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Εισαγωγή
Το βιβλίο του δασκάλου αποτελεί συνοδευτικό εργαλείο του
λογισμικού ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ, για τη διδασκαλία της
Φυσικής με δίγλωσσο και διαθεματικό τρόπο σε κωφούς και
βαρήκοους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.
Το

εκπαιδευτικό λογισμικό ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ είναι

ένα λογισμικό μοναδικό στην Ελλάδα για τη διδασκαλία της Φυσικής
σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές.
Στόχοι του είναι:
•

Να καλύψει την ανάγκη παρουσίασης κάποιων ενοτήτων της
Φυσικής Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού με δίγλωσσο τρόπο σύμφωνα με
το Νόμο (Ν.2817/2000) της Ειδικής Αγωγής, το Διαθεματικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα
Αναλυτικά

Πλαίσια

Σπουδών

(Α.Π.Σ.)

για

κωφούς

και

βαρήκοους μαθητές.
•

Να αποτελέσει ένα συστηματοποιημένο, από πλευράς δομής και
περιεχομένου, και ταυτόχρονα ένα ευχάριστο συμπληρωματικό
διδακτικό βοήθημα, διαμορφωμένο αποκλειστικά για κωφούς και
βαρήκοους μαθητές,

•

Να

εξοικειώσει

κωφών

και

τους

εκπαιδευτικούς

βαρήκοων

μαθητών

(τους
αλλά

δασκάλους)

και

τους

των

άλλους

συναδέλφους που στην τάξη τους έχουν μαθητές με προβλήματα
ακοής, με το δίγλωσσο μοντέλο διδασκαλίας, σε κάποιες ενότητες
της Φυσικής.
•

Με δεδομένο ότι οι κωφοί και οι βαρήκοοι μαθητές δεν υστερούν
σε

πνευματικές

ικανότητες

σε

σχέση

με

τους

ακούοντες

συμμαθητές τους, η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στα
παιδιά αυτής της κατηγορίας ακολουθεί τις βασικές αρχές και το
μόνο που αλλάζει είναι ότι η πρόσβαση των κωφών ατόμων στην
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πληροφορία γίνεται με τη χρήση της φυσικής τους γλώσσας που
είναι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Με την έννοια αυτή ο
εκπαιδευτικός που εργάζεται με κωφά παιδιά θα πρέπει να
ακολουθεί το ισχύον σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου
Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Φυσικής και να δίνει
στους μαθητές του περισσότερα οπτικά ερεθίσματα εφόσον η
όραση αποτελεί το βασικό κανάλι πρόσβασης στο διδακτέο
αντικείμενο για την πρόσκτηση πληροφορίας και μετουσίωσής
της σε γνώση.
•

Χρησιμοποιώντας το παρόν οπτικοακουστικό βοήθημα, cd, ο
κωφός μαθητής:

•

βλέπει το περιεχόμενο (κείμενα, γλωσσάρι, δραστηριότητες) στη
γραπτή του μορφή

•

το «διαβάζει» με τη νοηματική, το ακούει (όταν διαθέτει
υπολείμματα ακοής με τη βοήθεια των ακουστικών βαρηκοΐας)

•

παρατηρεί την εικόνα ή τη φωτογραφία που συνοδεύει το
κείμενο

•

εμπεδώνει τις γνώσεις του στην τεχνολογία του υπολογιστή

•

επιλύει ασκήσεις, απαντά σε ερωτήματα και με τον τρόπο αυτό
εμπεδώνει την ύλη του βιβλίου της Φυσικής που διδάσκεται στην
ώρα του μαθήματος

•

ψυχαγωγείται παίζοντας και αξιοποιεί ευχάριστα και δημιουργικά
τον ελεύθερο χρόνο στην τάξη αλλά και στο σπίτι ή στην παρέα
του

•

με τις δραστηριότητες, εξοικειώνεται γρήγορα με το περιβάλλον
του

λογισμικού

γίνεται

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ και

έτσι

αυτό

εύχρηστο εργαλείο για τον ίδιο και το δάσκαλό του

μέσα στην τάξη.
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Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές στο σπίτι
όπου και οι γονείς ακόμα θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν
παραγωγικά με το παιδί τους, με την προϋπόθεση ότι ο ρόλος τους
θα είναι απόλυτα βοηθητικός.
Ο εκπαιδευτικός με ένα ελκυστικό για παιδιά εργαλείο και τις
προτεινόμενες δραστηριότητες θα μπορέσει να διδάξει κάποιες
ενότητες της διδακτέας ύλης με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε
κωφούς και βαρήκοους μαθητές.
Η χρήση και λειτουργία του από τους εκπαιδευτικούς είναι
ιδιαίτερα απλή ενώ το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να καθοδηγήσει τον
καθένα που καλείται να εργαστεί με κωφούς μαθητές ακόμα κι αν
δεν γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα.
Ευχόμαστε αυτό το διδακτικό πακέτο της Φυσικής να αποτελέσει
για σας και τους μαθητές σας ένα πραγματικά χρήσιμο και
αποτελεσματικό εργαλείο στην προσπάθειας σας για μια δημιουργική
και ευχάριστη διδασκαλία σ’ ένα πλούσιο από ερεθίσματα περιβάλλον
τάξης.
Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών
Στην Ελλάδα το σύνολο των κωφών

και βαρήκοων μαθητών που

φοιτούν στη γενική εκπαίδευση, σε ειδικές τάξεις και σε ειδικά
σχολεία υπολογίζεται ότι είναι περίπου 1500 με 2000 μαθητές αν και
δεν υπάρχουν επίσημες καταγραφές που να επιβεβαιώνουν αυτό τον
αριθμό.
Μολονότι οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές στο σύνολο τους δεν
αποτελούν έναν ομοιογενή πληθυσμό θα μπορούσε να υποστηριχθεί
ότι πρόκειται για μια κατηγορία ατόμων τα οποία σε όλους τους
τομείς της ζωής τους λειτουργούν οπτικά, αντιλαμβάνονται δηλαδή
τον κόσμο μέσω της όρασης τους και μέσα από αυτή δομούν τη
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σκέψη και τη γλώσσα τους. H πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων
μαθητών στην ομιλία – τόσο ως προς την πρόσληψη όσο και ως προς
την

κατανόηση

–

παρεμποδίζεται

εξαιτίας

της

αισθητηριακής

απώλειας της ακοής, ανεξάρτητα από το αν αυτοί χρησιμοποιούν
τεχνικά βοηθήματα, ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα,
κ.λπ. Αντίθετα η πρόσβαση τους σε μια νοηματική γλώσσα είναι
άμεση και απρόσκοπτη.
Από τα ευρήματα στον τομέα της γλωσσολογίας, σήμερα γνωρίζουμε
ότι οι νοηματικές γλώσσες είναι πλήρεις, φυσικές γλώσσες οι οποίες
διαφέρουν

σημαντικά

από τους

επινοημένους

οπτικοκινητικούς

κώδικες που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς στην εκπαίδευση
των

κωφών.

νοηματικών

Από

τη

γλωσσολογική

ανάλυση

των

φυσικών

γλωσσών προέκυψε ότι αυτές έχουν πολλές διαφορές

μεταξύ τους, έχουν πλήρη αφαιρετική και εκφραστική δυνατότητα,
αυστηρούς

γραμματικούς

κανόνες

και

παρουσιάζουν

ίδιες

γλωσσολογικές ιδιότητες με όλες τις ομιλούμενες γλώσσες του
κόσμου, αναπτυσσόμενες φυσικά, μεταφερόμενες από γενιά σε
γενιά.
Ωστόσο, ενώ η πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων μαθητών σε μια
νοηματική γλώσσα πραγματοποιείται χωρίς εμπόδια, ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό αυτών (περίπου 90%) έρχεται σε επαφή με

τη

νοηματική γλώσσα για πρώτη φορά κατά την σχολική ηλικία, μετά το
τέλος της κρίσιμης περιόδου κατάκτησης της γλώσσας1. Αυτό το
φαινόμενο οφείλεται στο γεγονός ότι το 90-95% των κωφών και
βαρήκοων μαθητών έχουν ακούοντες γονείς. Στην Ελλάδα τα πιο
πολλά κωφά παιδιά μαθαίνουν ελληνική νοηματική γλώσσα άτυπα,
κατά την επικοινωνία τους με άλλα κωφά παιδιά ή ενήλικες στο χώρο
του σχολείου.

Αυτή η ιδιαιτερότητα αποτελεί τη βασικότερη αιτία

όλων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι κωφοί και βαρήκοοι

1

Lenneberg 1968, Curtiss 1977
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μαθητές στη ζωή τους ως προς την επικοινωνία με το περιβάλλον
τους.
Τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων ερευνών σχετικά με την
κατάκτηση της νοηματικής γλώσσας ως πρώτης γλώσσας από τα
κωφά παιδιά ακουόντων γονέων δείχνουν ξεκάθαρα πως ο χρόνος
έκθεσης των παιδιών στη γλώσσα παίζει καθοριστικό ρόλο για το
επίπεδο ικανότητας που θα αναπτύξουν ως ενήλικες τόσο ως προς
την κατανόηση όσο και ως προς την παραγωγή της γλώσσας. Ακόμη
και η άτυπη χρήση νοηματικής γλώσσας από τους ακούοντες γονείς
στα πρώτα στάδια ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα τα κωφά παιδιά να
αναπτύσσουν

γλωσσικές

ικανότητες

παρόμοιες

με

αυτές

των

φυσικών ομιλητών της γλώσσας, αν αυτό συμβεί αρκετά νωρίς.
Γενικότερα ο χρόνος έκθεσης των κωφών παιδιών ακουόντων
γονέων σε μια πρώτη γλώσσα, και αυτό αφορά και τη νοηματική
γλώσσα, φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο για την επαρκή
κατάκτησή της.
Ως προς την ομιλούμενη γλώσσα τα επιτεύγματα των κωφών και
βαρήκοων παιδιών σχετίζονται με το βαθμό της ακουστικής τους
απώλειας. Έτσι παρά την πρόοδο που έχει παρατηρηθεί σήμερα στον
τομέα των τεχνικών βοηθημάτων, η έρευνα σε θεωρητικό και σε
πρακτικό επίπεδο δείχνει ότι ακόμη και μετά από εντατική προφορική
εκπαίδευση κατά την εφηβική ηλικία, τα παιδιά που έχουν χάσει την
ακοή τους πριν να αναπτύξουν προφορική γλώσσα συγκρινόμενα με
τα

ακούοντα

παιδιά

της

αντίστοιχης

σημαντική καθυστέρηση 4-5 χρόνων

ηλικίας,

παρουσιάζουν

ως προς την ανάπτυξη της

ομιλίας2. Συνολικά οι σημαντικότερες συνέπειες της κώφωσης
αφορούν σημαντικές ελλείψεις στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και
στην εκμάθηση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων της
γλώσσας

2

της

πλειονότητας.

Μολονότι

Blamey et al., 2001, Geers & Moog 1989
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ακουστική απώλεια τόσο περισσότερο αναπτύσσεται η ομιλούμενη
γλώσσα, καθυστέρηση παρατηρείται στην ανάπτυξη της ομιλίας
ακόμη

και

στις

περιπτώσεις

των

παιδιών

που

έχουν

μέτριες

βαρηκοΐες. Έτσι ξαναγυρίζοντας πάλι στον αρχικό μας ισχυρισμό, το
κοινό χαρακτηριστικό των κωφών και βαρήκοων μαθητών είναι η
λειτουργία τους κυρίως μέσω του οπτικού καναλιού.
Η εκμάθηση της γραπτής γλώσσας αποτελεί πρωταρχικό στόχο στην
εκπαίδευση των κωφών παιδιών. «Η κατάκτηση του γραπτού λόγου
είναι ένας από τους βασικότερους στόχους του σχολείου για τα κωφά
παιδιά και ίσως ο πιο δύσκολος»3 οι ικανότητες των κωφών μαθητών
τόσο ως προς τη γραφή όσο και ως προς την ανάγνωση είναι
χαμηλές συγκρινόμενες με αυτές των ακουόντων μαθητών που
βρίσκονται σε αντίστοιχη ηλικία. Ο ρυθμός ανάπτυξης των κωφών
μαθητών δεν ακολουθεί το μέσο επίπεδο ανάπτυξης των ακουόντων
μαθητών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι κωφοί έφηβοι
να αποφοιτούν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μη έχοντας
αναπτύξει επαρκές επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας και ικανότητας
γραφής μολονότι η πρόσβαση στο γραπτό λόγο μέσω του οπτικού
καναλιού δεν εμποδίζεται. Η

γνώση και η κατανόηση της γραπτής

γλώσσα στην περίπτωση των κωφών παιδιών αρχίζει να αναδύεται
από τη προσχολική ηλικία και σχετίζεται:
α) με την απόκτηση γλώσσας (νοηματικής ή ομιλούμενης) έως
το τέλος της κρίσιμης ηλικίας
β) με τη γνώση της γλώσσας της πλειονότητας και
γ) με το γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν
ικανότητες σε έναν κώδικα που, αν και οπτικός, αποτελεί
αναπαράσταση μιας γλώσσας στην οποία δεν έχουν φυσική
πρόσβαση.

3

βλέπε Α.Π.Σ. για μαθητές με προβλήματα ακοής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 2004:29). Σύμφωνα
με τη βιβλιογραφία (Holt, Traxler & Allen, 1997 Λαμπροπούλου, 1999 Allen, 1992
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Συνολικά υποστηρίζεται ότι η διαδικασία απόκτησης του μηχανισμού
ανάγνωσης και γραφής από τους κωφούς μαθητές ως ένα βαθμό δεν
διαφέρει από αυτή των ακουόντων. Ωστόσο το γεγονός ότι οι κωφοί
μαθητές:
α) ακολουθούν στρατηγικές κωδικοποίησης μόνον μέσω του
οπτικού και του κιναισθητικού καναλιού και
β) καλούνται να συσχετίσουν δύο τόσο διαφορετικές γλώσσες
(μια

γραπτή

δυσκολεύει

και

μια

ιδιαίτερα

νοηματική
την

γλώσσα),

ανάπτυξη

φαίνεται

των

να

ικανοτήτων

εγγραμματοσύνης τους.
Παρόλα αυτά, οι γνώσεις μας σχετικά με τα επιτεύγματα που
αφορούν

το

μέσο

όρο

του

συνόλου

των

κωφών

παιδιών

υποδεικνύουν ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες οι κωφοί μαθητές
μπορούν

να

επιτύχουν

αντίστοιχα

επιτεύγματα

με

αυτά

των

ακουόντων. Η χρήση της νοηματικής γλώσσας στην εκπαίδευση των
κωφών μαθητών φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη
των ικανοτήτων εγγραμματοσύνης τους. Τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα
των κωφών παιδιών κωφών γονέων (που από την αρχή της ζωής
τους βρίσκονται σε περιβάλλον νοηματικής γλώσσας) είναι εμφανώς
υψηλότερα από αυτά των κωφών παιδιών ακουόντων γονέων.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά επίσης είναι τα ευρήματα ως προς τις
ικανότητες των κωφών μαθητών στην κατανόηση και παραγωγή
γραπτού λόγου που έχουν παρακολουθήσει δίγλωσσα προγράμματα
στις σκανδιναβικές και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.
Η χρήση δύο γλωσσών στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων
μαθητών μιας ομιλούμενης και μιας νοηματικής

φαίνεται να

συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση του γραπτού λόγου τους. Σε
δίγλωσσα

εκπαιδευτικά

περιβάλλοντα

η

νοηματική

γλώσσα

χρησιμοποιείται με δύο τρόπους, ως γλώσσα γέφυρα και ως γλώσσα
εργαλείο

διευκολύνοντας

την

πρόσβαση

8
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στην
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ομιλούμενη – γραπτή γλώσσα. Η σύγκριση των δύο γλωσσών όποτε
αυτό είναι αναγκαίο συμβάλλει:
α) στη συνειδητοποίηση των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα
στις δύο γλώσσες από την πλευρά των μαθητών
β)

στη

συστηματική

εκμάθηση

της

ομιλούμενης-γραπτής

γλώσσας
γ) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εγγραμματοσύνης και
δ) στην καλλιέργεια της ίδιας της νοηματικής γλώσσας.
Η διαμόρφωση κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την
εκμάθηση της γραπτής γλώσσας σύμφωνα με τις βασικές αρχές τις
διγλωσσίας, η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας και η
ανάπτυξη δίγλωσσων εκπαιδευτικών υλικών παίζει καθοριστικό ρόλο
στην ανάπτυξη της εγγραμματοσύνης των κωφών μαθητών και στις
δύο γλώσσες.
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν προωθηθεί σημαντικές
πρακτικές δίγλωσσης εκπαίδευσης για τους κωφούς μαθητές όπως η
αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)4, ως
επίσημης

γλώσσας

Προγραμμάτων

των

Σπουδών

κωφών
(Α.Π.Σ)

και
το

η

ανάπτυξη
2004

Αναλυτικών

βασισμένων

στη

φιλοσοφία και τις αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης. Οι πρακτικές
αυτές αφενός έχουν συμβάλλει στο να πραγματοποιηθούν οι πρώτες
αλλαγές στην εκπαίδευση των κωφών και αφετέρου έχουν κάνει
περισσότερο εμφανή την αναγκαιότητα δημιουργίας δίγλωσσων
εκπαιδευτικών υλικών τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
τους κωφούς μαθητές για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στο
γραπτό λόγο,
γενικότερα

στην εκμάθηση της γραπτής ελληνικής γλώσσας και

στην

απόκτηση

γνώσεων

αντικείμενα.

4

νόμος 2817/2000
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Σύμφωνα με τα Α.Π.Σ για μαθητές με προβλήματα ακοής η
δημιουργία δίγλωσσων εκπαιδευτικών υλικών – που παρουσιάζονται
σε νοηματική και γραπτή ελληνική γλώσσα – και μάλιστα σε μορφή
λογισμικού, βασισμένων στις νέες τεχνολογίες αποτελεί άμεση
προτεραιότητα. Η χρήση δίγλωσσου εκπαιδευτικού λογισμικού στην
εκπαιδευτική διαδικασία:
α)

κάνει

ευκολότερη

την

κατάκτηση

του

γνωστικού

αντικειμένου που διδάσκεται
β) υποστηρίζει την εξατομικευμένη διδασκαλία και επιτρέπει σε
όλους τους μαθητές ανάλογα με τις εγγενείς δυνατότητες τους
να αναπτύξουν τις ικανότητες τους και στις δύο γλώσσες –
γραπτή ελληνική και Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
γ) διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των μαθητών – κωφών και
βαρήκοων – στο υλικό.
Η χρήση δίγλωσσων εκπαιδευτικών υλικών κάνει τη διαδικασία
πρόσληψης της γραπτής ελληνικής γλώσσας ευκολότερη και για το
λόγο αυτό πιο αποτελεσματική.
Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού παιδιού
Η χρήση της νέας τεχνολογίας μπορεί να κάνει τη διαδικασία της
διδασκαλίας πιο ενδιαφέρουσα, ελκυστική και εποικοδομητική για
τους

μαθητές

συνολικά.

Μολονότι

η

αξία

των

παραδοσιακών

εκπαιδευτικών υλικών κατά τη χρήση τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία είναι αναμφισβήτητη, οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν
σημαντικά στον εμπλουτισμό

των εκπαιδευτικών εργαλείων που

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική πράξη. Η χρήση
νέων εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων με τη μορφή λογισμικού
διευρύνει την πρόσβαση των μαθητών στις εκπαιδευτικές πηγές και
τους βοηθάει:
α) να οργανώνουν και να αναλύουν καλύτερα πληροφορίες,
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β)
να
κατανοούν
σε
βάθος
αφηρημένες
έννοιες
επιτυγχάνοντας καλύτερα την αισθητοποίηση τους.
Γενικότερα μέσω της νέας τεχνολογίας όλοι οι μαθητές μπορούν να
βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στο γραπτό λόγο και ν’ αναπτύξουν
συνολικά τις ανώτερες νοητικές τους ικανότητες.
Στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων παιδιών η χρήση
λογισμικών αποτελεί εξαιρετικό εκπαιδευτικό βοήθημα διότι η οπτική
φύση των λογισμικών ταιριάζει/εναρμονίζεται απόλυτα με την οπτική
λειτουργία αυτής της ομάδας των μαθητών. Πέρα από τα οφέλη που
η νέα τεχνολογία μπορεί να προσφέρει σε όλους τους μαθητές
συνολικά, η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης βίντεο, εικόνας και
κείμενου, που μόνο μέσω των νέων τεχνολογιών μπορεί να
επιτευχθεί, κάνει την οποιαδήποτε πληροφορία ιδιαίτερα προσβάσιμη
για τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές. Τα λογισμικά για κωφούς
και βαρήκοους μαθητές προσφέρουν ένα μοναδικό διασκεδαστικό και
διαδραστικό

τρόπο

εκμάθησης

νέων

εκπαιδευτικών

εννοιών.

Παράλληλα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των μαθητών στην ελληνική γραπτή και

Ελληνική Νοηματική

Γλώσσα. Από τη στιγμή που οι μαθητές αρχίζουν να χρησιμοποιούν
κατάλληλα για την ηλικία τους λογισμικά μπορούν να βελτιώσουν
σημαντικά τις δεξιότητες τους στη χρήση του γραπτού λόγου δηλαδή
στην παραγωγή γραπτού λόγου: γραφή και ανάγνωση με βάση την
αρχή της εξατομίκευσης ακολουθώντας ο καθένας τον δικό του
προσωπικό ρυθμό εκμάθησης.
Για τους λόγους αυτούς, για τους μαθητές με προβλήματα ακοής5 η
χρήση πολυμέσων και εκπαιδευτικών εργαλείων με τη μορφή
λογισμικού όχι μόνον συνίσταται αλλά με την αυξανόμενη εισαγωγή

5

βλέπε Α.Π.Σ. για μαθητές με προβλήματα ακοής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 2004 και Α.Π.Σ. για
μαθητές με προβλήματα ακοής - νοηματική 2004, και την πλέον πρόσφατη εκδοχή τους στο
http://www.pi-schools.gr/special_education/kofosi-a
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των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στη ειδική αγωγή θεωρείται
επιβεβλημένη.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
μαθητές με προβλήματα ακοής
Η

πρώτη

βασική

αρχή

που

χαρακτηρίζει

τα

για

Αναλυτικά

Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.), για μαθητές με αναπηρία είναι η
παροχή ίδιου όγκου και ποιότητας εκπαίδευσης για όλους τους
μαθητές ανεξάρτητα από την ομάδα αναπηρίας που αυτοί ανήκουν.
Τα Α.Π.Σ. για μαθητές με αναπηρία ορίζουν ότι:
α)

το

περιεχόμενο

των

σπουδών

που

παρέχεται

στους

αναπήρους μαθητές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης δεν
πρέπει να διαφέρει από αυτό για τους μη ανάπηρους και
β) οι συνθήκες διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό υλικό που
χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία
θα

πρέπει

να

είναι

κατάλληλο

και

σύμφωνο

με

τις

ιδιαιτερότητες των μαθητών αυτών.
Ειδικότερα σε σχέση με τη χρήση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού
υλικού τα Α.Π.Σ. προβάλλουν μια σειρά από απαιτήσεις που αφορούν
την καταλληλότητα και προσβασιμότητα του υλικού για κάθε ομάδα
μαθητών με αναπηρία, καθώς και τη δυνατότητα του να υποστηρίζει
τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και την εξατομικευμένη
μάθηση παράλληλα με τη συνεργασία, τη δουλεία σε ομάδες και την
κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσα στην τάξη.
Στα Α.Π.Σ. για τους μαθητές με προβλήματα ακοής τονίζεται ότι
καθοριστικός εκπαιδευτικός παράγοντας με βάση τη δίγλωσση
προσέγγιση

στην

εκπαίδευση

των

κωφών

μαθητών

είναι

η

γενικευμένη, αν όχι η αποκλειστική χρήση της Νοηματικής Γλώσσας
Ε.Ν.Γ. σε όλα τα επίπεδα της σχολικής ζωής. «Στη δίγλωσση
εκπαίδευση των κωφών παιδιών, αναγνωρίζεται ως πρώτη γλώσσα η
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Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) και ως δεύτερη γλώσσα η
Ελληνική,

κυρίως

η

γραπτή.6»

Επίσης

διατυπώνεται

ρητά

η

αναγκαιότητα δημιουργίας νέου εποπτικού και διδακτικού υλικού/
λογισμικού που θα παρέχει στους μαθητές οπτικά ερεθίσματα όλων
των ειδών, στατικά και κινούμενα κυρίως μέσω της χρήσης βίντεο,
γιατί το ήδη υπάρχουν εκπαιδευτικό υλικό είναι πολύ περιορισμένο
τόσο όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής γραπτής γλώσσας
αλλά και τη διδασκαλία των άλλων γνωστικών αντικειμένων και αυτή
της Ε.Ν.Γ.
Συγκεκριμένα

αναφέρεται

ότι

«Τα

κωφά

παιδιά

μπορούν

να

βοηθηθούν από τη χρήση ψηφιακών δίσκων µε ιστορικό περιεχόμενο
που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς και από τη δημιουργία τέτοιων
δίσκων από τους διδάσκοντες ή αρμόδιους φορείς».7
Το λογισμικό «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ» είναι διαμορφωμένο με
τέτοιο τρόπο ώστε

να εκμεταλλεύεται την «οπτική» φύση των

κωφών μαθητών, παρέχοντας τους όσο το δυνατό περισσότερη
πρόσβαση

στο

περιεχόμενο

και

ταυτόχρονα

να

ενισχύει

την

εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής, την εκμάθηση
της ελληνικής γραπτής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και
την εκμάθηση της Ε.Ν.Γ. βελτιώνοντας ποιοτικά και ποσοτικά τις
γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες των μαθητών.
Το υλικό δημιουργήθηκε με γνώμονα τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες
των κωφών μαθητών, την ανομοιογένεια που αυτοί παρουσιάζουν
ως προς τις γλωσσικές τους ικανότητες – τόσο στην Ε.Ν.Γ. όσο και
στην Ελληνική γλώσσα – αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
στη γραφή και στην ανάγνωση. Η επιλογή, η οργάνωση και η
παρουσίαση του διδακτικού υλικού του λογισμικού έγινε σύμφωνα με
την ηλικία των μαθητών, το περιεχόμενο της ύλης του μαθήματος
της Φυσικής στο δημοτικό σχολείου και την κάλυψη όσο το δυνατόν
6
7

Α.Π.Σ. για μαθητές με προβλήματα ακοής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 2004:8.
Α.Π.Σ. για μαθητές με προβλήματα ακοής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 2004:126.
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μεγαλύτερου μέρους των απαιτήσεων των Α.Π.Σ. και των Δ.Ε.Π.Π.Σ.
που αφορούν στο μάθημα αυτό.
Συνολικά το λογισμικό «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ»,
ακολουθεί όλες τις μεθοδολογικές αρχές

για τη διδασκαλία του

μαθήματος της Φυσικής των Α.Π.Σ. για μαθητές με πρόβλημα ακοής
για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης εναρμονίζεται με τις
μεθοδολογικές αρχές, τους στόχους, τις θεματικές ενότητες και τις
προτεινόμενες δραστηριότητες των αντίστοιχων Δ.Ε.Π.Π.Σ. της
γενικής εκπαίδευσης.
Η δημιουργία του λογισμικού στηρίχθηκε στην βασική αρχή της
διγλωσσίας που διέπει τα Α.Π.Σ. για τους μαθητές με προβλήματα
ακοής για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής.
Σύμφωνα

με

την

αρχή

αυτή,

τα

κωφά

παιδιά

μπορούν

να

διδάσκονται το μάθημα της Φυσικής, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί για
να το διδάσκονται τα ακούοντα παιδιά που φοιτούν στα γενικά
σχολεία, αν εκπαιδεύονται δίγλωσσα. Να

έχουν δηλαδή ως κύρια

γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, (Ε.Ν.Γ.) και
ως δεύτερη γλώσσα την ελληνική, στη γραπτή της µορφή. Η
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι η φυσική γλώσσα των κωφών
ατόμων, είναι μια γλώσσα αυτοδύναμη, µε δική της γραμματική και
συντακτική δομή.
Η παρουσίαση επιλεκτικά των κειμένων της Φυσικής του δημοτικού
σχολείου στην καθομιλούμενη Ελληνική και στην Ε.Ν.Γ., και ο
άμεσος συσχετισμός του γραπτού με το νοηματικό λόγο, αποτελεί
μια από τις βασικές καινοτομίες του λογισμικού «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ
ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ». Με την παρουσίαση του συγκεκριμένου
περιεχομένου στους κωφούς μαθητές επιδιώκεται τα παιδιά αυτά να
κατακτήσουν τους στόχους που προβλέπει το γενικό αναλυτικό
πρόγραμμα

8

του

μαθήματος

της

Φυσικής8

και

Που σχεδιάστηκε για τους ακούοντες μαθητές των σχολείων της χώρας
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αποκτήσουν νέες δεξιότητες στην Ελληνική γλώσσα (ως δεύτερη
γλώσσα), αξιοποιώντας τις γλωσσικές πληροφορίες, τις γνώσεις και
τις δεξιότητες που ήδη έχουν στην πρώτη τους γλώσσα (την Ε.Ν.Γ.).
Τα κείμενα που έχουν επιλεγεί – και τα οποία αποτελούν το
περιεχόμενο

του

λογισμικού

-

προέρχονται

θεματικούς κύκλους9 στοχεύουν στην

από

διάφορους

προσέγγιση του βασικού

στόχου του μαθήματος της Φυσικής που είναι η συστηµατική εισαγωγή
του µαθητή στις έννοιες και στον τρόπο προσέγγισης και µελέτης των
φυσικών επιστηµών και η προαγωγή της αρχής της διαθεματικότητας.

Επίσης μέσα από την παράλληλη χρήση της Ε.Ν.Γ. με την ελληνική
γραπτή γλώσσα

ασκούνται στο να διαβάζουν και να κατανοούν

βαθμιαία μικρά και μεγαλύτερα κείμενα, να παρακολουθούν τη δομή
ενός κειμένου, να απαντούν σε ερωτήσεις.
Τέλος, λόγω της ιδιαιτερότητας της διγλωσσίας, το λογισμικό
περιλαμβάνει

λεξικό µε λεξιλόγιο και ορολογία για το μάθημα της

Φυσικής στην Ε.Ν.Γ., ώστε να χρησιμοποιούνται κοινά νοήματα απ’
όλα τα κωφά παιδιά και τους διδάσκοντες που θα χρησιμοποιήσουν
το υλικό πανελληνίως, προάγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο και την
καλλιέργεια της Ε.Ν.Γ. κατά τη χρήση της για το συγκεκριμένο
διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής.

9

Οι θεματικοί κύκλοι – ενότητες, αναφέρονται στην εισαγωγή του παρόντος.
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Στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος
της Φυσικής που καλύπτει το λογισμικό
«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ»
Το μάθημα της Φυσικής
Οι Φυσικές Επιστήµες είναι οι επιστήµες που μελετούν τα φυσικά
φαινόμενα του κόσμου που μας περιβάλλει

Το μάθημα της Φυσικής παρέχει στο μαθητή τη δυνατότητα, να
μελετήσει και να ερευνήσει τον περιβάλλοντα χώρο του. Συγχρόνως
του

δίνει

τη

ευαισθητοποιηθεί

δυνατότητα
στα

να

μεγάλα

αποκτήσει

γνώσεις

περιβαλλοντικά

και

προβλήματα

να
που

αντιμετωπίζει ο πλανήτης και να προτείνει τις δικές του απόψεις και λύσεις.

Η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής πρέπει απαραίτητα να
στηρίζεται

στη

βασική

παιδαγωγική

αρχή

της

εφαρμογής

ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να
εγκαταλειφθεί ο αναχρονιστικός δασκαλοκεντρικός τρόπος εργασίας
και να υιοθετηθεί το μαθητοκεντρικό μοντέλο που εξασφαλίζει την
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και
ταυτόχρονα

αναιρεί

τον

κυρίαρχο

ρόλο

του

«παντογνώστη»

εκπαιδευτικού.
Σ' αυτή την ενεργητική μαθησιακή διαδικασία βασική θέση κατέχουν:
•

η ατομική ή ομαδική εργασία με τη μορφή ερευνητικού
σχεδίου,

•

η διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων,

•

η οργάνωση ασκήσεων αναπαράστασης γεγονότων,

•

η βιωματική και διαθεματική προσέγγιση και

•

η έρευνα των πηγών μέσα στην τάξη.

Με τον τρόπο αυτό η μαθησιακή διαδικασία αποκτά ερευνητικό
χαρακτήρα, ο μαθητής μαθαίνει πως να προσφεύγει στις πηγές και
πώς να τις αξιοποιεί αποτελεσματικά.
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Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής
Γενικός σκοπός
Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο είναι
η συστηµατική εισαγωγή του µαθητή στις έννοιες και στον τρόπο
προσέγγισης και µελέτης των φυσικών επιστηµών.

Οι στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής για τα
κωφά παιδιά10
Όπως

προαναφέρθηκε,

η

διδασκαλία

του

κωφού

παιδιού

ακολουθεί πιστά το ισχύον σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου
Αναλυτικό

Πρόγραμμα

του

μαθήματος

της

Φυσικής

με

την

προϋπόθεση ότι ο τρόπος διδασκαλίας προσαρμόζεται στα γλωσσικά
δεδομένα των κωφών ατόμων (Ε. Ν. Γ.), άρα και το προτεινόμενο
οπτικοαουστικό μέσο (λογισμικό), στηρίζεται στους βασικούς άξονες
των Α. Π. Σ και Δ. Ε. Π. Π. Σ της Φυσικής.
Είναι φανερό ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι ένα επί πλέον
εκπαιδευτικό βοήθημα συμπληρωματικό του βασικού διδακτικού
πακέτου του μαθήματος της Φυσικής και σε καμία περίπτωση δεν
έρχεται

να

υποκαταστήσει

το

βιβλίο

του

μαθητή

ούτε

να

αποτελέσει το αποκλειστικό «εγχειρίδιο» εργασίας στο σχολείο
των κωφών μαθητών. Οι κωφοί μαθητές έχουν και χρησιμοποιούν
το βασικό τους βιβλίο Φυσικής που καλύπτει όλο το φάσμα της
διδακτέας ύλης όπως ορίζεται από το Α. Π. Σ.
Γενικοί διδακτικοί στόχοι
Ακολουθώντας τις παραπάνω διδακτικές αρχές θα κινηθούμε στο
πλαίσιο

των

γενικών

αλλά

και

10

των

επί

μέρους

(ειδικών),

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), ΦΕΚ
1366 τ. Β΄ 18-10-2001
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διδακτικών στόχων του μαθήματος της Φυσικής με τους οποίους
επιδιώκεται και οι κωφοί όπως και οι ακούοντες μαθητές:
•

Στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με θεωρίες, νόμους και αρχές
που αφορούν τα επιμέρους αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών,
ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί όχι μόνο να παρατηρούν τα
φυσικά και χημικά φαινόμενα, τις διαδικασίες που αφορούν τους
οργανισμούς και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον στο οποίο
ζουν και να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους, αλλά και να τα
"ερμηνεύουν", στο επίπεδο που τους επιτρέπει η αντιληπτική
ικανότητα της ηλικίας τους.

•

Στην

ανάπτυξη

της

προσωπικότητας

του

μαθητή,

με

την

καλλιέργεια σ' αυτόν ανεξάρτητης σκέψης, αγάπης για εργασία,
ικανότητας

για

λογική

αντιμετώπιση

καταστάσεων

και

δυ-

νατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με άλλα άτομα.
•

Στην καλλιέργεια ομαδικού και συλλογικού πνεύματος εργασίας
για την επίτευξη κοινών στόχων.

•

Στην εξοικείωση του μαθητή με την επιστημονική μεθοδολογία
(παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, συγκέντρωση - αξιοποίηση
πληροφοριών από διάφορες πηγές και μάλιστα με τη χρήση της
τεχνολογίας

της

πληροφορικής,

πειραματικό

έλεγχό

τους,

ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων,
γενίκευση και κατασκευή προτύπων).
•

Στην ανάπτυξη από το μαθητή ικανοτήτων και στην καλλιέργεια
δεξιοτήτων

μέσα

από

τις

πειραματικές

και

εργαστηριακές

δραστηριότητες του μαθήματος, προκειμένου να γίνει ικανός να
αξιολογεί τις επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές, ώστε ως
μελλοντικός πολίτης να τοποθετείται κριτικά απέναντί τους και να
αποφαίνεται για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις τους στην
ατομική και κοινωνική υγεία και το περιβάλλον.
•

Στη διαπίστωση από το μαθητή της συμβολής των Φυσικών
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Επιστημών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.
•

Στη γνώση από το μαθητή της οργάνωσης και των διαδικασιών
του

περιβάλλοντος

συμμετέχει

στις

και

στην απόκτηση της ικανότητας να

προσπάθειας

για

την

επίλυση

κοινωνικών

προβλημάτων αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει
αποκτήσει.
•

Στην εξοικείωσή του με την απλή επιστημονική ορολογία,
γεγονός

που

θα

συμβάλει

στη

γενικότερη

γλωσσική

του

ανάπτυξη.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα»
(Φιλοσοφία, δομή και περιεχόμενο)

Το λογισμικό «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ» αποτελεί την πρώτη
καινοτόμο

προσπάθεια

δημιουργίας

ενός

νέου

διαδραστικού

λογισμικού που γίνεται στη χώρα μας και έρχεται να ικανοποιήσει
τους βασικούς σκοπούς των «ΑΠΣ για μαθητές με αναπηρία» τα
οποία προβάλλουν μια σειρά από απαιτήσεις που αφορούν, μεταξύ
των

άλλων,

στην

αναγκαιότητα
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διδακτικού υλικού/ λογισμικού, κατάλληλου και προσβάσιμου για
κάθε ομάδα μαθητών με αναπηρία11.
Το «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ» είναι το πρώτο λογισμικό για τη
διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής που σχεδιάστηκε και
διαμορφώθηκε στην Ελλάδα, προκειμένου να διατεθεί στα δημοτικά
σχολεία

κωφών-βαρήκοων

παιδιών.

Εξυπακούεται

ότι

είναι

διαθέσιμο για αξιοποίηση από τα σχολεία των ακουόντων μαθητών
στα οποία ενδεχομένως φοιτούν μαθητές με σοβαρά προβλήματα
απώλειας ακοής καθώς και από οποιονδήποτε έχει σχέση με τα
κωφά παιδιά, (μεμονωμένους κωφούς, γονείς, εκπαιδευτικούς,
εκπαιδευτικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες).
Η

χρήση

και

λειτουργία

του

από

τους

εκπαιδευτικούς

είναι

εξαιρετικά απλή και μπορεί να διευκολύνει τον καθένα που καλείται
να εργαστεί με κωφούς μαθητές ακόμα κι αν δεν γνωρίζουν τη
νοηματική γλώσσα.
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ», ο
κωφός μαθητής:
•

βλέπει το περιεχόμενο (κείμενα,

γλωσσάρι,

δραστηριότητες)

του

μαθήματος της Φυσικής στη γραπτή
του

μορφή,

στο

«βιβλίο

του

μαθητή»,

11

«Τα κωφά παιδιά μπορούν να βοηθηθούν από τη χρήση ψηφιακών δίσκων µε ιστορικό περιεχόμενο
που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς και από τη δημιουργία τέτοιων δίσκων από τους διδάσκοντες ή
αρμόδιους φορείς. Ακόμα η χρησιμοποίηση λογισμικών προγραμμάτων όπως παιχνιδιών περιπέτειας
(π.χ. γραφικές παραστάσεις) ή προγράμματα που ασχολούνται µε την ιστορική γραμμή του χρόνου.»
(βλέπε ΑΠΣ για μαθητές με προβλήματα ακοής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 2004:126).
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•

το «διαβάζει» στη νοηματική

του

μορφή,

το

ακούει

(όταν

διαθέτει υπολείμματα ακοής και
με τη βοήθεια των ακουστικών
βαρηκοΐας),
•

παρατηρεί την εικόνα ή τη

φωτογραφία που συνοδεύει το
κείμενο,
•
στην

Τεχνολογία

εμπεδώνει
της

τις

γνώσεις

Πληροφορίας

και

του
της

Εκπαίδευσης, (Τ. Π. Ε.),

•

επιλύει ασκήσεις, απαντά σε ερωτήματα και με

τον τρόπο αυτό εμπεδώνει την ύλη του βιβλίου
της

Φυσικής

που

διδάσκεται

στην

ώρα

του

μαθήματος,
•

φρεσκάρει και επεκτείνει τις γνώσεις του,

•

ψυχαγωγείται παίζοντας και αξιοποιεί ευχάριστα και δημιουργικά
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τον ελεύθερο χρόνο του στην τάξη αλλά και στο σπίτι ή στην
παρέα του.
Ο δάσκαλος έχει στη διάθεση του αρκετές ασκήσεις για να
δηµιουργήσει κριτήρια αξιολόγησης και εργασίες ανατροφοδότησης,
επαναληπτικά κριτήρια µε τα οποία θα επεµβαίνει κάθε φορά που
χρειάζεται για να διαπιστώσει και να επανορθώσει λάθη και κενά
πάνω στις βασικές ικανότητες των µαθητών του.
Ασκήσεις µε διαβάθµιση δυσκολίας θα συναντήσουν οι µαθητές µέσα
στο cd. Άλλοτε µε περισσότερη βοήθεια, στην αρχή ,κι άλλοτε µε
µικρότερη στηρίζουµε το µαθητή να εργασθεί με τη μέθοδο της
ανακάλυψης για να βρει το σωστό αποτέλεσµα, όπως δίδεται µε τη
νέα προσέγγιση των βιβλίων της Φυσικής.
δίνουµε ευκαιρίες να αναπτύξει µόνος του τις στρατηγικές που
εκείνος επιλέγει.
∆ίνεται

η

δυνατότητα

στο

µαθητή

ατοµικά

η΄

οµαδικά

να

ανακαλύψει µεθόδους, να συγκρίνει µε τους συµµαθητές τη λύση
των ασκήσεων.
Όλες αυτές οι επιλογές, οι κρίσεις και οι στρατηγικές που κάνει
πρέπει να τις εφαρµόσει και στην πράξη, δηλ. στην καθηµερινή ζωή
του.
Έτσι

µε

τη

βιωµατική

προσέγγιση

των

ασκήσεων

και

την

ανακαλυπτική µέθοδο διδασκαλίας θα µεταφέρει όλο αυτό τον
γνωστικό κόσµο σαν συµπεριφορά και σκέψη στις καθηµερινές
πραγµατικές

καταστάσεις.

Μπαίνει

λοιπόν

ο

µαθητής

σε

µια

πραγµατική κατάσταση επίλυσης προβληµάτων.
Γι’ αυτό πιστεύουµε ότι µε το υλικό που έχουµε στο cd ο µαθητής θα
κατορθώσει να το αξιοποιήσει όχι σαν αποδέκτης πληροφοριών αλλά
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σαν επεξεργαστής και κατασκευαστής πληροφοριών που τις αξιοποιεί
στην πράξη, δηλ. στη ζωή.
Ο µαθητής γίνεται κέντρο της διδασκαλίας µε σύγχρονα µέσα
διδασκαλίας ανακαλύπτοντας

τη γνώση, εργάζεται µε σύγχρονα και

ενδιαφέροντα εργαλεία µάθησης, διεκπεραιώνει τις εργασίες που του
έχουν

ανατεθεί

συµφωνά

µε

τις

ανάγκες

του

αλλά

και

τις

δυνατότητες του και κατακτά τη γνώση.
Και ο δάσκαλος όµως έχει στα χέρια του ένα εργαλείο για να δώσει
στο µάθηµα του ευελιξία και ευκαιρίες στους µαθητές του.
∆είχνει ενδιαφέρον, προσέχει και προσπαθεί γιατί ποτέ δεν αγαπάς
κάτι που δεν καταλαβαίνεις, κάτι που δεν ενθουσιάζει την παιδική
ψυχή.
Ο τρόπος που δίνονται οι ασκήσεις, τα σύγχρονα µηνύµατα που
εκπέµπει η τεχνολογία, η πορεία του µαθήµατος όπως προσφέρεται
µαζί µε την εικόνα και τη δοµή της εργασίας θα κερδίσουν σίγουρα
τους µαθητές.
Ευχή των συντελεστών του παρόντος λογισμικού και, έχουμε την
πεποίθηση,
επόμενη

προσδοκία της κοινότητας των κωφών, είναι σε μια

φάση

προσαρμογή

το

Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο

να

εισηγηθεί

την

ολόκληρου του διδακτικού πακέτου του μαθήματος

της Φυσικής, αλλά και όλων των άλλων μαθημάτων, στη φυσική
γλώσσα των κωφών ατόμων, και τη διαμόρφωσή τους σε μια μορφή
παρόμοια και γιατί όχι, καλύτερη του

παρόντος βοηθήματος, έτσι

ώστε να καταστούν όλα τα βιβλία απολύτως προσβάσιμα στους
κωφούς μαθητές όλων των βαθμίδων της υποχρεωτικής, αλλά και
της δευτεροβάθμιας, εκπαίδευσης.
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Δυνατότητες του λογισμικού «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ
ΝΟΗΜΑ»

Το οπτικοακουστηκό εκπαιδευτικό βοήθημα «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ
ΝΟΗΜΑ», θα χρησιµοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές

σαν ένα επιπλέον µέσο για την κατάκτηση και οικοδόµηση της νέας
γνώσης.
∆άσκαλος και µαθητές έρχονται σε επαφή µε την εργασία µε την
προτροπή του δασκάλου ο οποίος του οδηγεί έχοντας σαν κυρίαρχο
στοιχείο στην καθοδήγηση του τη διασκέδαση και τη χαρά της
ανακάλυψης του νέου. Παίζουν και κατακτούν, εµπεδώνουν και
διερευνούν την διαδικασία κατάκτησης της γνώσης

µέσα από το

µαγικό χώρο του παιχνιδιού και των υπολογιστών.
Πρωτεύοντα ρόλο παίζει η πρώτη επαφή των παιδιών µε το υλικό της
εργασίας και τη φιλοσοφία του. Ασφαλώς και µας ενδιαφέρει ο
µαθητής να εκµεταλλευτεί αυτό το σύγχρονο εργαλείο µάθησης για
κατανόηση, ανακάλυψη και εµπέδωση της γνώσης. ∆εν πρέπει όµως
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να διαφεύγει της προσοχής του εκπαιδευτικού ότι η εργασία αυτή
έχει έντονο το χαρακτηριστικό της διασκέδασης. Ο µαθητής πρέπει
να χαρεί, να απολαύσει ευχάριστα την διαδικασία της γνώσης µε τα
σχέδια, τον ήχο και την κίνηση που υπάρχουν µέσα σ’ αυτό το
εργαλείο. Ώστε να τελειώσει την εργασία και την επαφή του µ’ αυτό
χαρούµενος και ευτυχισµένος, γιατί η διδασκαλία της Φυσικής δεν
θα πρέπει στο τέλος να δηµιουργεί σε κανένα µαθητή το συναίσθηµα
ενός στερηµένου στη Φυσική μαθητή.
Το κλασσικό συµπέρασµα ότι κάποιο παιδί είναι αδύνατο στη Φυσική
δεν πρέπει πλέον να αποτελεί εύκολο συµπέρασµα καθότι µέσα από
τον καινούριο τρόπο σκέψης που προωθείται ενθαρρύνεται το
συµπέρασµα ότι η Φυσική

δεν αποτελεί παρά καθηµερινό τρόπο

ζωής και σκέψης όχι µόνο των ενηλίκων αλλά και των παιδιών .
Όλη η φιλοσοφία του υλικού µας είναι χτισµένη στη χαρά της
εκπαίδευσης και στους ευτυχισµένους συντελεστές που εµπλέκονται
σ’ αυτή.
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτή την εργασία όπως
εκείνος θεωρεί ότι αυτή θα τον βοηθήσει καλύτερα στο έργο του.
Στον τοµέα του ελέγχου που θέλει να κάνει πριν ξεκινήσει το
καινούριο του µάθηµα. Αν δει ότι τα αποτελέσµατα δεν είναι
ικανοποιητικά

µπορεί

να

συνεχίσει

µ’

αυτό

έχοντας

βρει

το

τροφοδοτικό υλικό για να επαναλάβει και να δώσει την ευκαιρία
στους µαθητές να εµπεδώσουν καλυτέρα τη γνώση για να µπορέσει
στη συνέχεια να ξεκινήσει τη νέα προσφερόμενη έννοια. Υπάρχει
µέσα στην εργασία υλικό που µπορεί να το βρει και να το
προετοιµάσει ο εκπαιδευτικός για την εµπέδωση µιας ενότητας που
θέλει να κάνουν οι µαθητές.
Στην πορεία της διδασκαλίας µπορεί συγχρόνως µε το βιβλίο να
συνδυάσει και το υλικό της εργασίας το οποίο συµπληρώσει
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θαυµάσια την πορεία του βιβλίου µε εικόνα, ήχο και παιχνίδι. Ο
πλουραλισµός στην πορεία του µαθήµατος µε όσο το δυνατόν
περισσότερα ερεθίσµατα σπάει την µονοτονία και δίνει άρωµα και
χρώµα στο φυσικό περιβάλλον της τάξης.
Στην αξιολόγηση της κατάκτησης της νέας έννοιας διαδικαστικά και
τελικά, µπορεί ο εκπαιδευτικός να έχει βρει την προηγουµένη ηµέρα
το κατάλληλο υλικό που χρειάζεται για να αξιολογήσει και µε την
εργασία µας κατά πόσο οι µαθητές έχουν εµπεδώσει το µάθηµα, ποιοι
έχουν µαθησιακά κενά, απορίες και δυσκολίες να σηµειώσει τα
αποτελέσµατα τα οποία θα χρησιµοποιήσει ενδεχοµένως µε µια
ανατροφοδοτική εργασία.
Για ανατροφοδότηση µιας ενότητας ή έννοιας που ενδιαφέρει τον
εκπαιδευτικό να εµπεδώσουν καλύτερα οι µαθητές του.
Σαν

επανάληψη

επίσης

µε

παιχνιδιώδη

τρόπο

όπως

έχει

κατασκευασθεί η εργασία.
Μπορεί να τη χρησιµοποιήσει βάζοντας τα παιδιά να επαναλάβουν
παίζοντας οµαδικά αλλά και ατοµικά µε τους υπολογιστές της τάξης .
Σαν

κριτήριο µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας για να

κρίνουµε το βαθµό επιτυχίας του παιδιού στη γνώση της νέας
ενότητας που καλύψαµε.
Τέλος ο εκπαιδευτικός µε την κατάλληλη εξήγηση και ενηµέρωση
µπορεί να δώσει την ευκαιρία στο µαθητή να περάσει ευχάριστα και
δηµιουργικά στο σπίτι του παίζοντας και µαθαίνοντας µε το υλικό της
εργασίας. Θα µπορούσε δε οποιεσδήποτε απορίες και δυσκολίες
συναντούσε να τις ρωτούσε την άλλη µέρα στο δάσκαλο του.
Να χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όπως ο
δάσκαλος κρίνει ότι τον βοηθάει καλύτερα στη δουλεία του, δηλαδή
είτε ως αφόρµηση του µαθήµατος, είτε ως εργαλείο ελέγχου των
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προαπαιτουµένων γνώσεων των µαθητών είτε ως εµπέδωση και
αξιολόγηση της ενότητας που διδάχτηκε ο µαθητής.
9 Ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης και εταιροαξιολόγησης του
µαθητή στην ατοµική ή την εταιρική διδασκαλία.
9 Οι ασκήσεις να χρησιµοποιηθούν για επαναληπτικό υλικό µαζί
µε άλλο υλικό που έχει ο εκπαιδευτικός είτε µόνο του
αυτόνοµα.
9 Ως κριτήριο αξιολόγησης µε άλλες ασκήσεις.
9 Σαν µαθησιακό εργαλείο παιδαγωγικής αξιοποίησης της λάθος
απάντησης του µαθητή.
9 Ως εργαλείο ενεργητικής συµµετοχής του µαθητή στην πορεία
της διδασκαλίας.
9 Ως εργαλείο σιωπηρών εργασιών όταν ο δάσκαλος εργάζεται
µε άλλη οµάδα ή άλλη τάξη ( ολιγοθέσια σχολεία ).
9 Ως

βοηθητικό

υλικό

κατάκτησης

αυτοµατισµών

στις

µεγαλύτερες τάξεις.
9 Ως υλικό για εξατοµικευµένη ή διαφοροποιηµένη διδασκαλία.
9 Στη διαµορφωτική και τελική αξιολόγηση του µαθητή σ’ ένα
µάθηµα, σε µια

ενότητα.

Είναι ένα μέσο για διδακτική ευελιξία με κείμενα και δραστηριότητες
για να προσεγγίσει και να κατακτήσει το κάθε παιδί, ανάλογα το
γνωστικό του επίπεδο, τους στόχους του μαθήματος.
Και τέλος ως ένα επιπλέον µέσο στο διδακτικό «οπλοστάσιο » του
εκπαιδευτικού

για

µια

σύγχρονη,

ευχάριστη,

δηµιουργική

και

αποτελεσµατική διδασκαλία για πολυαισθητηριακή προσέγγιση των
στόχων με ένα άλλο διδακτικό μέσο.
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Διδακτική Μεθοδολογία
Γενικά
Το παρόν λογισμικό, όπως

προαναφέρθηκε, σχεδιάστηκε και

διαμορφώθηκε

και

-στη

μορφή

στο

περιεχόμενο-

για

να

λειτουργήσει ως συμπληρωματικό βοήθημα, πλάι στο διδακτικό
πακέτο του μαθήματος της Φυσικής που δημιουργήθηκε πρόσφατα
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και να δώσει τη δυνατότητα στους
κωφούς μαθητές να αγαπήσουν το μάθημα της Φυσικής, να
κατανοήσουν

καλύτερα

κάποια

γεγονότα

με

τη

βοήθεια

της

νοηματικής γλώσσας και να οδηγηθούν πιο κοντά στο βασικό σκοπό
της ιστορίας που είναι η συστηµατική εισαγωγή του µαθητή στις έννοιες
και στον τρόπο προσέγγισης και µελέτης των φυσικών επιστηµών.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διδακτική επεξεργασία των
κειμένων της κάθε μιας από τις ενότητες του παρόντος λογισμικού
θα πρέπει να συμβαδίζει με τη διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας
του βασικού εγχειριδίου της τάξης (βιβλίο του μαθητή).
Εργασία στο βιβλίο του μαθητή
Οι κωφοί μαθητές, με τη βοήθεια του δασκάλου τους, θα εργαστούν
πάνω στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του βασικού εγχειρίδιου του
μαθήματος της Φυσικής της τάξης (βιβλίο του μαθητή), καθώς και
στις αντίστοιχες ασκήσεις του βιβλίου εργασιών, με τη μέθοδο που
το σχολείο κωφών χρησιμοποιεί για την προώθηση των διδακτικών
του στόχων.
Στην περίπτωση που το λογισμικό αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
σε σχολεία ακουόντων μαθητών στα οποία έχει ενταχθεί και φοιτά
κωφός ή βαρήκοος μαθητής, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν
υπόψη τους τα παρακάτω:
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- Το πιθανότερο είναι το παιδί αυτό να αγνοεί τη νοηματική
γλώσσα, την οποία ούτως ή άλλως αγνοεί ο δάσκαλος και να είναι
αναγκασμένο

να

επικοινωνεί

αποκλειστικά

με

τη

χρήση

της

ελληνικής. Το παιδί αυτό έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες
στην προσπάθεια κατανόησης και έκφρασης της γραπτής ελληνικής
γλώσσας.
- Το γεγονός αυτό επιβάλλει στον δάσκαλο να έχει προετοιμάσει και
κατά φάση της παράδοσης του νέου γνωστικού αντικειμένου, να
δώσει στον κωφό μαθητή της τάξης περίληψη του περιεχομένου
του υπό διδασκαλία

κεφαλαίου. Στο κείμενο της περίληψης ο

δάσκαλος θα φροντίσει να περιλαμβάνονται γνωστές, κατά το
δυνατόν, λέξεις και έννοιες, που θα διευκολύνουν το παιδί να
κατανοήσει το περιεχόμενο του κειμένου και θα το ενθαρρύνουν να
δείξει ενδιαφέρον για το μάθημα
- Εξυπακούεται ότι η περίληψη δεν θα υποκαταστήσει το βασικό
κείμενο του βιβλίου το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει
μπροστά του και να μελετά ο μαθητής αυτός.
Κατά το στάδιο της επεξεργασίας του κειμένου το κωφό παιδί θα
ενθαρρύνεται
κειμένου

να

συμμετέχει

χρησιμοποιώντας

στη

διαδικασία

παράλληλα

με

το

κατανόησης
βιβλίο

και

του
την

περίληψη. Στη φάση της επεξεργασίας των ασκήσεων, ο μαθητής θα
προσπαθήσει να επιλύσει μέρος των ασκήσεων από το αντίστοιχο
βιβλίο εργασιών, τις οποίες θα ορίσει ο δάσκαλος με βάση το
γλωσσικό επίπεδο του μαθητή και τον βαθμό δυσκολίας της κάθε
άσκησης. Στο σημείο αυτό το παιδί μπορεί να συνεργαστεί με τους
συμμαθητές

του

ή

να

έχει

τη

βοήθεια

του

δασκάλου

του

(εξατομικευμένη εργασία).
Το μάθημα θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση του αποτελέσματος
της προσπάθειας, η οποία θα εκτιμηθεί κατά προτεραιότητα..
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Εργασία στο λογισμικό
Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της διδακτικής ενότητας του
μαθήματος της ημέρας οι μαθητές θα εργαστούν στον υπολογιστή
τους με το λογισμικό, αρχικά κατά ομάδες (ανάλογα με τις
συνθήκες της τάξης, το γλωσσικό και το γνωστικό επίπεδο των
μαθητών και το διαθέσιμο χρόνο). Ο δάσκαλος, έχοντας πλήρη
εικόνα του συνολικού περιεχομένου του λογισμικού (κείμενα,
γλωσσάρι, δραστηριότητες), θα καταστρώσει το βασικό πλάνο
εργασίας, το οποίο θα κινείται σε μια σταθερή, κατά προτίμηση
διαδικασία, η οποία θα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
•

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο ή, αν οι συνθήκες το
επιβάλλουν,

των τριών μαθητών12. Ανοίγουν με προσοχή το

φάκελο με τον ψηφιακό δίσκο, τον τοποθετούν στο υπολογιστή
και τον ενεργοποιούν.
•

Παρατηρούν τα προκαταρκτικά στοιχεία του περιεχομένου του
λογισμικού
στοιχεία

(γενικό

επιφάνειας

λειτουργίας,

τίτλους

τίτλο,

ονόματα

συντελεστών,

εργασίας,

επεξηγήσεις

ενοτήτων

και

γραφικά

και

οδηγίες

κεφαλαίων,

διάταξη

περιεχομένων κ.λπ.).
•

Επισημαίνουν το προς επεξεργασία κεφάλαιο και προσπαθούν
να το συσχετίσουν με το αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου τους.

•

Παρακολουθούν την ανάπτυξη του κειμένου στην οθόνη και
επιχειρούν να κατανοήσουν το περιεχόμενο του κεφαλαίου.

•

Διαβάζουν προσεκτικά το κείμενο και επισημαίνουν τις άγνωστες
λέξεις, τις οποίες καταγράφουν στο τετράδιό τους.

•

Προσφεύγουν με τον κέρσορα στο γλωσσάρι για να δουν την
ερμηνεία των λέξεων που είναι υπογραμμισμένες και τονίζονται
12

Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι τάξεις στα σχολεία των κωφών αποτελούνται από μικρό
αριθμό μαθητών (έως οκτώ).
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στο κείμενο με έντονο γαλάζιο χρώμα.
•

Επισημαίνουν στο κείμενο τις λέξεις που είναι τονισμένες με
έντονο μαύρο χρώμα την έννοια των οποίων θα προσπαθήσουν
κατανοήσουν συζητώντας με τους συμμαθητές τους και το
δάσκαλο.

Ανάπτυξη

επί

πλέον

δραστηριοτήτων

επεξεργασίας

του

γνωστικού αντικειμένου
Με την ολοκλήρωση της εργασίας στο λογισμικό, ο δάσκαλος θα
οδηγήσει

τους

περιεχομένου

μαθητές
του

στο

στάδιο

κεφαλαίου

με

της

την

επεξεργασίας
ανάπτυξη

του

ποικίλων

δραστηριοτήτων. Το μάθημα της Φυσικής λόγω της ευρύτητας του
περιεχομένου

του,

παρέχει

τη

δυνατότητα

για

πολλαπλές

προσεγγίσεις της διδασκόμενης ύλης με την ανάπτυξη ποικίλων
δραστηριοτήτων.

Οι

δραστηριότητες

αυτές

είναι

δυνατόν

να

πραγματοποιηθούν μέσα ή έξω από το σχολείο και μπορεί να
αφορούν ένα μεμονωμένο διδακτικό κεφάλαιο ή έναν αριθμό
διδακτικών κεφαλαίων ή ακόμη και μια ολόκληρη ενότητα.
Πολλές από τις δραστηριότητες μπορεί να έχουν ως αφετηρία το
διδασκόμενο μάθημα, είναι όμως δυνατόν να προωθούν την αρχή
της διαθεματικότητας

και έτσι να συνδέουν τη Φυσική με θέματα

που

σε

αναπτύσσονται

άλλα

μαθήματα

ή

με

γεγονότα

και

καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Ως τέτοιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι κάποιες από τις
παρακάτω:
•

Γλωσσικές ασκήσεις με τις λέξεις που κατέκτησαν οι μαθητές
κατά την προηγούμενη φάση της γλωσσικής και νοηματικής
επεξεργασίας του κειμένου.

•

Εργασίες ερευνητικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή τα
παιδιά μπορούν να εργαστούν στην τάξη αξιοποιώντας κάθε
μορφής υλικό (εγκυκλοπαίδειες, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό,
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διαδίκτυο κ.λ.π). Τέτοιας μορφής εργασίες μπορεί να δοθούν και
για το σπίτι.
•

Απόδοση νοήματος, σύνθεση περίληψης με νοηματική γλώσσα ή
γραπτό κείμενο.

•

Περιληπτική παρουσίαση γεγονότων και καταστάσεων.

•

Ανάγνωση και σχολιασμός άρθρων από εφημερίδες και περιοδικά,
με θέματα που σχετίζονται με το διδασκόμενο μάθημα.

•

Διατύπωση προβλημάτων και αναζήτηση λύσεων.

•

Κατασκευή πινάκων, σχεδίων και μοντέλων.

•

Οργάνωση εκθέσεων με διάφορα θέματα σχετικά με το μάθημα .

Διαθεματική προσέγγιση
Κατά το στάδιο της επεξεργασίας του διδαχθέντος γνωστικού
αντικειμένου ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή της
αρχής

της

διαθεματικότητας.

αναζητούνται

και

να

Πιο

συγκεκριμένα,

αξιοποιούνται

οι

πρέπει

ευκαιρίες

να
που

παρουσιάζονται σε όλα τα μαθήματα και σε όλες τις εκδηλώσεις
του

σχολείου

για

σχεδιασμό

και

υλοποίηση

διαθεματικών

δραστηριοτήτων με βασικό επίκεντρο το μάθημα της Φυσικής. Προς
την κατεύθυνση αυτή ο δάσκαλος θα στηριχτεί στις οδηγίες των
αντίστοιχων

ενοτήτων,

όπως

παρουσιάζονται

στα

«βιβλία

του

δασκάλου» του μαθήματος της Φυσικής.
Ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών Δεξιοτήτων
Έχει διαπιστωθεί πως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος εργασίας στην
τάξη προσφέρεται ιδιαίτερα στο σχολείο κωφών μαθητών των
οποίων το γνωστικό επίπεδο είναι σε υψηλότερο βαθμό ανομοιογενές
συγκριτικά με το αντίστοιχο των ακουόντων παιδιών. Ως εκ τούτου ο
εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργεί οµάδες με δύο ή τρεις μαθητές
για να

παρέχει την ευκαιρία στα παιδιά να συνεργάζονται στη
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διαδικασία επίλυσης των ασκήσεων και να αναπτύσσουν επί πλέον
δραστηριότητες με στόχο την ευγενή άμιλλα και τη χαρά της
επιτυχίας.

Με

τον

τρόπο

αυτό

μαθαίνουν

τα

παιδιά

να

δραστηριοποιούνται στο πνεύμα και τη φιλοσοφία της ομαδικής
εργασίας,

της

συνεργασίας,

της

αλληλοβοήθειας

και

του

αλληλοσεβασμού στοιχεία ιδιαίτερα αναγκαία στις κατηγορίες των
παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Επιπλέον με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας επιτυγχάνεται η
δηµιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας και ελκυστικού περιβάλλοντος
στην τάξη που κάνει τους μαθητές να αισθάνονται πιο ευχάριστα
µέσα σ’ αυτό.
Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος εργασίας στην τάξη δεν αναιρεί την
αυτόνομη λειτουργία του παιδιού στη διαδικασία μάθησης. Το παιδί
και μέσα στο πλαίσιο της ομάδας διατηρεί τα προσωπικά του
χαρακτηριστικά αλλά ταυτόχρονα ενώνει τις δυνάµεις του με τους
συμαθητές του για την επιτυχία σε κοινούς στόχους.
Η επιτυχής χρήση και αποτελεσματική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού
βοηθήματος «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ», απαιτεί τον άρτιο
και επαρκή τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου. Τα παιδιά της
ομάδας θα εργαστούν με τη βοήθεια του υπολογιστή βοηθώντας το
ένα το άλλο, εξηγώντας και παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις.
Θα έχουν έτσι την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους να
ανταλλάξουν απόψεις σε επίπεδο ομάδας ή τάξης, να επιλέξουν
στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, να εκφράσουν απόψεις, να
κρίνουν και να κριθούν, να αξιολογήσουν και να αξιολογηθούν για
τις γνώσεις, τις σκέψεις και τις επιλογές τους.
Και η ομαδοσυνεργατική εργασία δίνει πολλές τέτοιες ευκαιρίες: μ’
ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό βοήθημα - εργαλείο µάθησης,
σύγχρονη τάξη κι έναν σύγχρονο τρόπο εκπαιδευτικής εργασίας.
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Αξιολόγηση
Το περιεχόμενο του οπτικοακουστικού βοηθήματος - λογισμικού
«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ» και ιδιαίτερα το τρίτο μέρος με
τις επιλεγμένες δραστηριότητες, προσφέρεται ως ένα εύχρηστο και
αποτελεσματικό «εργαλείο» για τη διαδικασία της αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου.
Ο

δάσκαλος

μπορεί

να

ελέγξει

το

βαθμό

κατανόησης

του

περιεχομένου του κάθε κεφαλαίου αλλά και της κάθε ενότητας από
τους μαθητές παρατηρώντας διακριτικά τους μαθητές κατά τη φάση
της ενασχόλησής τους με τις δραστηριότητες. Θα έχει έτσι τη
δυνατότητα να παρέμβει βοηθητικά, να παρατηρήσει την τακτική που
θα ακολουθήσουν οι μαθητές, να παρατηρήσει την αντιληπτική τους
ικανότητα, την κριτική τους σκέψη, την ικανότητα συσχέτισης
εννοιών, όρων και πληροφοριών,

την ευχέρεια επεξεργασίας, να

κρατήσει σηµειώσεις για την πορεία του µαθητή τόσο κατά την
πορεία της διδασκαλίας όσο και στην τελική αξιολόγηση της
κατάκτησης των εννοιών της Φυσικής από το µαθητή.
Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα κρατήσει στο φάκελο του µαθητή, για να
διαµορφώσει προσωπική άποψη για την πορεία του αλλά και υλικό
παρατηρήσεων που θα τον βοηθήσουν να φτιάξει

υλικό για

ανατροφοδότηση και για επανάληψη µια ενότητας, που παρατήρησε
ότι οι μαθητές δεν κατέκτησαν σε ικανοποιητικό βαθμό.
Μπορεί µε τις ασκήσεις να φτιάξει ένα δικό του τεστ αξιολόγησης, για
να διαµορφώσει άποψη αν τα παιδιά γνωρίζουν καλά τις έννοιες της
Φυσικής.
Κατά την πορεία της διδασκαλίας παρακολουθεί αν οι µαθητές
κατανοούν τις έννοιες και µε ποιες στρατηγικές προσπαθούν να
λύσουν τα προβλήµατα.
Αξιολογεί το βαθµό συνεργασίας µε την οµάδα του και άλλα ποιοτικά
στοιχεία της αξιολόγησης που εκείνος θέλει να σηµειώσει.
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Ο µαθητής µπορεί µε τις ασκήσεις να αξιολογήσει και να
διαµορφώσει άποψη για τις ικανότητες του, τις δυσκολίες που
συνάντησε και τους τρόπους µε τους οποίους µαθαίνει καλυτέρα τις
έννοιες της Φυσικής. Να αποκτήσει αυτογνωσία και κριτική σκέψη.
Να κάνει ετεροαξιολόγηση του συµµαθητή του κατά τη διάρκεια της
εταιρικής ή της οµαδικής εργασίας που κάνουν σε διάφορες
ασκήσεις.
Η αξιολόγηση δεν γίνεται σαν µια αυτόνοµη διδακτική ενέργεια.
Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής διδασκαλίας και έχει
παιδαγωγική και διδακτική αξία.
Ο δάσκαλος µπορεί µε τις ασκήσεις στο τέλος του µαθήµατος να
εξετάσει γρήγορα και ουσιαστικά αν οι µαθητές στο µάθηµα της
ηµέρας είχαν δυσκολίες , είχαν καλό βαθµό κατάκτησης της γνώσης
ή αν πρέπει να επαναλάβει στοιχεία του µαθήµατος που δεν έχουν
ικανοποιητικά κατακτηθεί.
Με την αξιολόγηση θα έχουν µια πολύ καλή εικόνα της πορείας τους
όλοι οι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ο µαθητής: θα έχει κάνει µόνος του την αυτοαξιολόγηση του, θα
γνωρίζει πού τα καταφέρνει καλά και πού πρέπει να προσπαθήσει
περισσότερο. Θα έχει δει και καταλάβει τα ποιοτικά στοιχεία της
αξιολόγησης του, µε τις απόψεις συµµαθητών και του δασκάλου του
για συµπεριφορές και τον τρόπο εργασίας.
Θα έχει ενηµερωθεί από το δάσκαλο του για την πορεία της προόδου
του και θα διαµορφώσει ανάλογα τις προσπάθειες του στο µάθηµα
της φυσικής.
Θα έχει ενηµερωθεί και από το διπλανό του που θα κανει την
ετεροαξιολόγηση, για να τροποποιήσει τρόπους και συµπεριφορές
αναπτύσσοντας οµαδοσυνεργατικές δεξιότητες.
Ο δάσκαλος: αντιλαµβάνεται το βαθµό επιτυχίας των επιλογών του,
των µέσων που χρησιµοποιεί, τον τρόπο που τα χρησιµοποιεί, τη
µέθοδο διδασκαλίας το βαθµό εκµετάλλευσης όλων των µέσων που
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του προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και ανάλογα θα τροποποιήσει
µεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας, τρόπους προσέγγισης της
γνώσης και τρόπους επικοινωνίας µε το παιδί. Με το υλικό του
προγράµµατος θα βρει ουσιαστική βοήθεια σε όλους αυτούς τους
παράγοντες διαµόρφωσης µιας αποτελεσµατικής διδασκαλίας.
Οι συµµαθητές µέσα στην τάξη: µε την εταιρική και την οµαδική
διδασκαλία συνεργαζόµενοι αξιολογούνται από τους συµµαθητές του
για τον τρόπο που εργάσθηκαν σε µια άσκηση, το βαθµό που έχουν
κατακτήσει µια µαθηµατική έννοια ή ενότητα

και το βαθµό

δυσκολιών στην πορεία της εργασίας , τον τρόπο συνεργασίας και
επικοινωνίας στην οµαδοσυνεργατικη διδασκαλία.
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Τύποι Ασκήσεων

Σύρω και τοποθετώ

Ταιριάζω τις προτάσεις

Βρίσκω το σωστό

Πολλαπλής επιλογής

Ομαδοποιώ πληροφορίες

Βάζω σε κατηγορίες
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Δομή και Περιεχόμενο του
λογισμικού. Συμπληρωματικές
δραστηριότητες
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ»
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφάλαια:
1. ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
2. ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΑΣ - Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗ
3. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
• Να αναφέρουν ότι η υγιεινή διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει
ποικιλία τροφών, καθώς για τη σωστή ανάπτυξη είναι απαραίτητα
όλα τα στοιχεία των τροφών.
• Να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τους διάφορους τύπους
δοντιών στο στόμα τους.
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• Να διακρίνουν σε σκίτσο μιας οδοντοστοιχίας τους κοπτήρες, τους
κυνόδοντες, τους προγόμφιους και τους γομφίους και να
εξηγήσουν τη χρησιμότητα κάθε τύπου δοντιών.
• Να αναφέρουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των νεογιλών και
των μόνιμων δοντιών.
• Να αναφέρουν τα όργανα του πεπτικού συστήματος και να
εξηγήσουν τη λειτουργία καθενός από αυτά.
• Να εντοπίσουν σε τομή του ανθρώπινου σώματος τη θέση των
οργάνων του πεπτικού συστήματος.
Το ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Είναι μια ομάδα οργάνων που συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο
να πάρουν από τις τροφές που τρώμε τα θρεπτικά συστατικά και να
αποβάλλουν τα άχρηστα.
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Τάξη: Ε΄ Δημοτικού
Διδακτική ενότητα: Πεπτικό σύστημα
Γνωστικό αντικείμενο: Ισορροπημένη διατροφή
Απαιτούμενος χρόνος: Δύο (2) διδακτικές ώρες
Ειδικοί διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
Να αναφέρουν ότι η υγιεινή διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει
ποικιλία τροφών, καθώς για τη σωστή ανάπτυξη είναι απαραίτητα
όλα τα στοιχεία των τροφών.
Να κατασκευάσουν τη διατροφική πυραμίδα και να εξηγήσουν τη
σημασία της.
Να κατασκευάσουν την πυραμίδα δραστηριοτήτων και να εξηγήσουν
τη σημασία της.
Κείμενο
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 13
Για να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τις καθημερινές του
δραστηριότητες έχει ανάγκη από ποικιλία τροφών. Το καθημερινό
μας διατροφή πρέπει να αποτελείται από διαφορετικούς τύπους
τροφών έτσι ώστε να παίρνουμε όλα τα θρεπτικά εφόδια που έχει
ανάγκη ο οργανισμός μας. Πρωτεΐνες από το γάλα και το κρέας,
υδατάνθρακες από το ψωμί, βιταμίνες από τα φρέσκα φρούτα και τα
λαχανικά. Ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό είναι το νερό. Με την
ενέργεια που παίρνουμε από τις τροφές έχουμε τη δυνατότητα να
αθληθούμε , να μελετήσουμε και να ψυχαγωγηθούμε.

13

Παρατίθεται ενδεικτικά η ανωτέρω ενότητα. Οι υπόλοιπες θα αναζητηθούν στο λογισμικό
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Γλωσσάρι
Δραστηριότητες
1η σειρά δραστηριοτήτων
1. Βάλτε στη σωστή θέση τα όργανα του πεπτικού συστήματος.
2. Μπορείς να βάλεις με τη σωστή σειρά τα όργανα του πεπτικού
συστήματος;
3. Δοκίμασε να κάνεις την αντιστοίχηση
4. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή απάντηση
2η σειρά δραστηριότητων
Ομάδα 2-3 παιδιών με θέμα « τι θα φάμε σήμερα;» διηγείται με τη
νοηματική γλώσσα τη διαδρομή της τροφής από την παραγωγή μέχρι
το πιάτο μας.
•
•
•
•
•
•
•

Η κουζίνα της περιοχής μας. Προϊόντα που παράγονται στον τόπο
μας και πώς φθάνουν στο τραπέζι της κουζίνας μας.
Το μεγάλο ταξίδι της τροφής. Προϊόντα από άλλα μέρη του
κόσμου και ο δρόμος που ταξιδεύουν μέχρι να έρθουν στα ράφια
των καταστημάτων της πόλης και του χωριού μας.
Η υγιεινή διατροφή. Τι πρέπει να γνωρίζουμε και τι να
προσέχουμε στο φαγητό που βάζουμε στο πιάτο μας.
Τα συστατικά των τροφών και οι ανάγκες του οργανισμού μας.
Τα παιδιά της τάξης μπορούν επίσης να χωρισθούν σε δύο ομάδες
και να κάνουν εργασία με θέματα:
Στόμα: Ένας μεγάλος μύλος που αλέθει τις τροφές.
Με σανίδα μια φέτα ψωμί σερφάρουμε στη διαδρομή που κάνει η
τροφή στον ανθρώπινο οργανισμό.
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ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Κεφάλαια:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ
ΕΞΑΤΜΙΣΗ, ΒΡΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές :
•
•
•
•
•
•

Να αναφέρουν ότι η εκτίμηση της θερμοκρασίας με τις αισθήσεις
μας είναι υποκειμενική.
Να εξηγήσουν τη χρησιμότητα των θερμομέτρων και τον τρόπο
λειτουργίας τους.
Να χρησιμοποιήσουν θερμόμετρο για τη μέτρηση της
θερμοκρασίας κάποιων σωμάτων.
Να διαπιστώσουν πειραματικά τη θερμοκρασία τήξης του πάγου
και τη θερμοκρασία βρασμού του νερού.
Να αναφέρουν ότι την αλλαγή φυσικής κατάστασης από στερεή
σε υγρή την ονομάζουμε τήξη.
Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι το νερό στερεοποιείται σε
συγκεκριμένη θερμοκρασία.
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• Να αναφέρουν ότι την αλλαγή φυσικής κατάστασης από υγρή σε
στερεή την ονομάζουμε πήξη.
• Να αναφέρουν ότι κατά την εξάτμιση το υγρό απορροφά
ενέργεια.
• Να κατανοήσουν το φαινόμενο της συμπύκνωσης.
• Να κατανοήσουν το φαινόμενο του βρασμού.
• Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι, όση ώρα διαρκεί ο βρασμός του
νερού, η θερμοκρασία του νερού παραμένει σταθερή.
• Να διακρίνουν το φαινόμενο της εξάτμισης από το φαινόμενο του
βρασμού.
• Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια
σώματα διαστέλλονται, όταν θερμαίνονται. και συστέλλονται όταν
ψύχονται.
Κείμενο:
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ :

Είναι η ενέργεια που ρέει από το ένα σώμα στο άλλο λόγω της
διαφορετικής τους θερμοκρασίας.
1. ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Τάξη: Ε΄ Δημοτικού
Διδακτική ενότητα: Θερμότητα
Γνωστικό αντικείμενο: Το θερμόμετρο
Απαιτούμενος χρόνος: Μία (1) διδακτική ώρα

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
•
•
•
•
•
•

Να αναφέρουν ότι η εκτίμηση της θερμοκρασίας με τις αισθήσεις
μας είναι υποκειμενική.
Να περιγράψουν την κατασκευή των θερμομέτρων υδραργύρου
και οινοπνεύματος και να εξηγήσουν τη χρησιμότητα και τον
τρόπο λειτουργίας τους.
Να χρησιμοποιήσουν θερμόμετρο οινοπνεύματος για τη μέτρηση
της θερμοκρασίας κάποιων σωμάτων.
Να διαπιστώσουν πειραματικά τη θερμοκρασία τήξης του πάγου
και τη θερμοκρασία βρασμού του νερού.
Να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε ο Celsius για
τον καθορισμό της κλίμακας του.
Να βαθμονομήσουν ένα αβαθμονόμητο θερμόμετρο.

Κείμενο
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Γλωσσάρι
Δραστηριότητες
1η σειρά δραστηριοτήτων
1. Γράψε τους τύπους θερμομέτρων
και στη συνέχεια
γράψε τα μέρη από τα οποία αποτελούνται
2. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή απάντηση:
3. Δοκίμασε να κάνεις την αντιστοίχηση..
4. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή απάντηση:
2η σειρά δραστηριοτήτων
«Μήπως έχεις πυρετό; Βάλε το θερμόμετρο να μετρηθείς.»
Ομάδες των 2-3 παιδιών αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν με
εργαλεία του εργαστηρίου εργασίες με θέμα τη θερμότητα.
Τα είδη των θερμομέτρων. Πώς λειτουργούν, πως
κατασκευάζονται και η ιστορική τους διαδρομή.
- Τέλος τα μυστήρια. Άλλο η θερμότητα κι άλλο η θερμοκρασία. Με
παραδείγματα και παρουσιάσεις εικόνων της καθημερινής ζωής τα
παιδιά δείχνουν στους συμμαθητές τους το φαινόμενο της
θερμότητας και την ιδιότητα της θερμοκρασίας των σωμάτων.
- Τα παιδιά της τάξης χωρίζονται σε δύο ομάδες και παρουσιάζουν
τη διαστολή και τη συστολή των σωμάτων. Μπορούν δε να
χωρισθούν σε υποομάδες και να δείξουν τη διαστολή και τη συστολή
στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια.
- «Τήξε και πήξαμε», τα παιδιά μπορούν να χωρισθούν σε δύο
ομάδες και να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους με φθηνά
καθημερινής χρήσης υλικά τα φαινόμενα της τήξης και της πήξης..
- «Να βρασθεί και να εξατμισθεί», τα παιδιά μπορούν να χωρισθούν
σε δύο ομάδες και να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους το
διαφορετικό βαθμό βρασμού και εξάτμισης που έχουν υγρά της
καθημερινής τους ζωής.
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ΦΩΣ

Κεφάλαια:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΗ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΜΑΤΑ
ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ
ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
•
•
•
•
•
•
•

Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι το φως διαδίδεται προς όλες
τις κατευθύνσεις.
Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα.
Να αναφέρουν ότι ένα σώμα χαρακτηρίζεται διαφανές,
ημιδιαφανές ή αδιαφανές ανάλογα με το πόσο φως περνά μέσα
από αυτό.
Να ταξινομήσουν διάφορα σώματα σε διαφανή, ημιδιαφανή και
αδιαφανή.
Να εξηγήσουν ότι ο σχηματισμός σκιάς οφείλεται στην
ευθύγραμμη διάδοση του φωτός.
Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι το μέγεθος της σκιάς εξαρτάται
από την απόσταση του σώματος από τη φωτεινή πηγή.
Να διαπιστώσουν πειραματικά τα φαινόμενα της ανάκλασης και
της διάχυσης του φωτός.
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• Να αναφέρουν επιφάνειες, στις οποίες το φως ανακλάται και
επιφάνειες στις οποίες το φως διαχέεται.
•
•

Να εξηγήσουν ότι μπορούμε να βλέπουμε τα αντικείμενα γύρω
μας χάρη στις φωτεινές ακτίνες, που διαχέονται, όταν
προσπίπτουν σε αυτά.
Να αναφέρουν επιφάνειες στις οποίες το φως κυρίως διαχέεται
και επιφάνειες στις οποίες το φως κυρίως απορροφάται.

ΔΙΑΦΑΝΗ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΜΑΤΑ

Τάξη: Ε΄ Δημοτικού
Διδακτική ενότητα: Φως
Γνωστικό αντικείμενο: Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή
σώματα
Απαιτούμενος χρόνος: Μία (1) διδακτική ώρα
Ειδικοί διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
• Να αναφέρουν ότι ένα σώμα χαρακτηρίζεται διαφανές,
ημιδιαφανές ή αδιαφανές ανάλογα με το πόσο φως περνά μέσα
από αυτό.
• Να ταξινομήσουν διάφορα σώματα σε διαφανή, ημιδιαφανή και
αδιαφανή.
Κείμενο
Γλωσσάρι
Δραστηριότητες
1η Δραστηριότητα
1 Να γίνει η αντιστοίχηση
2. Κατηγοριοποίηση
3. Να βάλεις Σ στη σωστή πρόταση και Λ στη λάθος πρόταση
4. Μπορείς να βρεις τη σωστή απάντηση
2η σειρά δραστηριοτήτων
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων και με τίτλο
εργασίας «Φως άναψε» παρουσιάζουν εργασίες με τα φαινόμενα του
φωτός.
- «Ο πιο γρήγορος δρομέας». Η ταχύτητα του φωτός, η ανακάλυψη
και η σημασία του στην ζωή μας.
- «Μπορώ να περάσω;» Τα διαφανή, αδιαφανή και ημιδιαφανή
σώματα. Υλικά της καθημερινής ζωής και τα εμπόδια που βάζουν στο
δρόμο του φωτός.
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- Με πειράματα αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν ομάδες παιδιών τα
φαινόμενα της ανάκλασης, της διάχυσης και της απορρόφησης που
δημιουργούνται στο εργαστήριο ή τριγύρω μας.
- Η ένδυση των λαών σε κάθε τόπο, η σχέση του με τις κλιματικές
συνθήκες της περιοχής και οι τέσσερις εποχές. Τα χρώματα και τα
υλικά κατασκευής διάφορων λαών και οι λόγοι που δικαιολογούν τις
επιλογές των ανθρώπων για τα ρούχα που φορούν. Φωτογραφικό
και άλλο οπτικό υλικό από ενδυμασίες των λαών της γης.
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

ΦΥΤΑ

Κεφάλαια:
1.
2.
3.

4.

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ
Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
Η ΑΝΑΠΝΟΗ
Η ΔΙΑΠΝΟΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

• Να γνωρίσουν οι μαθητές τη δομή των φυτών καθώς και τις βασικές
τους λειτουργίες.
Διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
•

Να αναφέρουν ότι όλα τα φυτά, αν και φαίνονται διαφορετικά,
έχουν κοινά τα βασικά τους μέρη: τη ρίζα, το βλαστό και τα
φύλλα.
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• Να εξηγήσουν με απλά λόγια τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.
• Να
αναφέρουν
ότι
κατά
τη
φωτοσύνθεση
τα
φυτά
προσλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα και αποβάλλουν οξυγόνο.
• Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι τα φυτά αναπνέουν.
• Να αναφέρουν ότι κατά την αναπνοή τα φυτά προσλαμβάνουν
οξυγόνο και αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα.
• Να διαπιστώσουν πειραματικά τη διαπνοή των φυτών.
• Να αναφέρουν ότι με τη διαπνοή τα φυτά αποβάλλουν νερό.

Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

Τάξη: ΣΤ΄ Δημοτικού
Διδακτική ενότητα: Φυτά
Γνωστικό αντικείμενο: Η φωτοσύνθεση
Απαιτούμενος χρόνος: Δύο (2) διδακτικές ώρες
Ειδικοί διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
•
•

Να εξηγήσουν με απλά λόγια τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.
Να διαπιστώσουν ότι για τη φωτοσύνθεση είναι απαραίτητο το
φως του ήλιου και η χλωροφύλλη.
• Να αναφέρουν ότι κατά τη φωτοσύνθεση τα φυτά προσλαμβάνουν
διοξείδιο του άνθρακα και αποβάλλουν οξυγόνο.
Κείμενο
Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ :

Γλωσσάρι
Δραστηριότητες
1η
1.
2.
3.
4.

σειρά δραστηριοτήτων
Δοκίμασε να βάλεις τις λέξεις στη σωστή τους θέση.
Προσπάθησε να βρεις τη σωστή απάντηση:
Δοκίμασε να κάνεις την αντιστοίχηση.
Προσπάθησε να βρεις τη σωστή απάντηση:

2η σειρά δραστηριοτήτων
- Με προοργανωτή το παραμύθι «Ο Τζακ κι η φασολιά» χωρίζουμε
τους μαθητές μας σε ομάδες των
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2-3 ατόμων και τους ζητάμε να μας ταξιδέψουν στον κόσμο των
φυτών. Με φανταστικές ιστορίες ανεβοκατεβαίνουμε τη φασολιά από
τη ρίζα ως την κορυφή, τους τρυφερούς βλαστούς και το «μαγικό
θάλαμο» που ετοιμάζονται τα φασόλια, τα παιδιά παρουσιάζουν ένα
σύγχρονο παραμύθι, με κείμενο και ζωγραφιές από την εμπειρία τους
στη δική τους φασολιά.
- Με θέμα « όλος ο κόσμος ένα φυτό», τα παιδιά χωρίζονται σε
ομάδες και παρουσιάζουν τη χλωρίδα του πλανήτη μας, την
προσφορά της στον άνθρωπο αλλά και τους κινδύνους που
αντιμετωπίζει με την οικολογική καταστροφή και τις πυρκαγιές.
- Με θέμα « ξέρεις τι θα πει να είσαι μόνος;» τα παιδιά χωρίζονται
σε ομάδες και κάθε ομάδα με διαφορετική οπτική γωνία παρουσιάζει
τη ζωή μιας μοναχικής μουριάς στο κέντρο μιας μεγαλούπολης.

ΤΑ ΖΩΑ

Κεφάλαια:
1.
2.
3.

ΖΩΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ
ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

•

Να μελετήσουν οι μαθητές την ταξινόμηση των ζώων και να
γνωρίσουν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους τα ζώα
προσαρμόζονται στο περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Διδακτικοί στόχοι
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Οι μαθητές:
• Να διακρίνουν τα σπονδυλωτά από τα ασπόνδυλα ζώα και να τα
ταξινομήσουν στις αντίστοιχες κατηγορίες.
• Να διακρίνουν τα είδη των θηλαστικών και να τα ταξινομήσουν
στις αντίστοιχες υποκατηγορίες.
ΖΩΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ

Τάξη: ΣΤ΄ Δημοτικού
Διδακτική ενότητα: Τα ζώα
Γνωστικό αντικείμενο: Ζώα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά.
Απαιτούμενος χρόνος: Δύο (2) διδακτικές ώρες
Ειδικοί διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
•
•
•

Να αναφέρουν το κριτήριο διάκρισης των σπονδυλωτών ζώων
από τα ασπόνδυλα ζώα.
Να κατατάξουν διάφορα ασπόνδυλα με βάση τα χαρακτηριστικά
τους σε υποκατηγορίες.
Να κατατάξουν διάφορα σπονδυλωτά με βάση τα χαρακτηριστικά
τους σε υποκατηγορίες.

Κείμενο
ΖΩΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ :

Γλωσσάρι
Δραστηριότητες
1η σειρά δραστηριοτήτων
1.
2.
3.
4.

Προσπάθησε να βρεις τη σωστή απάντηση:
Δοκίμασε να κάνεις την αντιστοίχηση..
Προσπάθησε να βρεις τη σωστή απάντηση:
Μπορείς να βάλεις τις παρακάτω λέξεις στη σωστή του
κατηγορία

2η σειρά δραστηριοτήτων
1. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων και με θέμα « το
σκυλάκι ο Ψιψίνος και η γατούλα Γαβγούλα» παρουσιάζουν τις
μεταξύ των ζώων σχέσεις αλλά και τις σχέσεις τους με τον
άνθρωπο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα κάποια
είδη ζώων με κίνδυνο την εξαφάνισή τους εξ αιτίας του
ανθρώπου που τα κυνηγά και τα εξολοθρεύει με τη μόλυνση του
περιβάλλοντος και τις πυρκαγιές.
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2. Τα παιδιά παρουσιάζουν παραμύθια του Αισώπου και τους ρόλους
που έδωσε αυτός ο παραμυθάς σε κάθε ζώο να παίξει μέσα στις
ιστορίες του.
3. Μια οικογένεια δεινοσαύρων προσπαθεί να επιβιώσει την περίοδο
των παγετώνων. Το θέμα έχει ως κεντρικό ζήτημα την
προσαρμογή των ζώων στις κλιματολογικές συνθήκες και τους
μηχανισμούς προσαρμογής που αναπτύσσουν για να επιζήσουν
μέσα στο νέο περιβάλλον.
4. Τα είδη των ζώων που ζουν στην περιοχή μας.. Καταγραφή,
εικόνες, φωτογραφικό υλικό, σημειώσεις από τη συστηματική
παρακολούθησή τους.
5. Κυνήγι: Ποιος άραγε θα είναι στο τέλος ο χαμένος αυτής της
ιστορίας; Ο κίνδυνος εξαφάνισης και περιορισμού είδη ζώων που
αποτελούν ουσιαστικό κρίκο στην αλυσίδα της ζωής στον
πλανήτη μας. Προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά και με
τη σειρά τους να ευαισθητοποιήσουν τον κοινωνικό τους
περίγυρο για τα αρνητικά αποτελέσματα του κυνηγιού στη
σημερινή εποχή.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κεφάλαια:
1.
2.

Η ΑΝΑΠΝΟΗ
ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

• Να κατανοήσουν οι μαθητές τη δομή και τη λειτουργία του
αναπνευστικού συστήματος.
Διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
• Να
αναγνωρίσουν
σε
σχεδιάγραμμα
τα
όργανα
του
αναπνευστικού συστήματος και να σημειώσουν παρατηρήσεις
σχετικά με τη λειτουργία τους.
• Να περιγράψουν τη λειτουργία της αναπνοής αναφερόμενοι στην
«ανταλλαγή αερίων με το περιβάλλον».
• Να αναφέρουν συνήθειες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία
του αναπνευστικού συστήματος.
• Να επισημάνουν τις συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
του καπνίσματος στη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος.
Η ΑΝΑΠΝΟΗ

Τάξη: ΣΤ΄ Δημοτικού
Διδακτική ενότητα: Αναπνευστικό σύστημα
Γνωστικό αντικείμενο: Η αναπνοή
Απαιτούμενος χρόνος: Δύο (2) διδακτικές ώρες
Ειδικοί διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
• Να εντοπίσουν σε σχεδιάγραμμα τα όργανα του αναπνευστικού
συστήματος και να σημειώσουν την πορεία των αερίων κατά την
εισπνοή και κατά την εκπνοή.
Κείμενο
Γλωσσάρι
Αναπνευστικό σύστημα: Το σύνολο των οργάνων που ρυθμίζουν
τη λειτουργία της αναπνοής.
Βρόγχοι: Σωλήνες που συνδέουν την τραχεία με τους
πνεύμονες.
Διοξείδιο του άνθρακα: Αέριο συστατικό της ατμόσφαιρας.
Κυψελίδες: Είναι μικρές φούσκες που βρίσκονται στους πνεύμονες
κι εκεί γίνεται η ανταλλαγή του οξυγόνου με το διοξείδιο του
άνθρακα.
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Λάρυγγας: Είναι το πάνω μέρος της αναπνευστικής οδού.
Οξυγόνο: Αέριο συστατικό της ατμόσφαιρας.
Τραχεία: Σωλήνας που ενώνει το λάρυγγα με τους βρόγχους.
1η Δραστηριότητα
1. Προσπάθησε να βάλεις τα όργανα του αναπνευστικού
συστήματος στη σωστή τους θέση.
2. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή απάντηση:
3. Δοκίμασε να κάνεις την αντιστοίχηση..
4. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή απάντηση:
2η σειρά δραστηριοτήτων
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν τα παρακάτω
θέματα:
- «Πάρε μια βαθιά ανάσα». Το ταξίδι δύο φυσαλίδων αέρα, από το
στόμα και τη μύτη, που συναντιούνται στο λάρυγγα ενός ανθρώπου
και στη συνέχεια ταξιδεύουν μιλώντας για την περιπέτειά τους μέσα
στο αναπνευστικό σύστημα και την επιστροφή τους στην
ατμόσφαιρα.
- Κάπνισμα: Μια άσχημη συνήθεια με συνέπειες στην υγεία μας.
Ευαισθητοποίηση των μαθητών για το κάπνισμα και κατ’ επέκταση
στις άλλες επικίνδυνες ουσίες που εισπνέουν οι άνθρωποι. Η
εξάρτηση, τα ιατρικά συμπεράσματα και ο σεβασμός που πρέπει να
έχουμε για τους μη καπνίζοντες σε κλειστούς χώρους.
- Δυο αδέρφια, διηγούνται με τη νοηματική γλώσσα στην ιστορία
τους, τη ζωή της πόλης που ζουν με τη μολυσμένη ατμόσφαιρα και
το επιβαρυμένο από ρύπους περιβάλλον σε αντιδιαστολή με το
περιβάλλον του μικρού νησιού κατά την περίοδο των διακοπών
τους.
- Σκουπίδια: δεν είναι μόνο θέμα πολιτισμού, είναι και ζήτημα
υγείας. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και ερευνούν τους τρόπους
που η τοπική αυτοδιοίκηση συλλέγει και διαχειρίζεται τα σκουπίδια.
Παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς με προτάσεις και θέσεις για μια
καθαρή πόλη και λιγότερο επιβαρυμένο περιβάλλον.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κεφάλαια:

1.
2.

ΕΝΑΣ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΜΥΣ – Η ΚΑΡΔΙΑ
ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

• Να κατανοήσουν οι μαθητές τη λειτουργία του κυκλοφορικού
συστήματος και να τη συνδυάσουν με τη λειτουργία του
αναπνευστικού συστήματος.
Διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
• Να εντοπίσουν τη θέση της καρδιάς του σώματος.
• Να εντοπίσουν στο σώμα τους σημεία στα οποία μπορούν να
αντιληφθούν το σφυγμό τους.
• Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι η συχνότητα του σφυγμού
εξαρτάται από την ένταση της σωματικής άσκησης και να
συσχετίσουν τη διαπίστωση αυτή με την αντίστοιχη παρατήρηση
για το ρυθμό της αναπνοής.
• Να σημειώσουν σε σχεδιάγραμμα της καρδιάς τα διάφορα μέρη
της.
• Να αναφέρουν ότι το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από την
καρδιά και το σύνολο των αιμοφόρων αγγείων.
• Να περιγράψουν την κυκλοφορία του αίματος..
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• Να συσχετίσουν τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος με
αυτή του αναπνευστικού συστήματος.
• Να αναφέρουν συνήθειες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία
του κυκλοφορικού συστήματος.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : Είναι το σύστημα που διευκολύνει την

κυκλοφορία του αίματος σ’ ολόκληρο τον οργανισμό μας μέσω της
καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων.
ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Τάξη: ΣΤ΄ Δημοτικού
Διδακτική ενότητα: Κυκλοφορικό σύστημα
Γνωστικό αντικείμενο: Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία
Απαιτούμενος χρόνος: Δύο (2) διδακτικές ώρες
Ειδικοί διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
• Να αναφέρουν ότι το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από την
καρδιά και το σύνολο των αιμοφόρων αγγείων.
• Να περιγράψουν την κυκλοφορία του αίματος και να εξηγήσουν τη
χρησιμότητα της.
• Να συσχετίσουν τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος με
αυτή του αναπνευστικού συστήματος.
• Να αναφέρουν συνήθειες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία
του κυκλοφορικού συστήματος.
Κείμενο
Γλωσσάρι
Δραστηριότητες
1η σειρά δραστηριοτήτων
1. Προσπάθησε να βάλεις τα όργανα του κυκλοφορικού
συστήματος στη σωστή τους θέση.
2. Συμπληρώνω τα κουτάκια με τις λέξεις :
3. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή απάντηση:
4. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή απάντηση:
2η σειρά δραστηριοτήτων
1. «Ένας καρδιακός φίλος». Η καρδιά μας. Τα παιδιά χωρίζονται σε
ομάδες των 2-4 ατόμων και ερευνούν το ρόλο και τη σημασία της
καρδιάς στον ανθρώπινο οργανισμό. Τους περιβαλλοντικούς και
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τους διατροφικούς σκοπέλους που εμποδίζουν την καλή
λειτουργία της καρδιάς.
2. Έρευνα ομάδας 2-3 παιδιών με θέματα:
- Κάπνισμα- καρδιά- κυκλοφορικό σύστημα. Οι συνέπειες του
καπνού στη λειτουργία της καρδιάς και στο κυκλοφορικό
σύστημα του οργανισμού του ανθρώπου.
- Εθελοντισμός και αιμοδοσία. Η ευαισθητοποίηση των παιδιών για
το θέμα της αιμοδοσίας, η προσφορά της σε πολλά παιδιά και
συνανθρώπους μας ενήλικες που έχουν ανάγκη από αίμα
3. «Για να δούμε ποιος θα επιστρέψει πρώτος». Το ταξίδι πάνω σε
δύο σταγόνες αίματος που ξεκινούν από την καρδιά, η πρώτη με
προορισμό τους πνεύμονες και επιστροφή στην καρδιά και η άλλη
τα τελευταία άκρα του ανθρώπινου οργανισμού και επιστροφή
στην καρδιά.
4. «Εσύ τι ομάδα είσαι;» Ένα παιχνίδι που καλούνται να παίξουν οι
μαθητές, μαθαίνοντας την ομάδα αίματος που ανήκουν, τα
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας, καθώς και τις
μεταξύ τους σχέσεις.
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Ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Αναλυτικά προγράμματα, Τμήμα Ειδικής
Αγωγής, Βιβλιοθήκη)
http://www.pi-schools.gr/
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
http://www.sch.gr/
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
http://www.ypepth.gr/
Εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ
http://www.e-yliko.sch.gr/
Ιστοσελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ για την Ειδική Αγωγή
http://www.ypepth.gr/el_ec_page119.htm
ΕΣΑμεΑ: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
http://www.esaea.gr/
Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος
http://www.omke.gr/
Πρίσμα + (Ψηφιακή τηλεόραση με πλήθος προγραμμάτων στην
Ε.Ν.Γ.)
http://www.ertdigital.gr/
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής
http://www.european-agency.org
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