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Με λίγα λόγια…
Σκοπός της δράσης ήταν:
 Η διερεύνηση των νοητικών αναπαραστάσεων που είχαν οι μαθητές γύρω
από τον καιρό και τα καιρικά φαινόμενα (με συμπλήρωση pre-test) .
 Η διδακτική παρέμβαση με δύο διαφορετικές διδακτικές μεθόδους σε
διαφορετικά μαθητικά δείγματα
 Ο έλεγχος των γνώσεων που αποκτήθηκαν (με συμπλήρωση post-test) και
η αξιολόγηση των μεθόδων
Για την επίτευξη του σκοπού σχεδιάστηκαν:
 δύο τρίωρες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
 δύο διαφορετικές διδακτικές μέθοδοι (παραδοσιακή και καινοτόμος)
•
•

Η παραδοσιακή διδασκαλία εφαρμόστηκε στη γ΄ τάξη (9 χρονών)
Η καινοτόμος στη δ΄ τάξη (10 χρονών), επειδή στο σχολείο δεν υπήρχαν
διπλά τμήματα.

Pre-test and post-test (1/3)
Οι ερωτήσεις:
 Δημιουργήθηκαν από την εκπαιδευτικό 10 ερωτήσεις. Οι 6 ήταν πολλαπλής
επιλογής, 1 σωστό-λάθος, 2 ναι-όχι και 1 ανοικτού τύπου.
 Το περιεχόμενο των ερωτήσεων αφορούσε τη σύνδεση του καιρού με τη
μυθολογία, τον πολιτισμό, τη θερμοκρασία, την πρόβλεψη, τα καιρικά
φαινόμενα και την καθημερινή ζωή.
 Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στις φόρμες της google και οι μαθητές
έμπαιναν απευθείας και απαντούσαν μέσω υπολογιστή.
 Μοιράστηκαν τα ίδια pre-tests και post-tests στις δύο εκπαιδευτικές ομάδες.
 Τα pre-tests συμπληρώθηκαν μία εβδομάδα πριν τη δράση και τα post-tests
μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της δράσης σε κάθε τάξη.
Συγκεκριμένα:
 1η ερώτηση: Με τη λέξη «καιρός» εννοούμε:
α. Τις εποχές β. Το κλίμα γ. Τη θερμοκρασία
 2η ερώτηση: Πιστεύεις ότι η μυθολογία μιλάει για τον καιρό;
α. Ναι β. Όχι

Pre-test and post-test (2/3)
 3η ερώτηση: Τη θερμοκρασία τη μετράμε σε:

α. Βαθμούς Φαρενάιτ β. Βαθμούς κελσίου γ. Βαθμούς Γαλιλαίου
 4η ερώτηση: Την ένταση του ανέμου και τη βροχή που πέφτει στη γη τη
μετράμε με ειδικά όργανα:
α. Σωστό β. Λάθος
 5η ερώτηση: Ένα συνηθισμένο θερμόμετρο έχει μέσα:
α. Νερό από τη βροχή β. Υδράργυρο γ. Νερό από τη θάλασσα
 6η ερώτηση: Η πρόβλεψη του καιρού γίνεται με τη βοήθεια:
α. Του ουράνιου τόξου β. Των δορυφόρων γ. Των πουλιών
 7η ερώτηση: Το νερό γίνεται χιόνι σε:
α. 0 βαθμούς β. -1 βαθμό γ. -10 βαθμούς
 8η ερώτηση: Το χιόνι μπορεί να γίνει νερό σε:
α. 10 βαθμούς β. 1 βαθμό γ. 0 βαθμούς

Pre-test and post-test (3/3)
 9η ερώτηση: Πιστεύεις ότι μπορεί ένας συγγραφέας, ζωγράφος, μουσικός ή

ποιητής να ασχολήθηκε με τον καιρό μέσα από τα έργα τέχνης του;
α. Ναι β. Όχι
 10η ερώτηση: Μπορείς να σκεφτείς και να γράψεις ένα παράδειγμα που να
δείχνει πώς ο καιρός επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου;

Η καινοτόμος δράση
 Διαθεματικότητα:

Η δράση υλοποιήθηκε με την αξιοποίηση των μαθημάτων της Γλώσσας, των
Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Φυσικής, της Ιστορίας, Των
Εικαστικών, της Μουσικής, των Τ.Π.Ε.
 Διδακτική μέθοδος: Project Artful Thinking (Perkins, 1994)

Στην Ελλάδα ως μέθοδος καθιερώθηκε από τον Aλέξη Κόκκο με τον όρο:
Κριτική και δημιουργική μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία (Κόκκος,
2011)
 Εστιάζει στη μελέτη ενός μαθησιακού αντικειμένου μέσω της παρατήρησης
και ανάλυσης έργων τέχνης σχετικών με το θέμα.
 Στοχεύει στον μετασχηματισμό των λανθασμένων απόψεων γύρω από ένα
θέμα.
 Δομείται σε 4 στάδια παρατήρησης (απλή - δημιουργική - λεπτομερής ολιστική)
 Υλοποιείται μέσα από μια σειρά συγκεκριμένων ερωτήσεων (ARTiT, 2012)

Η καινοτόμος δράση
 Συγκεκριμένα:
 Επιλέχθηκαν 5 έργα τέχνης που η θεματολογία τους κάλυπτε τη σύνδεση

του καιρού με τη μυθολογία, τα καιρικά φαινόμενα και την επίδραση του
καιρού στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου.
 Αυτά τα έργα τέχνης ήταν προϊόν της κοινής αναζήτησης που είχε γίνει με
τους συναδέλφους από την Ιταλία και την Πορτογαλία στη συνάντησή μας
τον Ιανουάριο.
 Τα έργα τέχνης είναι τα ακόλουθα:

Σύνδεση του καιρού με τον άνεμο
και τη ζωή του ανθρώπου
http://www.europeana.eu/portal/it/record/
92085/lnb_zl_36157.html?utm_source=a
pi&utm_medium=api&utm_campaign=YF
23iE3jU

Η καινοτόμος δράση
Σύνδεση του καιρού με το χιόνι και
τη ζωή του ανθρώπου
Claude Monet, La Pie
http://www.museeorsay.fr/en/collections/works-infocus/painting.html?no_cache=1&zoom=
1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=1
804

Σύνδεση του καιρού
μυθολογία (Αίολος)

με

τη

Theodor van Thulden (1606 - 1669), Fine
Art Museum San Francisco

Η καινοτόμος δράση
Σύνδεση του καιρού με τα καιρικά
φαινόμενα και τις ανθρώπινες
εργασίες
Vincent Van Gogh, The Sower
http://www.phillipscollection.org/

Σύνδεση του καιρού με τη ζωή του
ανθρώπου
http://www.europeana.eu/portal/it/record/
92085/lnb_zl_36157.html?utm_source=a
pi&utm_medium=api&utm_campaign=YF
23iE3jU

Η καινοτόμος δράση
 Αρχικά έγινε καταιγισμός ιδεών γύρω από την έννοια του καιρού.

 Έπειτα, συζητήθηκαν οι απόψεις των μαθητών πάνω στο θέμα.
 Ακολούθως, οι 10 μαθητές της Δ΄ τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο

•
-

ατόμων. Παρατήρησαν ένα έργο τέχνης από τα παραπάνω ακολουθώντας
συγκεκριμένα βήματα και συμπληρώνοντας κοινά φύλλα εργασίας με
ερωτήσεις.
1ο στάδιο : Απλή παρατήρηση
Τι βλέπετε στην εικόνα;
Ποια στοιχεία σας φαίνονται ενδιαφέροντα;
Απομακρύνετε το βλέμμα σας από την εικόνα και ξανακοιτάξτε την. Μήπως
βλέπετε κάτι που δεν είχατε προηγουμένως δει;

Η καινοτόμος δράση
•
•
•
-

2ο στάδιο : Δημιουργική παρατήρηση
Τι νομίζετε ότι συμβαίνει στην υπόθεση του πίνακα;
Βρείτε τα συναισθήματα των προσώπων που φαίνονται.
Ψάξτε στοιχεία που ίσως συνδέουν τον πίνακα με τον καιρό.
3ο στάδιο : Λεπτομερής παρατήρηση
Εστιάστε σε κάτι που σας εντυπωσιάζει και πείτε γιατί ο ζωγράφος νομίζετε
ότι το έφτιαξε.
Ποια νομίζετε ότι είναι η κεντρική ιδέα του έργου τέχνης;
4ο στάδιο : Ολιστική παρατήρηση
Τώρα προσπαθήστε να πείτε γιατί ο ζωγράφος έφτιαξε το έργο τέχνης.
Πώς πιστεύετε ότι σχετίζεται με το θέμα του καιρού;

Η καινοτόμος δράση

Η καινοτόμος δράση

Η καινοτόμος δράση
 Συζήτηση των φύλλων εργασίας
 Παρακολούθηση παρουσίασης power point Edmuse Ιανουάριος 2017.

Η καινοτόμος δράση
 Συζήτηση των φύλλων εργασίας
 Παρακολούθηση παρουσίασης power point Edmuse Ιανουάριος 2017.
 Πειράματα για τη θερμοκρασία στην οποία λιώνει ο πάγος
 Δημιουργία ομαδικών (ανά δύο παιδιά) εννοιολογικών χαρτών

Η παραδοσιακή διδασκαλία
 Υλοποιήθηκε σε 20 μαθητές Γ΄ τάξης.
 Αξιοποιήθηκε το βιβλίο της μελέτης περιβάλλοντος και η ενότητα 6.1

«Άνθρωπος και ανάγκες» και συνδέθηκε με τον καιρό μέσα από συζήτηση
με τους μαθητές.

 Έγινε καταιγισμός ιδεών σχετικά με τις ιδέες τους γύρω από το θέμα του

καιρού.

 Συμπλήρωσαν ένα αυτοσχέδιο από την εκπαιδευτικό ημερολόγιο καιρού για

τις τέσσερις εποχές και τη σχέση τους με τη θερμοκρασία και τα καιρικά
φαινόμενα.

 Έγιναν αναφορές στη σχέση του καιρού με τον πολιτισμό, την τέχνη, τη

μυθολογία, τη μέτρηση των καιρικών φαινομένων και τη σύνδεσή του με την
καθημερινή ζωή.

Η παραδοσιακή διδασκαλία
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