
2Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ – ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 230

Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ - 
ΜΙΑ  ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Ζάφειρας Παναγιώτης 

Μαθηµατικός Β΄θµιας Εκπ.* Επιµορφωτής Ενδοσχολικής Επιµόρφωσης 
pzafeir@sch.gr          http://users.sch.gr/pzafeir 

  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η  δραστηριότητα αυτή  (Athens-My city  - αρχείο Micro World Pro ή το 

αντίστοιχο html) είναι µια µικρή ξενάγηση στην πόλη µου.  
Ξεκινά από ένα χάρτη της πόλης και συνεχίζεται προς οποιαδήποτε  κατεύθυνση 

αποφασίσει να αναπτύξει η οµάδα εργασίας. 
Η δραστηριότητα στην µορφή αυτής της παρουσίασης (για την Αθήνα) πλησιάζει 

τα θέµατα σε πρώτο επίπεδο µιας και έχει σαν σκοπό να δώσει ιδέες για διαθεµατικές  
δραστηριότητες, χρησιµοποιεί εικόνες, κίνηση, ήχο, συνδέσεις µε internet,  ερωτήσεις 
για να δείξει τις δυνατότητες του Micro Worlds Pro (MW)  σαν εκπαιδευτικού  
διαθεµατικού λογισµικού. 

Είναι ένα ανοιχτό θέµα το οποίο κάθε φορά που θα ξεκινήσει µπορεί να 
αναπτυχθεί και προς διαφορετική κατεύθυνση.  

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 
Η δραστηριότητα µπορεί να αναπτυχθεί στα πλαίσια ενός τµήµατος, µιας ή 

διαφορετικών τάξεων  µιας ή διαφορετικών σχολικών µονάδων. Η επιλογή είναι θέµα  
του συντονιστή, του χρόνου έναρξης της δραστηριότητας, του Τεχνικού Εξοπλισµού 
(Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής) καθώς και της εµπειρίας των  Εκπαιδευτικών σε 
διαθεµατικές  δραστηριότητες, …  

Η  συµµετοχή  των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών που θα καθοδηγούν κάθε  
οµάδα θα καθορίσει  και σε ποιες  κατευθύνσεις  θα αναπτυχθεί το project. 

Οι µαθητές δεν είναι ανάγκη να ανήκουν στην ίδια ηλικία – τάξη µιας και το θέµα 
µπορεί να το προσεγγίσει ο καθένας σύµφωνα µε τις δυνατότητες του και το τελικό 
προϊόν θα αποτελέσει αντικείµενο οµαδικής δουλειάς.  

 
ΣΚΟΠΟΙ  ΤΗΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 
Η διαθεµατική δραστηριότητα στοχεύει στην υποστήριξη µιας ενεργού 

διαδικασίας αντιµετώπισης της γνώσης από µαθητές και καθηγητές µε  τη χρήση 
παραδοσιακών µεθόδων και µε τη χρήση  προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής. 

Η βελτίωση των σχέσεων των νέων µέσα από δραστηριότητες που συµβάλλουν 
στο οµαδικό πνεύµα και τη δράση. Οι γνωριµίες νέων µε κοινά ενδιαφέροντα, η 
πολλαπλασιαστική δράση αυτών των γνωριµιών στις κοινωνικές σχέσεις και 
δραστηριότητές τους.  Η συνειδητοποίηση από τους νέους της κοινωνικής σηµασίας 
του αισθήµατος του “ανήκω σε µια οµάδα “ 

Οι µαθητές µαθαίνουν  να ζουν µαζί µε άλλους,    µαθαίνουν να υπάρχουν ως 
άτοµα,  µαθαίνουν πως να µαθαίνουν,  µαθαίνουν να  πράττουν. 
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Οι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν και αυτοί να συνεργάζονται σε µια εργασία, 
αναδεικνύοντας και αναβαθµίζοντας τον ρόλο τους από ένα δασκαλοκεντρικό 
σύστηµα µάθησης  σε ένα µαθητοκεντρικό σύστηµα ενεργητικής και βιωµατικής και 
διερευνητικής  µάθησης.  

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.. 
Οι στόχοι της δραστηριότητας  είναι η σύνθεση των στόχων των επιµέρους 

κατευθύνσεων της δραστηριότητας.  
Σαν στόχους θα πρέπει να προσθέσουµε την εµπλοκή των µαθητών σε νέες 

διαδικασίες µάθησης στην επαφή τους µε τις νέες τεχνολογίες και τον ρόλο τους στη 
µαθησιακή διαδικασία, ο κάθε µαθητής εισέρχεται στον µικρόκοσµο των νέων 
τεχνολογιών από τον υπολογιστή του σχολείου του ή και του σπιτιού του. Μέσα σ' 
αυτόν µπορεί να µετακινηθεί και να αλληλεπιδράσει µε τα διάφορα αντικείµενα, ώστε 
να αποκτήσει τη γνώση που αυτά µεταφέρουν.  

 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ  ΜΕΘΟ∆ΟΙ  
• Μέθοδοι παθητικής µάθησης:  
∆ιδασκαλία από έδρας,  προβολή διαφανειών, σλάϊντς,  προβολή βιντεοταινιών, 
διάλεξη από ειδικούς . 

• Μέθοδοι ενεργητικής µάθησης:  
Λειτουργία σε οµάδες , συνεργατική και διερευνητική µάθηση, χρήση 
παραδοσιακών (Βιβλιοθήκες, αφίσες, µακέτες, επισκέψεις,…) και σύγχρονων 
µέσων  (internet, e-mail, λογισµικό,…) 

Αυτές οι τεχνικές συµβάλλουν στην ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος µεταξύ των 
µαθητών, στην ανάπτυξη επικοινωνίας, στην καλύτερη συνεργασία, στην ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων των µαθητών, στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης 
τους και θα διευκολύνουν τους σκοπούς και τους στόχους του προγράµµατος . 

 
ΡΟΛΟΙ  
Ο κάθε µαθητής  θα πρέπει να ενταχθεί σε µια οµάδα εργασίας η οποία ακολουθεί 

µια κατεύθυνση του project. Η κάθε οµάδα µπορεί να χωριστεί σε επί µέρους οµάδες. 
Ο µαθητής στην λειτουργία της οµάδας θα πρέπει να αναλάβει υποχρεώσεις, να 

συνεργαστεί µε άλλους συµµαθητές  του, να λάβει αποφάσεις, να εκτεθεί. Η οµάδα θα 
πρέπει να λαµβάνει µόνη της αποφάσεις σε ότι πρόβληµα δηµιουργηθεί.  

Ο εκπαιδευτικός είναι µέλος της οµάδας και συµµετέχει µε φυσική παρουσία στη 
λειτουργία της οµάδας. Ο ρόλος του στις µεθόδους παθητικής µάθησης είναι στο 
προσκήνιο, ενώ στις µεθόδους ενεργητικής µάθησης είναι στο παρασκήνιο, εµψυχώνει 
την οµάδα και αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα που βοηθούν την συνεργατική,  
διερευνητική και βιωµατική  εργασία και µάθηση.  

Ο εκπαιδευτικός  από την πρώτη συνάντηση αφήνει τους µαθητές να ορίσουν τους 
κανόνες λειτουργίας της οµάδας. 

Τέλος θα πρέπει να υπάρχει συντονιστής των οµάδων εργασίας. 
Ο συντονισµός και η αξιολόγηση αφορά τόσο τη διαδικασία ανάπτυξης του 

προγράµµατος, όσο και την αποτελεσµατικότητά του σε σχέση µε την επίτευξη των 
σκοπών και των στόχων του.  
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Για την σωστή και έγκυρη αξιολόγηση της πορείας του προγράµµατος, 
συνεργάζονται όλοι οι συµπράττοντες. 

Κατά τη διάρκεια της σύµπραξης ο συντονιστής µε την παρακολούθηση, το 
συντονισµό και την µηνιαία αξιολόγηση της πορείας του προγράµµατος, προτείνει 
λύσεις στα θέµατα που αναφέρονται στην επιτυχή ανάπτυξη της δραστηριότητας. 

 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Υπάρχει στο µυαλό των Εκπαιδευτικών ότι το λογισµικό θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί στο τέλος  της δραστηριότητας σαν παρουσίαση προς τον έξω κόσµο 
των αποτελεσµάτων  της δραστηριότητας. 

Το λογισµικό όµως µπορεί  να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερες από µια 
γνωστικές περιοχές και  µπορεί να διευκολύνει διαθεµατικές προσεγγίσεις 
συνδυάζοντας την καλλιέργεια δεξιοτήτων και  απόκτηση συγκεκριµένων γνώσεων. 

Η αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού γίνεται µε σκοπό την επίτευξη 
συγκεκριµένων εκπαιδευτικών στόχων, όπως:  

• η καλλιέργεια και η ανάπτυξη δηµιουργικής κριτικής σκέψης,  
• η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης,  
• η κατανόηση δυσνόητων και αφηρηµένων εννοιών, όπως η κίνηση και η 

µεταβολή στα µαθηµατικά και τη φυσική,  
• η ταυτόχρονη και πολλαπλή αναπαράσταση, σε αλληλοεξαρτώµενα γραφήµατα 
αλλά και σε απλά συγκρίσιµα κείµενα και 

• η σύνδεση υπερκειµένων (hyperlinks) που καθιστούν δυνατή την ανάλυση σε 
βάθος και τη πρόσβαση σε πολλαπλές πληροφορίες. 

Σαν λογισµικό έχει επιλεγεί το Micro World Pro (Logo µε πολυµεσικές 
δυνατότητες και δυνατότητα να τοποθετηθεί και στο internet ) 

Η Logo έχει κατασκευαστεί µε σκοπό ο µαθητής να µαθαίνει / διδάσκει τον 
υπολογιστή και όχι το αντίθετο. ∆ηµιουργώντας έναν αλγόριθµο (λέγοντας αλγόριθµο 
εννοούµε τα βήµατα που ακολουθούµε για την επίλυση ενός προβλήµατος) ο 
προγραµµατιστής – µαθητής προσπαθεί να διδάξει τον υπολογιστή πως να 
αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα. 

Έτσι ανακαλύπτει τον τρόπο µε τον οποίο ο ίδιος θα έλυνε το πρόβληµα και 
προσπαθώντας να τον περιγράψει µε µια γλώσσα προγραµµατισµού, συνειδητοποιεί το 
δικό του τρόπο σκέψης. 

Η Logo έχει απλές εντολές (από τη φυσική γλώσσα του µαθητή και στα 
Ελληνικά) και µε την χρήση αυτών ο µαθητής αποκτά µια αίσθηση κυριαρχίας σ’ 
αυτού του είδους την τεχνολογία. 

Η Logo είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
εντάσσονται στο πρόγραµµα σπουδών και καλλιεργούν στάσεις και δεξιότητες 
σύµφωνες µε τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράµµατος.  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για να δείτε το αρχείο proj2-My city  (αρχείο MicroWprld Pro)  πρέπει να: 
• Να έχει η οθόνη σας ανάλυση 1024 x  768 
• Αν δεν έχετε το παραπάνω λογισµικό κατεβάστε τον webplayer για το λειτουργικό 
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που χρησιµοποιείται από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας 
http://www.microworlds.com/webplayer/index.html   
και ανοίξτε το HTML αρχείο Athens-My City το οποίο ανοίγει σε περιβάλλον Internet 

Browser το αρχείο του MicroWorld Pro  proj2-My city 
Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε (download) 15-Day Trial Demo από τον δικτυακό τόπο 

της εταιρείας http://www.microworlds.com/solutions/demo_pro.html  


