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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Γιατί

μάθηση βασισμένη στα projects;

 Χαρακτηριστικά
 Αξία

των projects

των projects

 Σχέση

των projects με τη θεωρία για τις
πολλαπλές νοημοσύνες (Gardner)

 Είδη

projects

 Φάσεις

του project

 Δείγματα

projects από μαθητές Δημοτικών
Σχολείων της Κύπρου

ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ
PROJECTS
εκπαιδευτική προσέγγιση που έχει
σχεδιαστεί για να δώσει στους μαθητές την
ευκαιρία να αναπτύξουν γνώσεις και
δεξιότητες.

 Mια

 Αυτό

επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής
σε έργα που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις
και τα προβλήματα που μπορεί να
αντιμετωπίσουν στον πραγματικό κόσμο.

ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ
ΣΤΑ PROJECTS;
 Ζούμε

σε έναν κόσμο που βασίζεται
σε έργα.

 «Η

γνώση είναι συνέπεια της
εμπειρίας» (Jean Piaget).

 Επίλυση

πραγματικών
προβλημάτων που είναι σημαντικά
για εμάς ως ενήλικες -και είναι
σημαντικά για τους μαθητές μας.

ΠΟΙΑ ΕΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑ
PROJECTS;
Στόχευση
Έρευνα
Δεξιότητες 21ου
αιώνα
Επιλογή μαθητή

Παράθυρο
ευκαιριών
Παρουσίαση
Ακαδημαϊκές
προϋποθέσεις

•Εστιάζει την προσοχή του μαθητή σε μια ανοικτή
ερώτηση, πρόκληση ή πρόβλημα για έρευνα
•Η όλη φιλοσοφία των projects βασίζεται στην έρευνα

•Κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα κτλ

•Η διαδικασία περιλαμβάνει προσωπική επιλογή του
μαθητή
•Παρέχονται ευκαιρίες ανατροφοδότησης και επανάληψης του σχεδίου
και του όλου project
•Οι μαθητές παρουσιάζουν το πρόβλημα, την εξέλιξη της
έρευνας, τις μεθόδους και τα αποτελέσματά τους
•Βάζει στην εξίσωση τι πρέπει ο μαθητής ακαδημαϊκά να γνωρίζει, να
κατανοεί και να μπορεί να κάνει

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ
PROJECTS (1)
1. Ακαδημαϊκά επιτεύγματα
•Οι μαθητές εμπεδώνουν καλύτερα το περιεχόμενο και κατανοούν καλύτερα τα
όσα μαθαίνουν. (Penuel & Means, 2000; Stepien, Gallagher & Workman, 1993)

•Σε συγκεκριμένους τομείς των Αναλυτικών Προγραμμάτων ( π.χ. Μαθηματικά,
Γλώσσα, Επιστήμη) τα projects έχουν αποδειχθεί πιο αποτελεσματικά από τις
παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.(Beckett & Miller, 2006; Boaler, 2002;
Finkelstein et al., 2010; Greier et al., 2008; Mergendoller, Maxwell, & Bellisimo,
2006)
2. Δεξιότητες του 21ου αιώνα
•Οι μαθητές επιδεικνύουν καλύτερες δεξιότητες λύσης προβλήματος μέσω των
projects και μπορούν να τις εφαρμόσουν σε πραγματικές καταστάσεις της
ζωής.(Finkelstein et al., 2010)
•Οι μαθητές που ασχολούνται με τα projects βελτίωσαν σημαντικά την κριτική
τους σκέψη. (Beckett & Miller, 2006; Horan, Lavaroni, & Beldon, 1996;
Mergendoller, Maxwell, & Bellisimo, 2006; Tretten & Zachariou, 1995)

•Μέσω των projects οι μαθητές βελτιώνουν την ικανότητα να δουλεύουν
συνεργατικά και να μειώνουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις. (Beckett & Miller;
ChanLin, 2008)

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ
PROJECTS (2)
3. Ισότητα
Μέσω των projects μειώνεται το χάσμα μεταξύ «δυνατών» και «αδύνατων»
μαθητών, γιατί δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής ΟΛΩΝ των παιδιών ανεξάρτητα από
τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.(Boaler, 2002; Penuel & Means, 2000)
Αυτή η μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα είδη σχολείων εξυπηρετώντας
όλους τους μαθητές. (Hixson, Ravitz, & Whisman, 2012)
4. Κίνητρα
Μέσω των projects οι μαθητές επιδεικνύουν βελτιωμένη στάση απέναντι στη
μάθηση.(Thomas, 2000; Walker & Leary, 2009)

5. Ικανοποίηση εκπαιδευτικών
Μπορεί οι δάσκαλοι να χρειάζονται κάποιο χρόνο προσαρμογής στα projects, όμως
όσοι αρχίζουν να εφαρμόζουν τη μέθοδο project αναφέρουν αυξημένη ικανοποίηση
από τη δουλειά τους.
(Hixson, Ravitz, & Whisman, 2012; Strobel & van Barneveld, 2009)

ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑ PROJECTS KAI
ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΕΣ

Ο κάθε
άνθρωπος
είναι ευφυής
σε διάφορους
τομείς

Ο κάθε
άνθρωπος
μαθαίνει με
διαφορετικούς
τρόπους

Όλοι οι μαθητές είναι
ευφυείς σε κάποιους
τομείς, αλλά μπορεί να
μην είναι ευφυείς σε
κάθε τομέα στον ίδιο
βαθμό με άλλους
συμμαθητές τους

Θεωρία για τις πολλαπλές
νοημοσύνες (Howard Gardner-1983)

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΕΣ (HOWARD GARDNER)

ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑ PROJECTS
KAI ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΕΣ
(1)


Μέσω της θεωρίας του Gardner επισημαίνεται ότι όλοι οι
μαθητές είναι ξεχωριστοί και κατανοούν με ποικίλους τρόπους.



Ο κάθε μαθητής πρέπει να γνωρίζει σε ποια νοημοσύνη είναι
πιο δυνατός και σε ποια νοημοσύνη είναι πιο αδύνατος, έτσι
ώστε να μάθει πώς μαθαίνει καλύτερα και σε ποιους τομείς
πρέπει να βελτιωθεί.



Ο δάσκαλος μπορεί να αποτελέσει εκείνο το πρόσωπο το οποίο
θα βοηθήσει τους μαθητές να εντοπίσουν τις δυνατότητες και
αδυναμίες τους, να αναπτύξουν μαθησιακές ευκαιρίες που θα
τους βοηθήσουν να κτίσουν πάνω στα δυνατά χαρακτηριστικά
τους και να βελτιώσουν τα αδύνατά τους σημεία.



Η θεωρία του Gardner καλεί τους εκπαιδευτικούς να
δημιουργήσουν μαθησιακές ευκαιρίες για τους μαθητές μέσα
στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και να δουλέψουν με τους μαθητές
τους στις διάφορες νοημοσύνες, βοηθώντας τους ΟΛΟΥΣ να
επιτύχουν και να κατανοήσουν διάφορες έννοιες μέσω των
δικών τους ικανοτήτων.

ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑ PROJECTS
KAI ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΕΣ
(2)


Στα projects oι μαθητές ασχολούνται με ένα πρόβλημα από την
πραγματική ζωή ή ένα συγκεκριμένο ερώτημα.



Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν το project ανάλογα με
το δικό τους ενδιαφέρον και αναπτυξιακό επίπεδο.



Οι μαθητές επιλέγουν τη δική τους μέθοδο συμπλήρωσης του project,
νοουμένου ότι η τελική παρουσίαση συνάδει με τις παραμέτρους που
αποφασίστηκαν από κοινού μεταξύ μαθητών και δασκάλου.



Μέσω των projects οι δάσκαλοι προσθέτουν ποικιλία στις τάξεις τους
και επιτρέπουν στα παιδιά να οδηγηθούν προς τη δική τους επιτυχία.



Η αίσθηση της επιτυχίας και της ευθύνης για τη δική τους προσωπική
μάθηση μπορεί να ενθαρρύνει τα παιδιά να εμπλακούν περισσότερο
στα projects, διότι χρησιμοποιούν στρατηγικές που εξυπηρετούν τους
ίδιους προσωπικά, όχι στρατηγικές προαποφασισμένες από τον
δάσκαλο.

ΕΙΔΗ TΩΝ PROJECTS
Aνάλογα με το περιεχόμενο:
α. Τύπος έκθεσης (Report Project):
Είναι κυρίως μια έκθεση της γνώσης που ο
μαθητής έχει αποκτήσει με τη μελέτη μιας
συγκεκριμένης βιβλιογραφίας.
β. Τύπος επίδειξης (Demonstration Project):
Περιλαμβάνει επιπλέον υλικά ή συσκευές.
γ. Τύπος έρευνας (Research Project):
Εμπλέκει την αληθινή επιστημονική
διερεύνηση.

ΕΙΔΗ ΤΩΝ PROJECTS
Ανάλογα με τον αριθμό των εμπλεκομένων
α.Ατομικά
β.Ομαδικά
Σε σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.)
α. Εντός του Α.Π: Σχετικό με θέματα άλλων

σχολικών εργασιών
β. Εκτός του Α.Π.: Ανεξάρτητο θέμα, σχετικό με το ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή
γ. Προέκταση τουΑ.Π.

ΕΙΔΗ ΤΩΝ PROJECTS
Ανάλογα με τη διάρκεια του project
α. Βραχυπρόθεσμα
β. Μακροπρόθεσμα
Ανάλογα με το χρόνο χρησιμοποίησης
α. Παρουσίαση νέας διδακτικής ενότητας
β. Επέκταση ή εμπέδωση μιας συγκεκριμένης
διδακτικής
Ανάλογα με την προέλευση των
πληροφοριών
α. Βιβλιοθήκης
β. Περιβάλλοντος
γ. Μεικτά

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΑ PROJECT- KAΠΟΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΑ…TIPS!
Μικροί και
επιτεύξιμοι
στόχοι

Προσέγγιση των
projects από την
πλευρά των
μαθητών και
προμήθειά τους με
τις απαραίτητες
πηγές και βοήθεια
όπου χρειάζεται

Περιορισμός της
έκτασης και της
διάρκειας (χρήση ή
βελτίωση ενός
προηγούμενου
project, χρόνος για
ανατροφοδότηση)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- 1H ΦΑΣH ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ PROJECT
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PROJECT
Διαπιστώσεις:
• Σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία που οδηγεί στη μάθηση
μέσα από μια συγκεκριμένη πορεία.
• Έμφαση στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του project.
• Παραγωγή τελικού προϊόντος (έκθεση, παρουσίαση),
αντιπροσωπευτικό της συνολικής ποιότητας του project.
Προϋποθέσεις: Οι μαθητές να μπορούν:
– να επεξεργάζονται ένα κείμενο (δεξιότητες μελέτης)
– να εργάζονται ομαδικά (ζευγάρια και μικρές ομάδες)
– να λογοδοτούν, ως προς την ατομική συνεισφορά τους
– να δέχονται την αξιολόγηση της ομάδας
– να προχωρούν στην αυτοαξιολόγησή τους

1Ο
ΒΗΜΑ

•Προβληματισμός
•Επιλογή και
εξειδίκευση του
θέματος

2Ο
ΒΗΜΑ

•Προσδιορισμός
σκοπών κα
στόχων

3Ο
ΒΗΜΑ

•Καταρτισμός
σχεδίου δράσης

4Ο
ΒΗΜΑ

•Συλλογή και
επεξεργασία
δεδομένων

5Ο
ΒΗΜΑ

•Παρουσίαση και
αξιολόγηση
project

ΔΕΙΓΜΑΤΑ PROJECTS
ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΕΝΑ ΔΙΑΣΗΜΟ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ- «βιογραφικός ιστός»
Αποφοίτησε από το κολλέγιο
Morehouse το 1948.

Συνελήφθηκε πολλές φορές
στις δεκαετίες του 1950 και
1960.

Παντρεύτηκε την Κορβέτα Σκοτ
και απέκτησε 4 παιδιά.

Διοργάνωσε πολλές δραστηριότητες
για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρώτα
στον νότο και μετά σε όλο το έθνος.

Γεννήθηκε στις 15/1/1929 στην
Ατλάντα, στην πολιτεία της Γεωργίας.

Πίστευε στην αντίσταση χωρίς βία.

Γιος ενός πάστορα (ιερέα)
της Εκκλησίας των
Βαπτιστών.

Η αρχή της
καριέρας του
Παιδική και
νεανική ηλικία

Εκτός από υπερασπιστής των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων άρχισε να
μιλά εναντίον του πολέμου και της
φτώχειας.
Του απονεμήθηκε το
Νόμπελ Ειρήνης το 1964

Δολοφονία

Καθοριστικό
σημείο

Στις 4 Απριλίου 1968,
πυροβολήθηκε και
σκοτώθηκε σε ένα μικρό
ξενοδοχείο.

Μια διαμαρτυρία που έγινε στο
Μπίρμινχαμ της Αλαμπάμα το 1963
τον έκανε γνωστό παντού.

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πήγε στο
Μέμφις του Τενεσσί για να
υποστηρίξει τους απεργούς εργάτες
νοσοκομείων.
Σήμερα το ξενοδοχείο αυτό είναι
Μουσείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .

Πορεία στην
Ουάσιγκτον

Συγγραφικό έργο
200,000 άτομα
συμμετείχαν.

Δρασκελιά προς την Ελευθερία
(1958)
Γιατί δεν μπορούμε να
περιμένουμε (1964)
Πού πάμε από δω; Χάος ή Κοινότητες; (1967)

Η πορεία
πραγματοποιήθηκε τον
Αύγουστο του 1963.

.
Ο Κινγκ ήταν ένας από τους διοργανωτές της πορείας
και ήταν εδώ που έδωσε τη φημισμένη ομιλία του
«Έχω ένα όνειρο».

Μικρή εργασία (project): Βιογραφία ενός διάσημου πρόσωπουΒιογραφία ενός διάσημου προσώπου - Πίνακας Πληροφοριών

Στάδια εργασίας
1. Επίλεξε ένα πρόσωπο το οποίο είναι διάσημο σήμερα ή ήταν διάσημο στο
παρελθόν. Μπορεί να είναι κάποιος επιστήμονας, ήρωας πολέμου,
λογοτέχνης, αθλητής, τραγουδιστής, ηθοποιός κλπ. Μπορεί να είναι
Κύπριος ή και ξένος.
2. Ψάξε στη βιβλιοθήκη του σχολείου σου, σε δικά σου προσωπικά βιβλία και
στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που θέλεις να
μελετήσεις.δ
3. Εντόπισε τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να περιλαμβάνει η
βιογραφία και οι οποίες έχουν συζητηθεί και καταγραφεί στην τάξη με τον
δάσκαλό σου.
4. Κατάγραψε βασικές πληροφορίες που θα περιλαμβάνει το project στο
φυλλάδιο που θα σου δοθεί από τον δάσκαλό σου.
5. Πάρε χαρτόνι Α2 και μετάφερε τις πληροφορίες που κατέγραψες στο
φύλλο εργασίας με σύντομες, κατανοητές προτάσεις.
6. Κόλλησε σχετικές φωτογραφίες σχετικές με το πρόσωπο που επέλεξες.
7. Προσπάθησε να κάνεις όσο το δυνατόν πιο όμορφο και ευπαρουσίαστο το
χαρτόνι σου για τη βιογραφία (έντονα χρώματα, υπογραμμισμένους
τίτλους, ΚΑΘΑΡΑ, ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ)

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ PROJECT: ……………………………………….

Χρησιμοποίησε αυτόν τον πίνακα για να ετοιμάσεις τον «βιογραφικό ιστό» του
προσώπου που επέλεξες, συμπληρώνοντας τις πληροφορίες που εντόπισες για τον κάθε
τομέα από τη ζωή αυτού του προσώπου. Θα χρειαστεί να γράφεις περιληπτικά και
σύντομες, μικρές προτάσεις
Τομείς

Πληροφορίες
…………………………………………………………………………………

1

Όνομα προσώπου, τόπος
και ημερομηνία γέννησης …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

2

3

Προσωπικές
πληροφορίες

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

(γονείς, αδέλφια, σύζυγος, ………………………………………………………………………………….
παιδιά, μόρφωση)
Προσωπικά
χαρακτηριστικά

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

(ποιες ήταν οι απόψεις του, ………………………………………………………………………………….
κάποιες δραστηριότητες
…………………………………………………………………………………
που συνήθιζε να κάνει,
…………………………………………………………………………………
κλπ.)
…………………………………………………………………………………

4

Σημασία αυτού του
…………………………………………………………………………………
προσώπου (γιατί είναι
τόσο διάσημος ή γνωστός, …………………………………………………………………………………
τι πρόσφερε στον κόσμο
…………………………………………………………………………………
κλπ)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5

Εμπόδια ή δυσκολίες
…………………………………………………………………………………
που συνάντησε στη ζωή
…………………………………………………………………………………
του
(πχ. Φτώχεια, αρρώστιες,
εάν δολοφονήθηκε κλπ)

6

Κάτι ιδιαίτερο για το
συγκεκριμένο πρόσωπο

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

ΜΙΚΡΗ ΜΕΛΕΤΗ (PROJECT) ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Στόχος: Να ασχοληθούμε με μια αγαπημένη μας γιορτή-τα Χριστούγεννα- κάνοντας μια εντελώς δική μας
πρωτότυπη εργασία με βάση το ταλέντο μας, τις δυνατότητές μας και τα ενδιαφέροντά μας, έτσι ώστε να
μπούμε για καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων-τη γιορτή της αγάπης, της ειρήνης, της αλληλοβοήθειας...
Πιθανά θέματα με τα οποία θα μπορούσα να ασχοληθώ:
1.

Γραπτή μελέτη για την ιστορία σχετικά με τη γέννηση του Χριστού. Εγώ παίζω τη γλώσσα... στα δάκτυλά
μου. Είμαι πολύ καλός στο να διαβάζω, να γράφω κείμενα, να τα εμπλουτίζω με ωραίες λέξεις και γενικά
να .... ζωγραφίζω με το μολύβι ή την πένα. Χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές όπως: διαδίκτυο,
εγκυκλοπαίδειες, βιβλία και άλλα, φτιάχνω μια γραπτή μελέτη σχετική με την ιστορία της Γέννησης του
Χριστού. Τα κείμενα μπορώ να τα γράψω σε κόλλα με γραμμές που θα πάρω από το δάσκαλο ή στον
υπολογιστή μου. Η μελέτη αυτή μπορεί να έχει όση έκταση θέλω και μπορώ να γράψω δηλ. μια, δύο ή
και περισσότερες κόλλες. Στη μελέτη αυτή μπορώ να βάλω και εικόνες (έτοιμες ή και δικές μου) για να
την εμπλουτίσω και να την κάνω πιο ενδιαφέρουσα.

2.

Ποίημα Λίμερικ για τα Χριστούγεννα . Κι εγώ παίζω τη γλώσσα... στα δάκτυλά μου. Είμαι πολύ καλός
στο να διαβάζω, να γράφω κείμενα, να τα εμπλουτίζω με ωραίες λέξεις και γενικά να .... ζωγραφίζω με
το μολύβι ή την πένα. Με τη βοήθεια του Λίμερικ που έχουμε ήδη φτιάξει με όλα τα παιδιά της τάξης
μας, ετοιμάζω ένα δικό μου Λίμερικ με στίχους και στροφές που να σχετίζονται με τα Χριστούγεννα. Δεν
ξεχνώ ότι τα Λίμερικ είναι αστεία ποιηματάκια, με στροφές πέντε στίχων που δε σχετίζονται η μια με την
άλλη και με ομοιοκαταληξία στίχων: 1 ος-2ος-5ος, 3ος-4ος.

3.

Γραπτή μελέτη σχετικά με τα Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Κι εγώ παίζω τη γλώσσα... στα δάκτυλά
μου. Είμαι πολύ καλός στο να διαβάζω, να γράφω κείμενα, να τα εμπλουτίζω με ωραίες λέξεις και γενικά
να .... ζωγραφίζω με το μολύβι ή την πένα. Χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές όπως: διαδίκτυο,
εγκυκλοπαίδειες, βιβλία και άλλα, φτιάχνω μια γραπτή μελέτη σχετική με το πώς γιορτάζονται τα
Χριστούγεννα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Μπορώ να γράψω ένα μικρό κειμενάκι για τα
Χριστούγεννα της κάθε χώρας και να το εμπλουτίσω με εικόνες και φωτογραφίες. Η έκταση της μελέτης
αυτής εξαρτάται από μένα και μόνο. Την κάνω όσο μεγάλη θέλω!

Περιγραφή ενός χριστουγεννιάτικου εθίμου της χώρας από την οποία κατάγομαι. Ρωτώντας κυρίως τους
γονείς μου ή τον παππού και τη γιαγιά μου, παίρνω πληροφορίες και περιγράφω γραπτώς ένα
χριστουγεννιάτικο έθιμο που γίνεται στην πατρίδα μου και το οποίο μου αρέσει πολύ ή είναι πολύ πρωτότυπο
δηλαδή δεν το βρίσκεις σε άλλη χώρα του κόσμου. Γράφω λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο έθιμο και
συνοδεύω το κείμενό μου με εικόνες ή φωτογραφίες αν είναι δυνατόν, για να ενημερωθούν καλύτερα και οι
συμμαθητές μου. Το πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το κείμενο εξαρτάται από μένα αποκλειστικά

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄- ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΤΖΕΚΤ» (PROJECT)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΩΡΑΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ
ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Τι ακριβώς είναι το τρίπτυχο;
Πρόκειται για ένα μικρό βιβλιαράκι που περιέχει σύντομες και περιεκτικές πληροφορίες για ένα
θέμα (π.χ. μια χώρα) καθώς και κάποιες εικόνες ή φωτογραφίες σχετικές με το θέμα που
εξετάζεται.
Μαθαίνω τι αναμένεται από μένα
Παίρνω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποστολή μου και βρίσκω απαντήσεις στα πιο
κάτω ερωτήματα:

Πότε πρέπει να παραδοθεί η εργασία μου;

Το πρότζεκτ θα γίνει σε συγκεκριμένο θέμα;

Έχω τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς θα κάνω την έρευνά μου ή πώς θα είναι το
τρίπτυχό μου;
Διαλέγω ένα θέμα
Μου ζητείται να φτιάξω ένα τρίπτυχο για μια από τις ακόλουθες χώρες: Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία,
Αυστραλία, Φιλιππίνες, Ρωσία.
Καθορίζω το στόχο μου
Τι σκοπεύω να πετύχω με αυτό το τρίπτυχο;
Η αποστολή μου έχει συγκεκριμένο στόχο: τα ταξιδιωτικά τρίπτυχα έχουν σκοπό να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη, έτσι ώστε να θέλει να επισκεφθεί αυτή τη χώρα.
Άρα στόχος είναι να «μορφώσω» τον αναγνώστη για μια χώρα, αλλά και να τον πείσω ότι είναι
ένα σπουδαίο μέρος να το επισκεφθεί.
Εύρεση πηγών
Κάνω λίγο ψάξιμο για τη χώρα που θα μελετήσω. Διαβάζω κάποιο άρθρο εγκυκλοπαίδειας ή
εφημερίδας σχετικό με το θέμα μου. Αυτό θα με εισαγάγει στις διάφορες πτυχές μελέτης της
χώρας.
Μετά κάνω μια πιο εξειδικευμένη έρευνα μέσα από βιβλία, περιοδικά, διαδίκτυο και μετά
διάβασμα, διάβασμα, διάβασμα των πηγών αυτών.
Μελέτη πηγών
Καθώς μελετώ, σημειώνω όσες πληροφορίες είναι κατά τη γνώμη μου σημαντικές για την εργασία
μου. Κάθε φορά σημειώνω και την πηγή από την οποία παίρνω την πληροφορία δηλ. αν
πρόκειται για βιβλίο σημειώνω τον τίτλο, το συγγραφέα, τον εκδοτικό οίκο κτλ- κάτι που θα μου
χρειαστεί στο τέλος για τη βιβλιογραφία.
Κατηγοριοποιώ κάποια κύρια σημεία που θα με βοηθήσουν να πετύχω το στόχο μου
Οργανώνω τις ιδέες μου. Βάζω το στόχο μου στο κέντρο ενός διαγράμματος και στη συνέχεια
σημειώνω τις βασικές έννοιες που θα με βοηθήσουν στην παρουσίαση της χώρας π.χ.

Αξιοθέατα

ΙΝΔΙΑ

Κλίμα

Σχεδιάζω σ’ ένα χαρτί το τρίπτυχό μου
Κάνω μια λίστα των υλικών που θα χρειαστώ για το τρίπτυχό μου (εικόνες από βιβλία ή περιοδικά,
χαρτονάκι, γόμα, χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόροι, ρίγα κτλ) και φροντίζω να τα συγκεντρώσω
κάπου.
Φτιάχνω ένα προσχέδιο του τρίπτυχου, κάνοντας ένα πρόχειρο σχεδιασμό και σημειώνοντας πού
ακριβώς θα τοποθετήσω τα στοιχεία που συγκέντρωσα.
Για παράδειγμα:
Για το τρίπτυχο της χώρας που μελετώ, διπλώνω μία κόλλα Α4 σε τρία μέρη. Έτσι δημιουργείται
ένα φύλλο με έξι επιφάνειες: το μπροστινό μέρος , τέσσερα μέρη εσωτερικά και το πίσω μέρος.
Αποφασίζω να χρησιμοποιήσω το μπροστινό μέρος ως εξώφυλλο (το οποίο να πληροφορεί τον
αναγνώστη τι θα βρει στο εσωτερικό) και τα υπόλοιπα μέρη τα αφιερώνω στα βασικά σημεία του
πρότζεκτ.
Και κάποια ... μυστικά επιτυχίας
 Προσπαθώ να κάνω κάτι απλό. Υποστηρίζω μια βασική έννοια (π.χ. τη θρησκεία της
Κύπρου) με 2-3 σημαντικά στοιχεία, αντί για πολλές μικρές λεπτομέρειες.
 Χρησιμοποιώ αντίθετα χρώματα για να κάνω ευανάγνωστο το τρίπτυχο (π.χ. μαύρα
γράμματα σε άσπρη επιφάνεια).
 Αν θέλω να δώσω έμφαση σε κάποιο σημείο της εργασίας μου, το υπογραμμίζω ή το
γράφω με πιο χοντρά και κεφαλαία γράμματα, το κυκλώνω, το γράφω με χρωματιστό
μολύβι κτλ.
 Προσπαθώ να είναι όμορφο και συγυρισμένο το τρίπτυχό μου, με ευανάγνωστα και
καλλιγραφικά γράμματα.
ΠΡΟΣΕΧΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΟΥ

ΜΙΚΡΗ ΜΕΛΕΤΗ (PROJECT) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ (1955-59)

Στόχος: να γνωρίσουμε διάφορες πτυχές και γεγονότα που σχετίζονται με τον απελευθερωτικό αγώνα της
ΕΟΚΑ 1955-59 και να ετοιμάσουμε υλικό που μας ενδιαφέρει, με το δικό μας μοναδικό τρόπο.
Πιθανά θέματα με τα οποία θα μπορούσα να ασχοληθώ:
1.

Γραπτή μελέτη για ένα ήρωα της ΕΟΚΑ

Βιογραφικά στοιχεία (πού γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, ποια ενδιαφέροντα είχε, πού και πώς
σκοτώθηκε, φωτογραφίες ή ζωγραφιές που σχετίζονται με τον ήρωα, ποια η δική μου άποψη γι΄
αυτόν και τη θυσία του κτλ.)

2.

Γραπτή μελέτη για έναν ή και τους δύο αρχηγούς της ΕΟΚΑ (Γεώργιος Γρίβας Διγενής και Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος Γ΄)

Βιογραφικά στοιχεία (πού γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, μόρφωση ή εκπαίδευση που είχαν,
σημαντικά περιστατικά της ζωής τους ή περιστατικά από τον αγώνα της ΕΟΚΑ στα οποία έλαβαν
μέρος, πια ήταν η δική τους συμβολή στον αγώνα της ΕΟΚΑ, φωτογραφικό υλικό κτλ.)

3.

Γραπτή μελέτη για τα Φυλακισμένα Μνήματα-Κεντρικές Φυλακές (πού βρίσκονται, ποιοι φυλακίζονταν
εκεί μέσα, ποιες ήταν οι συνθήκες κράτησης των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, ποια ήταν η διαδικασία που
ακολουθούσαν οι Άγγλοι πριν από κάθε εκτέλεση αγωνιστών, πώς έθαβαν τους αγωνιστές,
φωτογραφικό υλικό κτλ)

4.

Συλλογή από γράμματα που έγραφαν οι αγωνιστές προς συγγενείς και φίλους τους είτε από τον καιρό
που ήταν αντάρτες στα βουνά είτε από τις τελευταίες στιγμές τους λίγο πριν πεθάνουν. Μπορεί π.χ. να
είναι λόγια αγωνιστών που απαγχονίσθηκαν ή αγωνιστών (όπως ο Αυξεντίου) λίγο πριν πεθάνουν, ενώ
ήξεραν ότι έρχεται ο θάνατος. Στην εργασία θα μπορούσαν να μπουν φωτοτυπίες με τα λόγια τους και
στο τέλος να γραφτεί ένα κείμενο με δικά μου σχόλια σχετικά με τα λόγια των αγωνιστών.

5.

Περιγραφή μιας μάχης κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ π.χ. περιγραφή των γεγονότων της μάχης
του Μαχαιρά που οδήγησαν στη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου ή τα γεγονότα της θυσίας των τεσσάρων
αγωνιστών (Σαμάρας, Παπακυριακού, Κάρυος και Πίττας) στον Αχυρώνα Λιοπετρίου κτλ.

6.

Κατασκευή σχετική με τον αγώνα της ΕΟΚΑ (χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υλικά θέλω, φτιάχνω μια
κατασκευή σχετική με την ΕΟΚΑ π.χ. ένα κρησφύγετο, το χώρο των Φυλακισμένων Μνημάτων, το
δωμάτιο της αγχόνης κτλ.). Προσπαθώ να κάνω περιποιημένη και προσεγμένη κατασκευή, που να μην
καταλαμβάνει μεγάλο όγκο.
Για παράδειγμα οι διαστάσεις του ξύλου της βάσης που θα
χρησιμοποιηθεί, μπορεί να είναι το πολύ 50 cm X 50 cm ή 40 cm X 50 cm.

7.

Βίντεοκλιπ σχετικά με τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Χρησιμοποιώντας εικόνες πολύ προσεκτικά επιλεγμένες (να
είναι καθαρές) ή βιντεάκια από τον αγώνα της ΕΟΚΑ (πάλιν να είναι καθαρά), φτιάχνω ένα δικό μου
βίντεοκλιπ που να έχει τη δική μου σφραγίδα δηλ. να είναι πρωτότυπο, ενδιαφέρον, να έχει μικρή
διάρκεια (2-3 λεπτά), δικό μου σχόλιο.
Πρέπει να είναι φυλαγμένο σε CD ή σε USB. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και το πρόγραμμα Movie Maker.

1.

Συγγραφή και μελοποίηση μιας ή δυο στροφών σχετικών με τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Γράφω δικούς μου
στίχους και στροφές και στη συνέχεια τους μελοποιώ. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει και σε συνεργασία
με τη δασκάλα Μουσικής του σχολείου μας.

2.

Σχέδιο ζωγραφικής σχετικό με την ΕΟΚΑ. Το σχέδιο μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε υλικά (νερομπογιές,
παστέλ, κολλητική, πηλό, κάρβουνο, πενάκι κτλ) σε χαρτί Τέχνης το οποίο μπορείτε να ζητήσετε από το
δάσκαλο της Τέχνης. Μπορεί να είναι σχετικό με μια μάχη, μια προσωπογραφία ενός αγωνιστή κτλ.

3.

Τα στατιστικά του αγώνα της ΕΟΚΑ. Η εργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σε
γραφικές παραστάσεις που αφορούν τον αγώνα της ΕΟΚΑ π.χ. πόσοι ήταν οι αγωνιστές, πόσοι ήταν οι
κρατούμενοι των Άγγλων, πόσοι αγωνιστές καταδικάστηκαν ή απαγχονίστηκαν, πόσοι ήταν οι νεκροί και
πόσοι τραυματίστηκαν κτλ.

4.

Συνέντευξη από έναν παππού ή γιαγιά οι οποίοι έλαβαν μέρος με οποιοδήποτε τρόπο στον αγώνα.
Φτιάχνω αρκετές ερωτήσεις τις οποίες θα υποβάλω σε αυτό το άτομο για να πάρω πληροφορίες σχετικές
με τον αγώνα. Προσπαθώ να έχω ποικιλία ερωτήσεων και τις απαντήσεις τις καταγράφω είτε γραπτώς
είτε σε μαγνητοφωνάκι ηχογραφώντας το άτομο αυτό. Στο τέλος ετοιμάζω μια γραπτή εργασία με τις
ερωτήσεις και τις απαντήσεις που πήρα. Μπορώ να εμπλουτίσω την εργασία και με φωτογραφίες από
το άτομο αυτό ή τη συνέντευξη που πήρα.
Πηγές





πληροφοριών
Βιβλία σχετικά με τον αγώνα της ΕΟΚΑ
Εγκυκλοπαίδειες
Περιοδικά όπως η Παιδική Χαρά
Παππούδες και γιαγιάδες οι οποίοι μπορεί να έλαβαν μέρος στον αγώνα από διάφορα πόστα π.χ.
αγωνιστές, μαθητές, μαθήτριες κτλ.

Υλικό που μπορώ να ζητήσω από το δάσκαλο

Κυπριακό Ανθολόγιο (υπάρχει μέσα στην τάξη)

Διαδίκτυο
Χρήσιμες σελίδες στο διαδίκτυο
http://library.ucy.ac.cy/digital_library/greek/simae/eoka_gr.htm (Γραπτό και Οπτικοακουστικό Υλικό του
Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης ΕΟΚΑ 1955-59).
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epikaira/1apriliou/index.html (Γραπτό και Οπτικοακουστικό Υλικό
για τον αγώνα της ΕΟΚΑ από το Κλιμάκιο Πληροφορικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου)

Τελευταία ημερομηνία παράδοσης εργασίας:

Παρασκευή 7 Απριλίου 2016

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗ
ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ PROJECTS


Πώς μοιάζει η μάθηση; Υπό ποιους όρους συμβαίνει η βαθύτερη
και καλύτερη μάθηση για εμάς; Για τους περισσότερους από
εμάς, μαθαίνουμε καλύτερα κάνοντας, εξετάζοντας,
αντανακλώντας και ερμηνεύοντας.



Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας, Richard Branson, δήλωσε: "Δεν
μαθαίνετε να περπατάτε ακολουθώντας τους κανόνες. Μπορείτε
να μάθετε κάνοντας ... και πέφτοντας ". Αντίθετα, αλλά σύμφωνα
με τις αρχές της μάθησης βασισμένης σε project, ο John Dewey
είπε:" Δεν μαθαίνουμε από την εμπειρία. Μαθαίνουμε από την
ανάγνωση και την ερμηνεια της ίδιας της εμπειρίας. "



Η μάθηση βασισμένη στα projects λαμβάνει τα βασικά
χαρακτηριστικά του τι εκτιμούμε περισσότερο για την εκπαίδευση
και τα τοποθετεί μπροστά και στο επίκεντρο των τυπικών
μαθησιακών μας περιβαλλόντων. Είναι μια δημοφιλής και
ευγενής φιλοδοξία των εκπαιδευτικών να εμπνεύσουν και να
αναπτύξουν δια βίου μάθηση. Αναμφισβήτητα, η μάθηση
βασισμένη στα projects βοηθά τους μαθητές να
προετοιμαστούν για τον «πραγματικό κόσμο», δεδομένου ότι
αυτό φυσικά συμβαίνει με τη μάθησή τους.

Θα

ήμουν πολύ ευτυχής εάν γνώριζα
ότι μετά από αυτήν την παρουσίαση
και εντός των επόμενων ημερών
κάποιος, κάποια ή κάποιοι από εσάς
σχεδίαζαν, οργάνωναν και ανέθεταν
στους μαθητές τους ένα project!!!

Να

θυμάστε: Δεν υπάρχει θέλω και
δεν μπορώ, αλλά μπορώ και δε
θέλω!

Σας

ευχαριστώ για την προσοχή
σας!!!

