ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

Θέµα ∆ιερεύνησης: Ο καιρός
Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η
µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα
σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και
οργάνωση των παρατηρήσεων σε µια βάση δεδοµένων µε
τελικό σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων για τις
καιρικές συνθήκες.
Στόχοι
Γνωστικό Αντικείµενο

Βασικός διδακτικός στόχος είναι η εξοικείωση των µαθητών µε απλές
µετεωρολογικές παρατηρήσεις, η καταγραφή αυτών των δεδοµένων µε τρόπο
µεθοδικό, η κατανόηση του ρόλου της οργάνωσης των δεδοµένων σε
συστηµατικές µορφές καταγραφής, η επεξεργασία αυτών και η εξαγωγή
συµπερασµάτων που αφορούν τα χαρακτηριστικά του καιρού σε κάθε περίοδο
του χρόνου.
Συγκεκριµένα επιδιώκουµε οι µαθητές :
να εντοπίζουν παραµέτρους παρατήρησης των καιρικών φαινοµένων,
να διεξάγουν µετρήσεις µε συνέπεια και µεθοδικότητα,
να χρησιµοποιούν τα απαιτούµενα για το σκοπό αυτό όργανα µετρήσεων1,
να αποφασίζουν τρόπους οργάνωσης των δεδοµένων σε ηλεκτρονική βάση,
να επεξεργαστούν τα δεδοµένα τους µέσα από διαφορετικές
αναπαραστάσεις (διαγράµµατα Venn γραφήµατα αξόνων κλπ).
Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Βασικοί στόχοι είναι:
Εισαγωγή, αποθήκευση και ανάκτηση δεδοµένων σε µια ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων. Χρήση βασικών εντολών διαχείρισης αρχείων.
1

Στο βαθµό βέβαια που είναι διαθέσιµα σε κάθε σχολείο
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Οργάνωση δεδοµένων σε ηλεκτρονικές βάσεις.
Η εξοικείωση µε βασικές έννοιες των ηλεκτρονικών βάσεων (πεδίο,
εγγραφή, τύπος δεδοµένων κλπ).
Η χρήση εργαλείων για την διατύπωση ερωτήσεων.
Η χρήση και αξιολόγηση διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης των
δεδοµένων.
Η διαχείριση και επεξεργασία δεδοµένων µε διαγράµµατα Venn και
γραφήµατα αξόνων – πίτες κλπ.
Μαθησιακή ∆ιαδικασία

Βασικοί στόχοι είναι η άσκηση των µαθητών στην
ανάλυση ενός προβλήµατος στα συστατικά του, η αντιµετώπιση καθενός
από αυτά χωριστά και τέλος η σύνθεση των επιµέρους απαντήσεων σε ένα
ενιαίο όλο,
διεξαγωγή µετρήσεων (συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης οργάνων) και
συλλογή δεδοµένων,
οργάνωση των δεδοµένων σε βάση,
διατύπωση ερωτήσεων και τη χρήση των διατιθέµενων πληροφοριών για τη
λήψη απαντήσεων,
διατύπωση και έλεγχο υποθέσεων,
ερµηνεία διαγραµµάτων και γραφηµάτων,
εξαγωγή συµπερασµάτων για το σύνολο ή µέρος των δεδοµένων,
διατύπωση και υποστήριξη επιχειρηµάτων µε στοιχεία που προκύπτουν
από τη διαχείριση των δεδοµένων.
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Εργαλεία
Τεχνολογική πλατφόρµα: Αβάκιο/Ε-Slate
Ψηφίδες: Βάση ∆εδοµένων, Σύνολο, Ερώτηση, Γράφηµα
Λειτουργικότητες και µαθησιακό περιβάλλον: Οι µαθητές οργανώνουν την ψηφίδα
βάση δεδοµένων στην οποία εγγράφουν τα δεδοµένα που συλλέγουν. Στη
συνέχεια χειριζόµενοι την ψηφίδα ερώτηση έχουν απόκριση για ότι ρωτούν στην
ψηφίδα σύνολο. ∆ηλαδή οι µαθητές µπορούν και χειρίζονται δυναµικά τις
πληροφορίες που περιέχει η βάση και έτσι µπορούν να πειραµατίζονται και να
καταλήγουν σε συµπεράσµατα.

Tάξη: ∆΄ ∆ηµοτικού
Προτεινόµενη πορεία διδασκαλίας

Η δραστηριότητα εξελίσσεται σε 3 φάσεις:
1. Συλλογή δεδοµένων
2. Εισαγωγή και οργάνωση δεδοµένων στη βάση
3. Ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων για εξαγωγή συµπερασµάτων –
Παρουσίαση συµπερασµάτων
ΦΑΣΗ 1: ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή των δεδοµένων σχετικά µε τις καιρικές συνθήκες µπορεί να ξεκινήσει
από την αρχή της χρονιάς και να διεξάγεται καθ’ όλη την διάρκεια της
παράλληλα µε άλλες δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται να γίνει µία
συζήτηση πρώτα σε επίπεδο οµάδων και µετά σε επίπεδο τάξης στην οποία θα
συζητηθεί το θέµα και θα καθοριστεί ένα ενιαίο «σχέδιο παρατήρησης» και
καταγραφής των παρατηρήσεων. Μέσα από την συζήτηση και µε τις
παρεµβάσεις του διδάσκοντα θα πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο και να
αντιµετωπισθούν κρίσιµες πτυχές της όλης διαδικασίας
Τι θα παρατηρηθεί (π.χ. βροχοπτώσεις, θερµοκρασία κλπ)
Πώς θα παρατηρηθεί – θα χρησιµοποιηθούν όργανα µετρήσεων και ποια;
Καταµερισµός δουλειάς µεταξύ των οµάδων (π.χ. κάθε οµάδα θα
καταγράφει το σύνολο των παρατηρήσιµων µεγεθών για µια συγκεκριµένη

Εργαστήρι Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών

Θέµα διερεύνησης: ο Καιρός 3

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

χρονική περίοδο ή κάθε οµάδα θα αναλάβει µια δυο παρατηρήσιµα
µεγέθη για όλη τη χρονιά;)
Η συζήτηση, στην οποία θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα
επιχειρήµατα και οι απόψεις των µαθητών να αιτιολογούνται, σκόπιµο είναι να
καταλήξει σε µια κοινή για όλους "φόρµα παρατήρησης" την οποία θα
χρησιµοποιεί η κάθε οµάδα.
ΦΑΣΗ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

Η φάση αυτή µπορεί να ξεκινήσει γύρω στα µέσα της άνοιξης. Αρχικά
χρειάζεται να εξοικειωθούν οι µαθητές µε βασικές έννοιες της οργάνωσης µιας
βάσης δεδοµένων όπως είναι τα πεδία και οι εγγραφές και να τα συσχετίσουν τις
έννοιες αυτές µε τις παρατηρήσεις του καιρού2:
Πεδία της βάσης τους θα πρέπει να αποτελέσουν οι µονάδες (ερωτήσεις )
παρατήρησης που έχουν καταγράψει στη φόρµα.
Οι εγγραφές της βάσης τους θα συµπληρωθούν από τα στοιχεία
(απαντήσεις ή καταγραφές) της κάθε φόρµας.
Στη συνέχεια οι µαθητές χρειάζεται να έρθουν σε επαφή µε τα είδη των
δεδοµένων που είναι δυνατόν να εισαχθούν σε ένα πεδίο (αλφαριθµητικός,
αριθµός, αληθές-ψευδές κλπ). Συζητούν πρώτα σε επίπεδο οµάδων και στη
συνέχεια σε επίπεδο τάξης για το όνοµα των πεδίων και το είδος των δεδοµένων
που θα περιέχουν. Για παράδειγµα µία οµάδα µπορεί να προτείνει ένα πεδίο µε
το όνοµα «χαρακτηριστικό καιρού» όπου θα παίρνει αλφαριθµητικά δεδοµένα του
τύπου ηλιοφάνεια, συννεφιά, βροχή, άνεµος κλπ, ενώ µία άλλη οµάδα για τον ίδιο
σκοπό µπορεί να προτείνει 4 πεδία (ηλιοφάνεια, συννεφιά, βροχή, άνεµος) τα
δεδοµένα των οποίων θα είναι της µορφής αληθές – ψευδές. Εάν προκύψει
τέτοια περίπτωση οι µαθητές το συζητούν και προβάλουν επιχειρήµατα για να
στηρίξουν την πρότασή τους. Στο σηµείο αυτό η συζήτηση που έχει ήδη
προηγηθεί για την διαµόρφωση της "φόρµας παρατήρησης" µπορεί να
αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη, αφού το είδος των δεδοµένων που έχουν
αποφασίσει να συλλέξουν επηρεάζει την διαµόρφωση και την ονοµασία των
πεδίων της βάσης. Π.χ. ας υποθέσουµε ότι έχουν συλλέξει στοιχεία για τις
βροχοπτώσεις. ∆ιαφορετικά θα οργανωθεί η βάση δεδοµένων αν τα στοιχεία
τους είναι του τύπου: έβρεξε ναι ή όχι ή λίγο, πολύ, καθόλου και διαφορετικά αν

Εάν µάλιστα αυτή είναι η πρώτη δραστηριότητα στην οποία χρησιµοποιείται µια βάση
δεδοµένων θα πρέπει να αφιερωθεί ένα ικανό χρονικό διάστηµα για την εξοικείωση µε τη
λειτουργία του λογισµικού.
2
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έχουν χρησιµοποιήσει ένα βροχόµετρο οπότε εκτός από ένα πεδίο στο οποίο
θα καταγράφονται λέξεις (λίγο, πολύ, καθόλου κλπ) θα χρειαστεί και ένα στο
οποίο θα καταγράφονται τα αριθµητικά δεδοµένα από το βροχόµετρο3.
Αφού καταλήξουν σε επίπεδο τάξης οι µαθητές στα πεδία και τα είδη των
δεδοµένων που θα περιέχουν µοιράζονται οι οµάδες τις φόρµες µε τα δεδοµένα
και ξεκινούν να τα εντάσσουν στα αντίστοιχα πεδία. Μετά την ολοκλήρωση
αυτής της διαδικασίας γίνεται ένωση των βάσεων που έχει φτιάξει η κάθε οµάδα
και έτσι όλες οι οµάδες έχουν τελικά σε µία βάση το σύνολο όλων των
δεδοµένων.
Το επόµενο βήµα αυτής της φάσης θα είναι ο εντοπισµός πιθανών λαθών
πληκτρολόγησης που µπορεί να υπάρχουν στη βάση. Αυτό µπορεί φανεί από
µία πρώτη επεξεργασία των δεδοµένων. Μήπως η λέξη Βροχή είναι γραµµένη µε
πολλούς τρόπους; Για παράδειγµα αν έχουν διατυπώσει την ερώτηση
«Χαρακτηριστικό καιρού = Βροχή» µπορεί να µην επιλέγονται όλες οι εγγραφές
που αντιστοιχούν σε αυτήν την ερώτηση. Οι µαθητές θα πρέπει εδώ να µπουν
στη διαδικασία να συγκρίνουν την ερώτηση µε τις εγγραφές (τα στοιχεία) που
την απαντούν και να εντοπίσουν διαφορές. Συγκεκριµένα για τον υπολογιστή η
λέξη Βροχή δεν είναι ίδια µε τη λέξη βροχή, ούτε µε τη λέξη βροχή ούτε µε τη
λέξη ΒΡΟΧΗ κοκ..
ΦΑΣΗ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Στη φάση αυτή οι µαθητές διατυπώνουν ερωτήσεις στην ψηφίδα ερώτηση και
καταλήγουν σε συµπεράσµατα ερµηνεύοντας τα διαγράµµατα Venn στην
ψηφίδα σύνολο. Ο εκπαιδευτικός παρεµβαίνει στις οµάδες µαθητών και
προσπαθεί µε ερωτήσεις να παρακινήσει τους µαθητές να συσχετίσουν
διαφορετικά πεδία της βάσης, να διατυπώνου υποθέσεις και να προσπαθούν να
τις εκφράσουν µε συµβολικό τρόπο (βλ. εικόνα), να διατυπώνουν ‘απλές’ και
‘σύνθετες’ ερωτήσεις (βλ. δραστηριότητα «Το πάρτι»), να ερµηνεύουν τα
διαγράµµατα κλπ. Για την καλύτερη οργάνωση της παρέµβασης της
εκπαιδευτικού παραθέτουµε παρακάτω τους ιδιαίτερους στόχους αυτής της
φάσης.
Στόχοι αυτής της φάσης:
Η συζήτηση για την οργάνωση της βάσης είναι ιδιαίτερα κρίσιµη αφού το πώς είναι
οργανωµένα τα δεδοµένα επηρεάζει την δυνατότητα διατύπωσης ερωτήσεων και λήψης
απαντήσεων. Είναι µάλιστα πιθανόν την διάρκεια της τρίτης φάσης να χρειαστεί να επανέλθουν
στο ζήτηµα της οργάνωσης των δεδοµένων.
3
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να επεξεργαστούν και να συγκρίνουν οι µαθητές διαφορετικές
αναπαραστάσεις των δεδοµένων (πίνακας στη βάση, διαγράµµατα Venn,
διαγράµµατα αξόνων ή πίτες κλπ),
να εξετάσουν τα δεδοµένα και να διαµορφώσουν γενικές ερωτήσεις που τα
κατηγοριοποιούν,
να διατυπώσουν υποθέσεις για «κανονικότητες» και κανόνες που διέπουν τα
δεδοµένα και να τις ελέγξουν µε τη χρήση των γραφηµάτων και των
διαγραµµάτων Venn,
να ερµηνεύσουν διαφορετικές αναπαραστάσεις των δεδοµένων
(διαγράµµατα Venn, γραφήµατα αξόνων, πίτες κλπ),
να χρησιµοποιήσουν τις γραφικές αναπαραστάσεις για να δικαιολογήσουν
συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν,
να χρησιµοποιήσουν τα συµπεράσµατά τους ως στοιχεία για τη διατύπωση
επιχειρηµάτων.
Κάθε οµάδα θα πρέπει να καταλήξει σε κάποια συµπεράσµατα τα οποία θα
καταγράψει (σε ένα αρχείο word ) και θα τα παρουσιάσει στην τάξη µαζί µε τα
αντίστοιχα διαγράµµατα Venn. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί (επιλεκτικά)
και η ψηφίδα διάγραµµα για µια εναλλακτική παρουσίαση των δεδοµένων και
τον εντοπισµό αξιοσηµείωτων µετρήσεων.
Στο τέλος της συζήτησης και των παρουσιάσεων που θα γίνουν στην τάξη
καταγράφονται τα διαφορετικά συµπεράσµατα όλων των οµάδων και
συγκρίνονται µε συµπεράσµατα προηγούµενων ετών (αν υπάρχουν). Από αυτή
τη σύγκριση µπορεί οι µαθητές να βγάλουν συµπεράσµατα που αφορούν
περισσότερες από µία χρονιά.

∆ιάρκεια
ΦΑΣΗ 1

Η συλλογή4 των δεδοµένων θα µπορούσε να ξεκινήσει περίπου τον Οκτώβριο
και να συνεχιστεί µέχρι το Μάρτιο. [Αν υπάρχουν περιορισµοί οι µαθητές
µπορούν να συγκεντρώσουν αναλυτικά δεδοµένα για ένα µήνα µόνο, κάνοντας 2
µετρήσεις την ηµέρα].

4

Η φάση της συλλογής θα µπορούσε να διενεργηθεί στο περιθώριο άλλων δραστηριοτήτων.
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Ενδεικτικά αναφέρεται η διάρκεια των επόµενων 2 φάσεων της δραστηριότητας,
έχοντας ωστόσο υπ’ όψιν ότι ο χρόνος ουσιαστικά διαµορφώνεται και
προσαρµόζεται από τον εκπαιδευτικό ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των µαθητών του και της τάξης του γενικότερα.
ΦΑΣΗ 2

3-4 δίωρα
ΦΑΣΗ 3

5- 6 δίωρα
ΣΥΝΟΛΟ

8 – 10 δίωρα
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