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‘ART IS THE LIE THAT ENABLE US TO REALISE THE TRUTH’, 

PABLO PICASSO 

https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-1718 

Maria Ampla 

46th primary school 

of Patras, Greece 

https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-1718
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-1718
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-1718
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-1718
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-1718


  Συμμετέχοντας στον πολιτισμό προωθούνται διαδικασίες κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και υποστηρίζονται τόσο η ατομική όσο και η συλλογική ανάπτυξη, η 

ενεργητική συμμετοχή στην κοινότητα , η διαβίου μάθηση όπως και οι νέες ευκαιρίες 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

 

 Τα μουσεία ως πολιτιστικά ιδρύματα μπορούν να προσφέρουν τη βάση για 

μακροχρόνια εμπλοκή μέσω της ‘δομικής’ τους αναμόρφωσης και μπορούν να 

προωθήσουν την επιτυχία του Europe 2020 (έξυπνη, αειφόρα, συμπεριληπτική 

ανάπτυξη). Επομένως, η πολιτιστική κληρονομιά και τα μουσεία μπορούν να είναι 

παράγοντες αειφορικής ανάπτυξης.  

 

 Στην εποχή μας, τα μουσεία χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες (για παράδειγμα 

ψηφιοποιώντας τις συλλογές τους και σχεδιάζοντας εφαρμογές για αυτές, εικονικές 

περιηγήσεις, βίντεο) για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του εκθέματος και του 

επισκέπτη/μαθητή, ώστε να ενισχύσουν τη συμμετοχή τόσο των μαθητών όσο και του 

ευρύτερου κοινού μέσω της συνδημιουργίας και να αυξήσουν τα κίνητρα μέσω ενός 

μη τυπικού περιβάλλοντος. 



Ξεκινώντας με αυτές τις προϋποθέσεις, το μικρό αυτό χρονικής διάρκειας έργο 

παρέχει δραστηριότητες στις οποίες η γνώση μετασχηματίζεται σε μια  

πολυαισθητηριακή εμπειρία γεμάτη νόημα.  

 

 

 

αυξάνουν την 
ευαισθητοποίησή 
τους ως προς τον 

πολιτισμό 
Ενθαρύνουν τους 

μαθητές να 
αποκτήσουν νέες 

γνώσεις και δεξιότητες 

προάγουν τη 
μάθηση μέσω της 

έρευνας και της 
επίλυσης 

προβλήματος 

Προωθούν την 
αυτοδύναμη 

μάθηση 

ενισχύουν τις 
ικανότητές τους να 
διαπραγματεύονται 

βοηθούν τους μαθητές να  
αναπτύξουν λεπτές 

δεξιότητες ( παρουσίαση, 
συνεργατική εργασία) 

Φέρνουν σε επαφή 
τους μαθητές με 

άγνωστα σε αυτούς 
επαγγέλματα 

επαναδιευθέτηση 
φυσικού χώρου Συμπερασματικά, οι 

δραστηριότητες αυτές: 



Πραγματοποίηση Δραστηριότητας - Μεθοδολογία 

 

  Το πρόγραμμα αποτελεί μια κοινή δράση δασκάλων από την Παρτογαλία, την 

Ιταλία και την Ελλάδα.   

 Αντικείμενο του προγράμματος ήταν ο καιρός και απευθυνόταν σε  μαθητές 8 

ετών.  

 Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυο ομάδες των 20 ατόμων.  

 Ο χρόνος διδασκαλίας ήταν 2 ώρες για κάθε ομάδα.  

Στην πρώτη ομάδα (ομάδα ελέγχου), το γνωστικό αντικείμενο του 

προγράμματος προσεγγίστηκε μέσω μιας τυπικής διδασκαλίας (οι μαθητές 

εργάστηκαν σε ομάδες).  Στην δεύτερη ομάδα ακολουθήθηκε μια διαθεματική 

προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου και χρησιμοποιήθηκε μια ποικιλία  

«εργαλείων»  (ψηφιακές πλατφόρμες, πειράματα, ict tools). Οι μαθητές εργάστηκαν 

σε ομάδες.  

Και στις δυο ομάδες μοιράστηκαν τα ίδια pre test και post test σχετικά με τον 

καιρό.   

 

greek version,  english version 

https://docs.google.com/forms/d/1c5bMY6cc6TXx2A2vZObDmt3GYC-Aps_GwRxYs2-AILI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1T5qc9MkAQwSnzTG2Idm-d7RX_w1qh05OowaYUth0tu8/edit


Χρησιμοποιούνται ψηφιακά έργα τέχνης και εκθέματα, όπως 

επίσης και βίντεο από διάφορες πλατφόρμες, όπως: 



Μια διαθεματική προσέγγιση:  Θεματικές Ενότητες: 

• Στοιχεία καιρού 

• Καιρός και Ιστορία 

• Καιρός και Επιστήμη 

(μετεωρολογικά όργανα) 

•Πρόγνωση Καιρού 

• Καιρός και Τέχνη 

• Καιρός και Φυσικό Περιβάλλον 

 



 

Εισαγωγή 
 

Οι μαθητές: 

 

• προσεγγίζουν εμπειρικά τον καιρό στην καθημερινότητά τους 

• αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της σχέσης καιρού 

και περιβάλλοντος 

• συνήθως συγχέουν τις έννοιες του καιρού και του κλίματος 



 

Τι είναι ο καιρός;  
 

•  ICT  TOOLS 

 

 
by 

collaborative 

mind maps 

Brainstorming: 
Συζητούμε με τους 

μαθητές για τον 
καιρό.  Φτιάχνουμε 

ένα  mind map 

χρησιμοποιώντας το 

coggle. 

- Τι σημαίνει για 
εσένα ο καιρός; 

https://coggle.it/


https://www.youtube.com/watch?v=pLvnCxVds2c 

Οι μαθητές βλέπουν ένα βίντεο με τον Mickey στο youtube. 

Με την δραστηριότητα αυτή οι μαθητές γνωρίζουν 
τα καιρικά φαινόμενα, πως αυτά αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους καθώς και για τις αλλαγές του καιρού (οι 
οποίες χρειάζονται σε επόμενη ενότητα).  

 

- Ποια καιρικά φαινόμενα παρατηρείς; – Πώς ήταν ο καιρός 
στην αρχή του βίντεο και πώς στο τέλος; – Επηρέασαν οι 

αλλαγές του καιρού τους ανθρώπους; 

•  Γλώσσα 

   

https://www.youtube.com/watch?v=pLvnCxVds2c


•  Γλώσσα 

Μια ομάδα μαθητών δημιουργεί μια δική του 

ακροστοιχίδα σχετική με τον καιρό! 



 

Ο Καιρός και οι Αρχαίοι Έλληνες Θεοί  
 

www.louvre.fr/en 
 

Department of 

Greek, Etruscan, 

and Roman 

Antiquities 

Fine Art Museum, San Francisco 

 
Theodor van Thulden (1606 – 1669) 

The British Museum 

 
Helius god of the sun, Athenian red-figure 

krater C5th B.C. 

Παρατηρούμε αγάλματα, χαλκογραφίες, αγγεία και συζητούμε για τους θεούς της Ελληνικής 
Μυθολογίας που σχετίζονται με τον καιρό. Προσπαθούμε να  αιτιολογήσουμε γιατί οι αρχαίοι 

Έλληνες «επινόησαν» Θεούς για τα καιρικά φαινόμενα.  

Πως καταλαβαίνετε ποιοι είναι αυτοί οι θεοί; – Γιατί οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν 
θεούς για τα καιρικά φαινόμενα ; – Ενδιαφέρονταν οι άνθρωποι για τον καιρό; 

• Ιστορία 

http://www.louvre.fr/en
http://www.iamasf.org/home.html
http://www.britishmuseum.org/


Ας φτιάξουμε μαθηματικά μοτίβα με τα καιρικά φαινόμενα! 

•   Μαθηματικά & Τέχνη 



Μπορείς να βρεις τα μοτίβα; 

Λίγο μεγαλύτερο… 



 

Καιρός και Μετεωρολογικά Όργανα (Επιστήμη) 
 

•  Φυσικές Επιστήμες & Γεωγραφία 

museo galileo 

 

Θερμόμετρο 

museo galileo 

 

Ανεμόμετρο 

museo galileo 

 

Βαρόμετρο 

museo galileo 

 

βροχόμετρο 

weather vane 

 

Ανεμοδείκτης 

Παρατηρούμε τα μετεωρολογικά όργανα  και 
ερμηνεύουμε τα ονόματά τους με σκοπό να καταλάβουμε 

τη λειτουργία τους.  

- Ποια είναι τα στοιχεία κάθε λέξης; - Πως 
χρησιμοποιείται κάθε όργανο; – Τι πληροφορίες 
μας παρέχουν; – Ποιος χρησιμοποιεί τα όργανα 

αυτά ; 

http://catalogue.museogalileo.it/gallery/MercuryThermometer_n01.html
http://catalogue.museogalileo.it/object/Anemoscope.html
http://catalogue.museogalileo.it/object/WheelBarometer_n01.html
http://catalogue.museogalileo.it/object/ContainerForLandrianisChronohyometer.html
http://cataventos-portugal.blogspot.gr/


Οι άνθρωποι όχι μόνο στην Πάτρα (την πόλη μας) ή την Ελλάδα 

αλλά σε όλο τον κόσμο, ενδιαφέρονται για τον καιρό από τα 

αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. 
 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε γραμματόσημα και 

μετεωρολογικά όργανα από διάφορες χώρες. Στη συνέχεια 

εκτυπώσαμε ένα μεγάλο παγκόσμιο χάρτη. 
 

Οι μαθητές στην ηλικία των 8 ετών δυσκολεύονται να 

καταλάβουν την έννοια του χρόνου και της χρονικής συνέχειας. 
 

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε γραμματόσημα από το 

1947 έως σήμερα. 
 

Είναι μια χρονική περίοδος την οποία οι μαθητές μπορούν να 

κατανοήσουν καλύτερα καθώς οι παππούδες και οι γιαγιάδες 

τους ήταν τότε μικρά παιδιά. 
 

 Η γεωγραφία και η χρήση χαρτών εντάσσονται επίσημα ως 

αυτόνομο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού 

Εκπαιδευτικού  Συστήματος στην 5η τάξη του Δημοτικού 

(μαθητές 10 ετών). 









Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν δουλεύοντας με τον 
παγκόσμιο χάρτη, καθώς προσπαθούσαν να 

ανακαλύψουν την θέση της χώρας τους, και όχι 
μόνο, στον παγκόσμιο χάρτη. Με έκπληξη 

ανακάλυψαν ότι ο καιρός ενδιαφέρει όλους τους 
ανθρώπους, γιαυτό και όλες οι χώρες έχουν 

γραμματόσημα σχετικά με τον καιρό καιτα όργανα 
μετεωρολογίας.  



 

Πρόγνωση Καιρού 
 

•  Φυσικές Επιστήμες 

Staatliche Antikensammlungen 

Munich  

http://www.photo.rmn.fr/archive/-

2C6NU09BRYM1.html 

http://www.photo.rmn.fr

/archive/-

2C6NU0SCO8ES.html 

Παρατηρούμε μετεωρολογικά όργανα και συζητούμε τον 
τρόπο που λειτουργούν καθώς και τους τρόπους με τους 

οποίους οι άνθρωποι προέβλεπαν τον καιρό από τα αρχαία 
χρόνια.  Πραγματοποιήσαμε πειράματα για την καλύτερη 

κατανόηση του θέματος. 
- Γιατί είναι σημαντική η πρόγνωση του καιρού; – Πώς έκαναν 

πρόγνωση καιρού οι άνθρωποι στην αρχαιότητα;  

europeana link 

http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/de/staatliche-antiken-sammlungen-muenchen.html
http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/de/staatliche-antiken-sammlungen-muenchen.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU09BRYM1.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU09BRYM1.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU09BRYM1.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0SCO8ES.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0SCO8ES.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0SCO8ES.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0SCO8ES.html
http://www.europeana.eu/portal/en/record/2024909/photography_ProvidedCHO_United_Archives_02291025_jpg.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU


Μια ομάδα μαθητών έφτιαξε πόστερ σχετικό με την 

πρόγνωση του καιρού και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται… 

Οι μαθητές είδαν βίντεο με θέμα την πρόγνωση του 

καιρού… 
•  ICT   TOOLS 

•  ΤΕΧΝΕΣ 

http://www.noesis.edu.gr/noesis-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%25


Μετατρέψαμε 
την τάξη σε 
εργαστήριο! 

Κάναμε 
πειράματα 

Φτιάξαμε 
μετεωρολογικά 

όργανα! 



Πως μπορούμε να φτιάξουμε βροχή; 



Πως φτιάχνουμε ένα βαρόμετρο 



Πως φτιάχνουμε θερμόμετρο 





Πως φτιάχνουμε βροχόμετρο 

•Σε κάθε ομάδα δόθηκε 
εγχειρίδιο οδηγιών. 

• Η διδασκαλία των 
φυσικών επιστημών με 
την διεξαγωγή 
πειραμάτων  
εντάσσονται επίσημα 
στην 5η τάξη του 
δημοτικού σχολείου 
(μαθητές 10 ετών).   



Ανακαλύπτοντας νέες δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας… 

Οι μετεωρολόγοι μας 

αναλύουν τα δεδομένα! 
Και ο floor manager ! 

Οι make – up artists & οι 

κομμωτές δουλεύουν σκληρά! 



Σύμφωνα με τις προβλέψεις η θερμοκρασία θα είναι πολύ υψηλή  και 
οι μετεωρολόγοι μας προτείνουν μια βουτιά στην θάλασσα… 

https://youtu.be/MwcoG97NZx8 

https://youtu.be/MwcoG97NZx8


Μια ομάδα μαθητών κάνει πρόγνωση καιρού 7 ημερών… 

•  Φυσικές επιστήμες & Τέχνη & Ξένες Γλώσσες 



 

Καιρός και Τέχνη 
 

http://www.pemptousia.gr/2012/05/fotis-kontoglou-drosisete-tin-psichi-sa/tsarouxis-4-epoxes/ 
https://www.fmirobcn.org/en/colection/catalog-works/5424/p-figure-in-front-of-

the-sun-p 

https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0029V1962 http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/artist-

info.2707.html?artobj_artistId=2707&amp 



http://www.phillipscollection.org/ 

https://www.khm.at/objektdb/detail/332/?offset=0&lv=list&c

Hash=a3417cd45470839cd24d2bc63446c22a 

Hunters in the Snow by Peter Bruegel the Elder 

(1565) Παρατηρούμε πίνακες ζωγραφικής, ακούμε 
κλασσική μουσική και συζητούμε τον τρόπο 
με τον οποίο  η τέχνη συνδέεται με τον καιρό.  
- Μπορείτε να εντοπίσετε καιρικά φαινόμενα 

στους πίνακες ζωγραφικής; – Πώς 
αποτυπώνονται; – Ακούστε την κλασσική 
μουσική και ανακαλύψτε τις εποχές του 

Χρόνου στις οποίες αναφέρονται.  

https://www.youtube.com/watch?v=6LAPFM3dgag
https://www.youtube.com/watch?v=g65oWFMSoK0


Ας ασχοληθούμε με την τέχνη και την κατασκευή παζλ… 



 

Καιρός και Φύση 
 

•   Φυσικές Επιστήμες 

http://www.europeana.eu/portal/it/record/92085/lnb_zl_07563.html 
http://framingpainting.com/painting/the_colors_of_s

ummer-7441.htm 

http://www.europeana.eu/portal/it/record/92085/lnb_

zl_36453.html 

http://www.europeana.eu/portal/it/record/92093/BibliographicR

esource_1000086159244.html europeana link 

Παρατηρούμε τις εικόνες και 
συζητούμε πως επηρεάζει ο 
καιρός την ενδυμασία των 

ανθρώπων, τις δουλειές τους, 
τους τρόπους μετακίνησης και 

αναφέρουμε παραδείγματα 
από την καθημερινή μας 

εμπειρία. 
- Πως επηρεάζεται το φυσικό 

περιβάλλον από τον καιρό; κλπ. 

http://www.europeana.eu/portal/en/record/2021642/Atlantispubliek_Default_aspx_detail_53109403.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU


 

Τι μας άρεσε περισσότερο… (ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης) 

 

•   ICT TOOLS 

Οι μαθητές καλούνται να 
εκφράσουν τι τους άρεσε 

περισσότερο από το 
πρόγραμμα. Καθένα από τα 

παιδιά θα πρέπει να 
ανακαλέσει μια λέξη που του 

άρεσε. 
 

by 

http://www.wordclouds.com/


 

Learning outcomes 
 

pretest control  

1.1 

pretest normal  

1.2 

Post-test control  

2.1 

Post-test normal  

2.2 

Ερωτήσεις Post – test   

 

Η πολυθεματική προσέγγιση στην διδασκαλία, η συσχέτιση με την πολιτιστική 

κληρονομιά και η διεξαγωγή πειραμάτων βοήθησαν σημαντικά τους μαθητές 

(normal group) να κατανοήσουν σε βάθος ακόμη και δύσκολα θέματα σχετικά 

με τον καιρό (ακόμη και την λεπτή διάκριση μεταξύ καιρού και κλίματος +30%).  

 

Η διεξαγωγή πειραμάτων, η συμμετοχή σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων 

καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του γνωστικού αντικειμένου, 

ενθουσίασαν τους μαθητές και τους πρόσφεραν μια πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση με νόημα για αυτούς.   

 

 

https://goo.gl/forms/EAgllN4k1covJtzT2
https://goo.gl/forms/EAgllN4k1covJtzT2
https://goo.gl/forms/EAgllN4k1covJtzT2
https://goo.gl/forms/3alqRUbYTHPaPCKc2
https://goo.gl/forms/3alqRUbYTHPaPCKc2
https://goo.gl/forms/3alqRUbYTHPaPCKc2
https://goo.gl/forms/7lx1mTd7fTj65VuK2
https://goo.gl/forms/7lx1mTd7fTj65VuK2
https://goo.gl/forms/7lx1mTd7fTj65VuK2
https://goo.gl/forms/7lx1mTd7fTj65VuK2
https://goo.gl/forms/7lx1mTd7fTj65VuK2
https://goo.gl/forms/duXIjuHc1eOQMraD3
https://goo.gl/forms/duXIjuHc1eOQMraD3
https://goo.gl/forms/duXIjuHc1eOQMraD3
https://goo.gl/forms/duXIjuHc1eOQMraD3
https://goo.gl/forms/duXIjuHc1eOQMraD3


Dear all members,  I would like to thank you for this challenging, engaging  
and fruitful course. 

 
Many friendships have been forged and this is another benefit of this 

course. 
   

So many thanks also to my colleagues for sharing ideas and having great 
time together!  

http://www.getty.edu/museum/ 

Maria Ampla 

46th primary school 

of Patras, Greece 

http://www.getty.edu/museum/
http://www.getty.edu/museum/

