαλος από τα Μελίσσια
 δίνει σύντοµα κάποια βασικά βήµατα καθοδήγησης των µαθητών για
την παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δυο δραστηριοτήτων που
ακολουθούν.

Τηλεδιάσκεψη 1 (26.03.2008) (60’)
Μεθοδολογία ∆ιδακτικής προσέγγισης

πρώτο εικοσάλεπτο (20’)

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων

Το σχολείο της Κορίνθου για 10’
 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της αναζήτησης των πληροφοριών για τα
Μελίσσια (5’)
 ακολουθεί συζήτηση (5’)
 πιθανός εµπλουτισµός πληροφοριών από την τάξη των Μελισσίων

Το σχολείο της Κορίνθου για άλλα 10’
 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της δεύτερης δραστηριότητας «ΦΩΣ» (5’)
 ακολουθεί συζήτηση (5’)
 εξαγωγή συµπερασµάτων της δραστηριότητας

Τηλεδιάσκεψη 1 (26.03.2008) (60’)
Μεθοδολογία ∆ιδακτικής προσέγγισης

δεύτερο εικοσάλεπτο (20’)

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων

Το σχολείο των Μελισσίων για (10’)
 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της αναζήτησης των πληροφοριών για
την Κόρινθο (5’)
 ακολουθεί συζήτηση (5’)
 πιθανός εµπλουτισµός πληροφοριών από την τάξη της Κορίνθου

Το σχολείο των Μελισσίων για άλλα (10’)
 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της δεύτερης δραστηριότητας
«ΦΩΣ» (5’)
 ακολουθεί συζήτηση (5’)
 εξαγωγή συµπερασµάτων της δραστηριότητας

Τηλεδιάσκεψη 1 (26.03.2008) (60’)
Μεθοδολογία ∆ιδακτικής προσέγγισης

τελευταίο δεκάλεπτο (10’)

Οι δάσκαλοι των δυο τάξεων
χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα,
συµπεράσµατα της δεύτερης
δραστηριότητας «ΦΩΣ»,
προσανατολίζουν τους µαθητές στο
θέµα της επόµενης Τηλεδιάσκεψης.
•

1η δραστηριότητα-γνωριµίας

•

2η δραστηριότητα-γέφυρα

•

Παρουσίαση προσανατολισµού

Τηλεδιάσκεψη 2 (02.04.2008) (60’)
Σε αυτό το στάδιο σχεδιάζονται ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΙΣΤΙΚΕΣ
δραστηριότητες µε στόχο:








Την εισαγωγή των µαθητών στο προς εξέταση θέµα «ΦΩΣ»
Την ανάλυση του θέµατος πάνω σε θεµατικούς άξονες οι οποίοι και θα αποτελέσουν «µαγιά»
για τα θέµατα των οµάδων εργασίας
Α. Πηγές φωτός, χρησιµότητα, το ηλιακό ρολόι, (Φυσικά-Μαθηµατικά-Γεωγραφία)
Β. ∆ιάδοση φωτός, φωτοσύνθεση, φωτοτροπισµός (Φυσικά-Μαθηµατικά)
Γ. ∆ιαφανή και µη µέσα, το φως και οι λέξεις, (Φυσικά-Γλώσσα),
∆. Φως, σκιές και έκλειψη ουράνιων σωµάτων (Φυσικά-Γεωγραφία-Εικαστικά-Θεατρική
Αγωγή)
Οι δάσκαλοι µαζί µε τους µαθητές καταλήγουν στο τέλος της τηλεδιάσκεψης σε αναθέσεις
µικρών εργασιών-δραστηριοτήτων
1.
Το φως και οι πηγές του – Α Θεµατική Ενότητα
2.
Το ηλιακό ρολόι – Α Θεµατική Ενότητα
3.
Πώς διαδίδεται το φως – Β Θεµατική Ενότητα
4.
Φωτοτροπισµός – Β Θεµατική Ενότητα
5.
∆ιαφανή-αδιαφανή σώµατα – Γ Θεµατική Ενότητα
6.
Γλωσσικές δραστηριότητες (α, β) – Γ Θεµατική Ενότητα
7.
Φως και σκιές – ∆ Θεµατική Ενότητα
8. Έκλειψη ουράνιων σωµάτων – ∆ Θεµατική Ενότητα
Εισαγωγή Σχ. Κορίνθου (10’), Σχ. Κορίνθου (20’), Σχ. Μελισσίων (20’), Σύνοψη-επανάληψη (10’).
Εκπαιδευτικό Βοηθητικό Υλικό: Ασκήσεις υπολογιστή (Σαλονικίδης Γιάννης, δάσκαλος)
γεωγραφικές συντεταγµένες, τρίγωνα, Παρουσιάσεις διαφανειών Τρίγωνα, Γη, Γεωγραφικές
συντεταγµένες, Φωτοσύνθεση (Σαλονικίδης Γιάννης, δάσκαλος), Έκλειψη ηλίου (Σταµάτης
∆ανιήλας, εκπαιδευτικός), Ηλιακό ρολόι (παρουσίαση που δηµιουργήθηκε µε υλικό από το
δικτυακό τόπο www.sundials.gr)

Αναλυτικότερα….

Τηλεδιάσκεψη 2 (02.04.2008) (60’)
Γενικά Στοιχεία

∆άσκαλοι(ες) Νάση Ζωή, Μπάρτζη Νατάσα,
Ζάντζα Βασιλική, Ασπιώτης Περικλής
Τόπος Κόρινθος-Μελίσσια
Χρόνος

02.04.2008 5η ∆ιδακτική Ώρα

Τάξη Ε’
Αριθµός Μαθητών 20 + 20

Τηλεδιάσκεψη 2 (02.04.2008) (60’)
Περιγραφή Μαθήµατος
Τίτλος Μαθήµατος:
∆ιαθεµατικές, Εποικοδοµιστικές δραστηριότητες µε στόχο την
εισαγωγή των µαθητών στο προς εξέταση θέµα «Φως»
Εκπαιδευτικό Υλικό
&
Λογισµικό – Χρησιµοποιούµενες ∆ιευθύνσεις Internet:
Ασκήσεις υπολογιστή (Σαλονικίδης Γιάννης, δάσκαλος) γεωγραφικές συντεταγµένες,
τρίγωνα, Παρουσιάσεις διαφανειών Τρίγωνα, Γη, Γεωγραφικές συντεταγµένες,
Φωτοσύνθεση (Σαλονικίδης Γιάννης, δάσκαλος), Έκλειψη ηλίου (Σταµάτης
∆ανιήλας, εκπαιδευτικός), Ηλιακό ρολόι (παρουσίαση που δηµιουργήθηκε µε
υλικό από το δικτυακό τόπο www.sundials.gr)
Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. - Εικονικό εργαστήριο οπτικής από το δικτυακό τόπο www.e-yliko.gr του
ΥΠΕΠΘ
Γνωστικό αντικείµενο:
Φυσικά, Γλώσσα, Γεωγραφία, Μαθηµατικά, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή
∆ιδακτική Ενότητα: Φως, Φυσικά – Βιβλίο Μαθητή Ε’, σελ. 72-76, Φυτά, Φυσικά – Βιβλίο
Μαθητή ΣΤ’, σελ. 58-60, Κατασκευές, Γλώσσα – Βιβλίο Μαθητή Ε’, Ενότητα 13 σελ. 726, Γωνίες, Τρίγωνα, Μαθηµατικά – Βιβλίο Μαθητή Ε’, Ενότητα 7 σελ. 108-115, Η Γη
ως ουράνιο σώµα, Γεωγραφία – Βιβλίο Μαθητή ΣΤ’, Ενότητα Α’ σελ. 12-26, Παιχνίδια
φωτός, Εικαστικά – Βιβλίο Μαθητή Ε’-ΣΤ’, Ενότητα ∆ σελ. 70, Η θεατρική παράσταση,
Θεατρική Αγωγή – Βιβλίο Μαθητή Ε’-ΣΤ’, Ζώνη 15-16 σελ. 89-99

Τηλεδιάσκεψη 2 (02.04.2008) (60’)
Σχεδιασµός ∆ιαθεµατικών, Εποικοδοµιστικών δραστηριοτήτων

∆ιδακτικοί στόχοι:






Η εισαγωγή των µαθητών στο προς εξέταση θέµα, «ΦΩΣ»
Η ανάλυση του θέµατος πάνω σε θεµατικούς άξονες, οι οποίοι
και θα αποτελέσουν «µαγιά» για τα θέµατα των οµάδων εργασίας
Φυσικά
Γλώσσα
Γεωγραφία
Μαθηµατικά
Εικαστικά
Θεατρική Αγωγή
Ανάδειξη των ιδεών των µαθητών για το φως.
Ανάδειξη τεσσάρων (4) θεµατικών αξόνων, οπότε και οµάδων
εργασίας.

Τηλεδιάσκεψη 2 (02.04.2008) (60’)
Μεθοδολογία ∆ιδακτικής προσέγγισης

Ανάδειξη Θεµατικών Αξόνων

Προκύπτουν ύστερα από συζήτηση οι θεµατικοί άξονες, οπότε
και ο συνολικός αριθµός των οµάδων, µια οµάδα ανά θεµατικό
άξονα:

Φυσικά
1) Ο ήλιος, πηγή φωτός.
2) ∆ιάδοση του φωτός.
3) Τα διαφανή, τα ηµιδιαφανή και τα αδιαφανή σώµατα.
4) Φως και σκιές.

Γλώσσα
Γλωσσικές δραστηριότητες δηµιουργικής γραφής

Γεωγραφία
Έκλειψη ηλίου

Μαθηµατικά
Ηλιακό ρολόι, Φωτοτροπισµός

Εικαστικά-Θεατρική Αγωγή
Ζωγραφίζοντας σκιές, Φωτισµός

Τηλεδιάσκεψη 2 (02.04.2008) (60’)
Μεθοδολογία ∆ιδακτικής προσέγγισης

διαχείριση χρόνου

 Εισαγωγή - Σχολείο Κορίνθου (10’),
 Σχολείο Κορίνθου (20’),
 Σχολείο Μελισσίων (20’),
 Σύνοψη/επανάληψη - Σχολείο Μελισσίων (10’)
Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν, πραγµατοποιούνται µετά το
τέλος της 3ης Τηλεδιάσκεψης στο περιβάλλον της σχολικής τάξης.
•Α Θεµατική Ενότητα - Το φως και οι πηγές του * - Το ηλιακό ρολόι
•Β Θεµατική Ενότητα - Πώς διαδίδεται το φως * - Φωτοτροπισµός
•Γ Θεµατική Ενότητα - ∆ιαφανή-αδιαφανή σώµατα * - Γλωσσικές
δραστηριότητες (α, β)
•∆ Θεµατική Ενότητα - Φως και σκιές * - Έκλειψη ουράνιων σωµάτων
Οι δραστηριότητες µε (*) προέρχονται από τη συγγραφική οµάδα του βιβλίου
φυσικής.

Τηλεδιάσκεψη 3 (09.04.2008) (60’)
Αδελφοποίηση οµάδων, Τηλεσυνεργασία µεταξύ αδελφοποιηµένων οµάδων,
Ολοκλήρωση διερευνήσεων

 Σε αυτό το στάδιο οι µαθητές χωρίζονται σε 4 οµάδες µε βάση

τις θεµατικές ενότητες που αναδείχθηκαν στο στάδιο 2.
 Κάθε οµάδα σε τοπική και αποµακρυσµένη τάξη συζητά για
10’ από απόσταση για κάποιες πρώτες ιδέες σχετικά µε το
θέµα τους και καταλήγουν σε κάποια πρώτα συµπεράσµατα
 Οι µαθητές του παθητικού ακροατηρίου, παρακολουθούν τη
συζήτηση, παίρνουν ιδέες αλλά και παρεµβαίνουν για να
βοηθήσουν το ενεργητικό ακροατήριο
 Εισαγωγή (10’), Συνεργασία οµάδων (4Χ10’=40’), Σύνοψη
(10’).

Αναλυτικότερα….

Τηλεδιάσκεψη 3 (09.04.2008) (60’)
Γενικά Στοιχεία

∆άσκαλοι(ες) Νάση Ζωή, Μπάρτζη Νατάσα,
Ζάντζα Βασιλική, Ασπιώτης Περικλής
Τόπος Κόρινθος-Μελίσσια
Χρόνος

09.04.2008 5η ∆ιδακτική Ώρα

Τάξη Ε’
Αριθµός Μαθητών 20 + 20

Τηλεδιάσκεψη 3 (09.04.2008) (60’)
Περιγραφή Μαθήµατος

Τίτλος Μαθήµατος:
Αδελφοποίηση οµάδων, Τηλεσυνεργασία µεταξύ
αδελφοποιηµένων οµάδων
Εκπαιδευτικό Υλικό
&
Λογισµικό – Χρησιµοποιούµενες ∆ιευθύνσεις Internet:
http://www.google.gr
Εξοπλισµός Τηλεδιάσκεψης
Γνωστικό αντικείµενο:
Φυσικά, Γλώσσα, Γεωγραφία, Μαθηµατικά,
Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή

Τηλεδιάσκεψη 3 (09.04.2008) (60’)
∆ιδακτικοί στόχοι



Αδελφοποίηση οµάδων

 Τηλεσυνεργασία µεταξύ αδελφοποιηµένων οµάδων
 Ολοκλήρωση διερευνήσεων

Τηλεδιάσκεψη 3 (09.04.2008) (60’)
Μεθοδολογία ∆ιδακτικής προσέγγισης
• Σε αυτό το στάδιο οι µαθητές χωρίζονται σε 4 οµάδες µε βάση
τις θεµατικές ενότητες που αναδείχθηκαν στο στάδιο 2.
• Κάθε οµάδα σε τοπική και αποµακρυσµένη τάξη συζητά για
10’ από απόσταση για κάποιες πρώτες ιδέες σχετικά µε το θέµα
τους και καταλήγουν σε κάποια πρώτα συµπεράσµατα
• Οι µαθητές του παθητικού ακροατηρίου, παρακολουθούν την
συζήτηση, παίρνουν ιδέες αλλά και παρεµβαίνουν για να
βοηθήσουν το ενεργητικό ακροατήριο
• Εισαγωγή (10’), Συνεργασία οµάδων (4Χ10’=40’), Σύνοψη (10’)

Τηλεδιάσκεψη 4 (16.04.2008) (90’)
Παρουσίαση αποτελεσµάτων από οµάδες παιδιών

Κάθε οµάδα έχει σύνολο (15’) (κάθε τοπική 7,5’)
και επιλέγει τον τρόπο παρουσίασης
(θεατρικό, εικαστικά, παρουσίαση
διαφανειών, γραπτός λόγος), δηλαδή 60’
συνεργασία (4Χ15’), συµπεράσµατα (25’),
λήξη (5’).
Αναλυτικότερα….

Τηλεδιάσκεψη 4 (16.04.2008) (90’)
Γενικά Στοιχεία

∆άσκαλοι(ες) Νάση Ζωή, Μπάρτζη Νατάσα,
Ζάντζα Βασιλική, Ασπιώτης Περικλής
Τόπος Κόρινθος-Μελίσσια
Χρόνος

16.04.2008 5η ∆ιδακτική Ώρα

Τάξη Ε’
Αριθµός Μαθητών 20 + 20

Τηλεδιάσκεψη 4 (16.04.2008) (90’)
Περιγραφή Μαθήµατος

Τίτλος Μαθήµατος:
Παρουσίαση αποτελεσµάτων από οµάδες παιδιών
Εκπαιδευτικό Υλικό
&
Λογισµικό – Χρησιµοποιούµενες ∆ιευθύνσεις Internet:
Λογισµικό παρουσίασης διαφανειών
Εξοπλισµός Τηλεδιάσκεψης
H/Y
Γνωστικό αντικείµενο:
Φυσικά, Γλώσσα, Γεωγραφία, Μαθηµατικά,
Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή

Τηλεδιάσκεψη 4 (16.04.2008) (90’)
∆ιδακτικοί στόχοι

 Οι µαθητές σε συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη
κάνουν χρήση διάφορων τρόπων και µέσων
προκειµένου να παρουσιαστούν οµαδικά τα
αποτελέσµατα των διερευνήσεών.

Τηλεδιάσκεψη 4 (16.04.2008) (90’)
Μεθοδολογία ∆ιδακτικής προσέγγισης

Κάθε οµάδα έχει σύνολο 15’ (κάθε τοπική 7,5’)
και επιλέγει τον τρόπο παρουσίασης (θεατρικό,
εικαστικά, παρουσίαση, γραπτός λόγος), δηλαδή
60’ συνεργασία (4Χ15’), συµπεράσµατα (25’),
Τελετή λήξης (5’).

Επίλογος
Ως επίλογο αναφέρουµε ότι είναι πολύ
σηµαντικό να αξιολογηθεί από τους ίδιους τους
µαθητές τόσο το παραχθέν αποτέλεσµα όσο και η
διαδικασία παραγωγής του, καθώς και να
οργανωθεί µια συζήτηση σε σχέση µε τις
γενικότερες εντυπώσεις των µαθητών από την
συµµετοχή τους στην τηλεδιάσκεψη.

