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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
1.1. ΤΙΤΛΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Ερευνώ και Εκτιµώ (Άλµατα)
1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Μαθηµατικά, Πληροφορική, Γλώσσα
1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Ε’ και Στ’ ∆ηµοτικού.
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Γλώσσα : Προφορικός λόγος, ∆ιαλογικές µορφές επικοινωνίας. ∆ιαχείριση
πληροφορίας
Μαθηµατικά: Συλλογή και Επεξεργασία δεδοµένων. Στατιστική
Στατιστική : ∆ηµιουργώ – ανακαλύπτω – Ενηµερώνοµαι. Υπολογίζω και κάνω
γραφήµατα
1.5.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

&

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Προτείνεται η οργάνωση των µαθητών σε οµάδες 2-3 ατόµων. Απαιτείται
εποµένως ο κατάλληλος αριθµός Η/Υ. Η δραστηριότητα θα πρέπει να διεξαχθεί
στο εργαστήριο πληροφορικής. Ένας βιντεοπροβολέας θα ήταν πολύ χρήσιµος
χωρίς όµως να είναι απαραίτητος.
Λογισµικό : Αβάκιο – Ταξινοµούµε

Σηµείωση : Αν το σχολείο διαθέτει άδεια χρήσης για το λογισµικό Tabletop Sr,
µπορεί κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί αυτό.
1.6 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείµενο
•

Η εξοικείωση των µαθητών µε τις διαδικασίες συλλογής, καταγραφής
και οργάνωσης δεδοµένων.

•

∆ιαχείριση και ανάλυση δεδοµένων, εξαγωγή συµπερασµάτων και
διαµόρφωση επιχειρηµατολογίας

•

Χρήση γραφηµάτων και γραφικών παραστάσεων
εµπεριστατωµένη παρουσίαση των ευρηµάτων µιας έρευνας

•

για

Η καλλιέργεια εκφραστικών δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο.

την

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών
•

Σχεδιασµός, ανάπτυξη και χρήση βάσης δεδοµένων.

Γ. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία
•

Η προώθηση της συνεργατικής µάθησης και της επικοινωνίας.

•

Η ενθάρρυνση στο διάλογο και την επιχειρηµατολογία.

•

Η διερεύνηση ενός συνόλου δεδοµένων και ανίχνευση των σχέσεων
που τα διέπουν προκειµένου να διατυπώσουν λογικές υποθέσεις.

•

Η ανάπτυξη και αξιολόγηση επιχειρηµάτων που βασίζονται στην
ανάλυση δεδοµένων.

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της δραστηριότητας εξαρτάται από το επίπεδο, την τυχόν
προηγούµενη εµπειρία και των αριθµό των µαθητών, καθώς και από το βάθος
στο οποίο επιλέγει να προχωρήσει ο εκπαιδευτικός. Υπολογίζεται ότι θα
χρειαστούν 5 – 6 διδακτικές ώρες.
1.8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Συνολικά όλο το σενάριο αποτελείται από πέντε επιµέρους φάσεις:
Α. ∆ιατύπωση προβλήµατος και καθορισµός ερωτηµάτων προς διερεύνηση
Β. Συλλογή δεδοµένων
Γ. Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων
∆. Επεξεργασία δεδοµένων
Ε. Παρουσίαση αποτελεσµάτων της έρευνας

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Α’ φάση – Μελέτη πλευρών
Η έναρξη της δραστηριότητας σηµατοδοτείται από την επιλογή του θέµατος.
Το θέµα µπορεί να προταθεί είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από τους µαθητές.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των µαθητών
και στο σηµείο αυτό θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία.
Στη συνέχεια, αφού καθορισθεί το θέµα, µέσα από τη συλλογική συζήτηση
του θέµατος και µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, οι µαθητές θα πρέπει να

καθορίσουν τα συγκεκριµένα ερωτήµατα σχετικά µε το θέµα το οποίο
επέλεξαν.
Η κρισιµότητα της πρώτης αυτής φάσης έγκειται σε δύο σηµεία τα οποία
αποτελούν και προϋποθέσεις για την επιτυχή διεξαγωγή της δραστηριότητας.
Πρώτον, στο πώς θα αφυπνισθεί το πραγµατικό ενδιαφέρον των παιδιών,
αφού αυτό θα αποτελέσει το βασικό κίνητρο για την επιτυχή διεξαγωγή της
όλης δραστηριότητας. ∆εύτερον, στη συλλογική συζήτηση µέσα από την
οποία θα καθοριστούν µε τη µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και ακρίβεια τα
στοιχεία τα οποία θα χρειαστούν προκειµένου να διαπραγµατευθούν το θέµα
και το πώς αυτά θα συλλεχθούν.
Το συνοδευτικό λογισµικό περιέχει ένα δείγµα βάσης δεδοµένων. Η αφορµή
για τη δηµιουργία της συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων δόθηκε από µια
συζήτηση η οποία έγινε σε µια τάξη Ε ∆ηµοτικού. Μετά από το µάθηµα της
Γυµναστικής υπήρξε µια µάλλον συνηθισµένη παιδική φιλονικία σχετικά µε το
αν τα αγόρια ή τα κορίτσια είναι πιο γρήγορα στον αγώνα δρόµου. Αρκετοί
µαθητές αποδείχθηκαν πρόθυµοι να συνηγορήσουν υπέρ της µιας ή της άλλης
άποψης, διαµορφώνοντας αντίστοιχα δύο οµάδες. Κοινό στοιχείο ωστόσο και
των δύο οµάδων ήταν ότι δεν ήταν σε θέση να χρησιµοποιούν κάποιο
επιχείρηµα µε στέρεη βάση.
Ο εκπαιδευτικός, αφού άφησε για λίγο τη σχετική συζήτηση να αναπτυχθεί,
πρότεινε στη συνέχεια να διεξάγουν µια µικρή έρευνα για το θέµα βασισµένη
σε στοιχεία που θα συλλέξουν τα ίδια τα παιδιά. Η πρόταση προσέλκυσε το
ενδιαφέρον των παιδιών, ιδιαίτερα µάλιστα όταν τους προτάθηκε να
χρησιµοποιήσουν υπολογιστή. Κάθε µια από τις δύο οµάδες ήθελε να
αποδείξει το …δίκιο της.
Έχοντας καθορίσει το υπό διερεύνηση πρόβληµα, το επόµενο βήµα είναι να
καθορισθούν τα δεδοµένα που χρειάζονται για να απαντηθεί. Τίθεται λοιπόν το
ερώτηµα : Από τι νοµίζετε ότι εξαρτάται η ταχύτητα κάθε παιδιού;
Ενθαρρύνετε την κατάθεση των σκέψεων των µαθητών και καταγράψτε τις
προτάσεις τους στο πίνακα. Μέσα από τη σχετική συζήτηση θα πρέπει να
καθοριστούν τα συγκεκριµένα στοιχεία τα οποία έπρεπε να συλλεχθούν. Για
παράδειγµα η αναµενόµενη πρόταση ότι «αν είναι αγόρια θα τρέχουν
γρηγορότερα» οδηγεί στην ανάγκη να συλλεχθεί πληροφορία σε σχέση µε το
παράγοντα ‘φύλο’. Αντίστοιχα, η τυχόν παρατήρηση ενός παιδιού ότι «ο
Γιώργος είναι πολύ βαρύς και δεν τρέχει καθόλου γρήγορα» δίνει την ευκαιρία
να αναδειχθεί ο παράγοντας ‘βάρος’. Μέσα από αυτή τη διαδικασία,
διαµορφώνεται βαθµιαία το σύνολο των δεδοµένων τα οποία πρέπει να
συλλεχθούν. ∆ιαµορφώνονται µε άλλα λόγια τα πεδία τα οποία θα έχει η βάση
δεδοµένων την οποία θα φτιάξουν στη συνέχεια. Κατ’ αυτό τον τρόπο
ολοκληρώνεται η πρώτη φάση µε τη σύνταξη του Φύλλο δεδοµένων µε τα

στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συλλέξουν οι µαθητές (βλ. Έντυπο Α Φύλλο
∆εδοµένων).
Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητες δύο διευκρινίσεις:
Α. Το συνοδευτικό λογισµικό, όπως και το Έντυπο Α - Φύλλο ∆εδοµένων,
περιέχει ορισµένα µόνο πεδία, απλά για τις ανάγκες δειγµατικής παρουσίασης
του σεναρίου. Είναι φυσικά πιθανόν οι προτάσεις των µαθητών να διαφέρουν.
Σε µια τέτοια περίπτωση χρησιµοποιήστε ένα ανάλογα διαµορφωµένο φύλλο
δεδοµένων και παράλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω,
µπορείτε να κάνετε τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο λογισµικό.
Β. Είναι πιθανόν η σχετική συζήτηση, παρά τις αναγκαίες προσπάθειες σας, να
µην οδηγήσει στη διαµόρφωση όλων των αναγκαίων πεδίων. Για παράδειγµα
η τελευταία στήλη στο συγκεκριµένο Φύλλο δεδοµένων (Απόσταση άλµατος),
η οποία αποσκοπεί να καταγράψει την δύναµη των ποδιών, µολονότι είναι
σηµαντική για την απάντηση του ερωτήµατος, ίσως δύσκολα προταθεί από
τους µαθητές. Μ’ άλλα λόγια είναι πιθανόν να µην αναδειχθούν όλοι οι
παράγοντες που συµβάλλουν στην απάντηση του προβλήµατος – ερωτήµατος
που έχει τεθεί. Αυτό φυσικά θα επηρεάσει και το βαθµό που θα µπορεί να
προσεγγισθεί ολοκληρωµένα το υπό µελέτη ερώτηµα. (Όσο πιο πλούσια είναι
τα δεδοµένα τόσο µεγαλύτερη ευχέρεια υπάρχει στην διερεύνηση του
ερωτήµατος.) Ίσως µάλιστα, σε µια ακραία περίπτωση, οι προτάσεις να είναι
τόσο «φτωχές», ώστε να εµποδίζουν την απάντηση του ερωτήµατος και να
προκύψει η ανάγκη της εκ των υστέρων συλλογής επιπρόσθετων δεδοµένων.
Ακόµα όµως και σε µια τέτοια τη περίπτωση θα σας δοθεί η δυνατότητα να
συζητήσετε και να αναδείξετε το θέµα ότι η απάντηση ενός ζητήµατος
εξαρτάται άµεσα από την ποιότητα και ποσότητα των διαθέσιµων δεδοµένων.
Β’ φάση – Συλλογή δεδοµένων
Στη συνέχεια, αφού πλέον έχει διαµορφωθεί το µέσον συλλογής τους (Έντυπο
Α - Φύλλο ∆εδοµένων ή κάποιο παρεµφερές), οι µαθητές συλλέγουν τις
πληροφορίες µε βάση τις οποίες θα δηµιουργήσουν τη βάση τους. Η συλλογή
των απαιτούµενων πληροφοριών µπορεί να γίνει την ώρα της Γυµναστικής. Οι
µαθητές τρέχουν µια καθορισµένη απόσταση και χρονοµετρούνται.
Γ’ ΦΑΣΗ: Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων
Η συγκέντρωση των πληροφοριών ακολουθείται από την κωδικοποίηση και
οργάνωσης τους, µε τη µορφή πεδίων και εγγραφών, έτσι ώστε η
οργανωµένη πλέον πληροφορία να εξυπηρετεί το σκοπό κατασκευής της
βάσης δεδοµένων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση αυτό είναι εύκολο αφού κάθε
πεδίο του Φύλλου δεδοµένων αντιστοιχεί σε ένα πεδίο που πρέπει να περιέχει
η βάση δεδοµένων στον υπολογιστή (βλ. εικόνα 1). Το επισυναπτόµενο

αρχείο ‘Ερευνώ - Εκτιµώ περιέχει ορισµένα ενδεικτικά δεδοµένα για τις
ανάγκες παρουσίασης της δραστηριότητας.
Μπορείτε φυσικά να προχωρήσετε σε αλλαγές
των δεδοµένων, να
προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πεδία και εγγραφές ή ακόµα και να
δηµιουργήσετε µια τελείως διαφορετική βάση δεδοµένων. Στη περίπτωση
αυτή τα δεδοµένα µπορούν να εισαχθούν στον υπολογιστή είτε από τον
εκπαιδευτικό ή από τους µαθητές εκ περιτροπής. Συνίσταται η εισαγωγή των
δεδοµένων µε κεφαλαία γράµµατα, για να µειώνονται λάθη κατά τη
πληκτρολόγηση. (Π.χ. το πρόγραµµα «καταλαβαίνει» ως διαφορετική την
εγγραφή ‘δέκα’ και διαφορετική την εγγραφή ‘δέκα’ µολονότι ο χρήστης
µπορεί να νοµίζει ότι είναι το ίδιο πράγµα. Αφού γίνει προσεκτικός έλεγχος για
τυχόν λάθη στη πληκτρολόγηση, αποθηκεύστε το αρχείο και τοποθετήστε από
ένα αντίγραφό του σε κάθε έναν από τους διαθέσιµους υπολογιστές µε τους
οποίους θα δουλέψουν οι µαθητές.

Εικόνα 1

∆’ ΦΑΣΗ: Επεξεργασία δεδοµένων
Η φάση αυτή είναι στη καρδιά της όλης δραστηριότητας. Οι µαθητές,
οργανωµένοι σε µικρές οµάδες (2 – 3 µέλη, ανάλογα και µε τον αριθµό των
διαθέσιµων υπολογιστών), διατυπώνουν ερωτήσεις στη ψηφίδα Ερώτηση
βλέπουν τα αποτελέσµατα τόσο στην ψηφίδα Επεξεργαστής Βάσεων όσο και
στην ψηφίδα Σύνολο και προσπαθούν να απαντήσουν στα ερωτήµατα τα
οποία έχουν θέσει.

Αρχικά οι µαθητές καλούνται από τον εκπαιδευτικό να διατυπώσουν «απλά»
ερωτήµατα1 και να ερµηνεύουν την οπτική αναπαράσταση των απαντήσεων
(π.χ. πόσα είναι τα αγόρια και πόσα τα κορίτσια, βλ. εικόνα 2). Επιπροσθέτως
ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά του λογισµικού προκειµένου
να βελτιώνουν τα γραφήµατά τους (εικόνα 3).

Εικόνα 2

Εικόνα 3

1

Αν οι µαθητές δεν έχουν προηγούµενη εµπειρία από τη χρήση γραφηµάτων και
διαγραµµάτων, θα χρειαστούν επιπλέον χρόνο που για να εξοικειωθούν µε τη χρήση τους. Θα
χρειαστεί κάποιος χρόνος, προκειµένου να εκπαιδευτούν στη διατύπωση αρχικά «απλών» και
στη συνέχεια περισσότερο σύνθετων ερωτηµάτων. Για το σκοπό αυτό µπορεί φυσικά να
αξιοποιηθεί η υπάρχουσα βάση δεδοµένων. Συµπληρωµατικές πληροφορίες και
υποστηρικτικό υλικό µπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισµικού Αβάκιο Ταξινοµούµε και στο ‘Βιβλίου Εκπαιδευτικού’ του Tabletop Sr.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, όπως θα διαπιστώσετε, σε πολλές περιπτώσεις η
χρήση των λειτουργιών του λογισµικού δεν είναι απλώς χρήσιµη για την
καλύτερη παρουσίαση των δεδοµένων (όπως για παράδειγµα στην παραπάνω
περίπτωση) αλλά αναγκαία προϋπόθεση προκειµένου να πάρουν απαντήσεις.
Για παράδειγµα, έστω ότι τίθεται µια ερώτηση για το τα αγόρια ή τα κορίτσια
τρέχουν τη συγκεκριµένη απόσταση σε χρόνο µικρότερο των 10
δευτερολέπτων. Ένα γράφηµα όπως αυτό της εικόνας 4 προφανώς δεν
παρέχει καµιά πληροφορία. Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί η λειτουργία του
υπολογισµού προκειµένου να πάρουµε κάποια απάντηση (βλ. εικόνα 5).

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Στη συνέχεια και µε σεβασµό στο ρυθµό της τάξης, προχωρούν στη
διατύπωση περισσότερο σύνθετων ερωτήσεων που τους επιτρέπουν να
κάνουν συσχετίσεις µεταξύ των δεδοµένων τους και να πάρουν κάποιες
απαντήσεις στα ερωτήµατα τα οποία είχαν θέσει αρχικά.
Το ζητούµενο στη προκειµένη περίπτωση είναι το πώς ακριβώς θα
διατυπώσουν τις ερωτήσεις τους και το τι γράφηµα κάθε φορά τους βοηθά
στην ερµηνεία των δεδοµένων τους.
Ίσως µερικές φορές χρειαστεί ο εκπαιδευτικός να υιοθετήσει το ρόλο του
«συνηγόρου του διαβόλου» και να προκαλέσει τους µαθητές να ψάξουν σε
βάθος τα δεδοµένα. Ωστόσο στις αυτό που αναµένεται είναι ότι µαθητές, και
στο βαθµό που υπάρχει χρόνος και γνήσιο ενδιαφέρον, θα φέρουν στο
προσκήνιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Για παράδειγµα αν διατυπωθεί η
ερώτηση πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια έτρεξαν την απόσταση σε χρόνο
µικρότερο των 10 δευτερολέπτων τότε η απάντηση µάλλον δεν είναι
διαφωτιστική (εικόνα 6).

Εικόνα 6
Αν όµως εµβαθύνουµε λίγο περισσότερο, δοκιµάζοντας άλλες αριθµητικές
τιµές (εικόνα 7α), τότε τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν µεγαλύτερο
ενδιαφέρον και µπορούν να συνεισφέρουν στην απάντηση του κεντρικού
ερωτήµατος (εικόνα 7β).

Εικόνα 7α

Εικόνα 7β
Ο πειραµατισµός µε τα δεδοµένα, η εµβάθυνση σε αυτά είναι απολύτως
αναγκαία προκειµένου να αντιµετωπισθούν φαινοµενικές αντιφάσεις. Για

παράδειγµα συσχετίζοντας το παράγοντα ύψος µε τη ταχύτητα, προκύπτει ότι
περισσότερα ψηλότερα παιδιά πέτυχαν χρόνο µικρότερο ίσο µε τα 9,5
δευτερόλεπτα (εικόνα 8α). Ταυτόχρονα όµως προκύπτει µια µάλλον
ισορροπηµένη εικόνα για χρόνο µικρότερο των 9 δευτερολέπτων (εικόνα 8β).

Εικόνα 8α

Εικόνα 8β
Είναι θέµα επιλογής αν θα παροτρύνετε κάθε οµάδα µαθητών να επικεντρώσει
σε ένα µόνο παράγοντα (π.χ. µια οµάδα εξετάζει τον παράγοντα ύψος ενώ µια

άλλη τον παράγοντα βάρος) ή όλοι οι µαθητές θα είναι ελεύθεροι να
εξετάζουν όλους τους παράγοντες. Ίσως βρείτε ότι η πρώτη εκδοχή είναι πιο
βατή για τις περιπτώσεις λιγότερο εξοικειωµένων µαθητών.
Η προοδευτική εµβάθυνση στα δεδοµένα θα αναδεικνύει προοδευτικά τη
σχετική συνεισφορά του κάθε παράγοντα στην απάντηση του ερωτήµατος και
ταυτόχρονα µπορεί να αναδεικνύει το ειδικό βάρος καθενός από αυτούς. Για
παράδειγµα πολύ διαφωτιστικό είναι το διάγραµµα όπου συσχετίζεται το
µήκος του άλµατος από στάση, άσκηση η οποία αποσκοπεί στη µέτρηση της
δύναµης των ποδιών, µε την ταχύτητα (εικόνα 9).

Εικόνα 9
Μέσα από τέτοιες (ή ανάλογες) περιπτώσεις επιδίωξη µας είναι, η παροχή
ευκαιριών στα παιδιά ώστε να κατανοούν ότι τα ίδια δεδοµένα µπορούν να
αναπαρασταθούν µε διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε τις πτυχές του υπό
µελέτη αντικειµένου στις οποίες δίνουµε έµφαση κάθε φορά. Επιπλέον, η
ανάδειξη της πιθανότητας ότι τα δεδοµένα που µπορεί να έχουµε να µην
επαρκούν για πλήρη απάντηση του ερωτήµατος και συνεπώς η συσχέτιση της
ποσότητας, της ποιότητας, του είδους των δεδοµένων ως καθοριστικού
παράγοντα στην τεκµηριωµένη απάντηση ερωτηµάτων.
Θεωρείται σκόπιµο, καθ’ όλη τη φάση της επεξεργασίας των δεδοµένων, να
υπενθυµίζεται τακτικά στους µαθητές να καταγράφουν τα διαγράµµατα που
έχουν για τους ίδιους κάποια σηµασία, που τους βοηθούν να τεκµηριώνουν
µια εκτίµησή τους. Μπορούν να το κάνουν αυτό είτε παίρνοντας ένα
στιγµιότυπο (µια φωτογραφία) του διαγράµµατος που θέλουν είτε

καταγράφοντας την ερώτηση που έκαναν ώστε να µπορούν να το
αναπαραγάγουν εύκολα. Η σχετική εµπειρία δείχνει ότι συχνά οι µαθητές,
παρασυρόµενοι από τον ενθουσιασµό τους, όταν πιστεύουν ότι «βρήκαν» µια
απάντηση, ξεχνάνε να καταγράψουν το σχετικό γράφηµα. Γεγονός που
δυσκολεύει τη προετοιµασία τους για την παρουσίαση της δουλειάς τους.
Ε’ ΦΑΣΗ : Παρουσίαση αποτελεσµάτων της έρευνας
Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των ευρηµάτων. Οι
µαθητές έχουν ήδη, από την προηγούµενη φάση, επιλέξει τα διαγράµµατα
που θα χρησιµοποιήσουν προκειµένου να τεκµηριώσουν τις εκτιµήσεις και τα
συµπεράσµατά τους σχετικά µε τα ερωτήµατα τα οποία είχαν θέση εξ αρχής ή
ακόµα προέκυψαν κατά την εξέλιξη της δραστηριότητας.
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει τον απαιτούµενο χρόνο σε κάθε οµάδα
παιδιών, να προετοιµάσει την παρουσίαση της. Κατά την διάρκεια αυτών των
συζητήσεων, ο ίδιος έχει την ευκαιρία να µετακινείται ανάµεσα στις οµάδες και
να βοηθά τους µαθητές (µε κάποια ερώτηση, υπαινιγµό, σχόλιο κλπ) στη
δόµηση της επιχειρηµατολογίας τους, επιµένοντας ιδιαίτερα στην τεκµηρίωση
των εκτιµήσεων και συµπερασµάτων τους.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη φάση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε
λογισµικό παρουσιάσεων (π.χ. Power Point). Τα σχετικά υπολογιστικά
εργαλεία επιτρέπουν την παρουσίαση της πληροφορίας µε πολλούς
διαφορετικούς τρόπους. Προφανώς είναι επιθυµητή η εξοικείωση των
µαθητών µε τις ποικίλες δυνατότητες παρουσίασης της πληροφορίας, ώστε να
εµπλουτίζεται το ρεπερτόριό τους. Ωστόσο ο βασικός στόχος παραµένει πάντα
η τεκµηριωµένη, πειστική παρουσίαση των εκτιµήσεων και συµπερασµάτων
τους.
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από κάθε οµάδα να παρουσιάσει ένα µέρος
των ερωτηµάτων τα οποία είχαν τεθεί ή ακόµη να αξιοποιήσει το πιθανό
γεγονός ότι διαφορετικές οµάδες έχουν χρησιµοποιήσει διαφορετικά
διαγράµµατα για να τεκµηριώσουν το ίδιο συµπέρασµα και να πυροδοτήσει
µια συζήτηση στο σύνολο της τάξης.
Για την παρουσίαση της δουλειάς της, κάθε οµάδα µπορεί να χρησιµοποιήσει
ένα υπολογιστή συνδεδεµένο µε βιντεοπροβολέα (αν είναι διαθέσιµος) ή
εκτυπώσεις. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η παρουσίαση της δουλειάς από
όλα τα µέλη της οµάδας για χρονικό διάστηµα που είναι προκαθορισµένο και
γνωστό εκ των προτέρων (π.χ. 5-10 λεπτά). Η υπόλοιπη τάξη παρακολουθεί,
διατυπώνει ερωτήσεις και σχόλια, συζητά τις εκτιµήσεις που παρουσιάζονται.
Τέλος, ως προέκταση της δραστηριότητας, ίσως βρείτε σκόπιµο να ζητήσετε
από τη κάθε οµάδα µαθητών να συντάξει µια αναφορά για τη δουλειά της.
Πέρα από το κεντρικό ερώτηµα του σεναρίου και την τεκµηρίωση της
απάντησης, ερωτήµατα όπως: πώς δούλεψε, τι προβλήµατα συνάντησε, πως
τα αντιµετώπισε κλπ µπορούν να τροφοδοτήσουν τη παραγωγή του γραπτού
λόγου.
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ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές:
Μαθηµατικά, Πληροφορική, Γλώσσα
Τάξεις – Συµβατότητα µε το Α.Π.Σ. ΚΑΙ ∆.Ε.Π.Σ.
Γλώσσα : Προφορικός λόγος, ∆ιαλογικές µορφές επικοινωνίας. ∆ιαχείριση
πληροφορίας
Μαθηµατικά: Συλλογή και Επεξεργασία δεδοµένων. Στατιστική
Στατιστική : ∆ηµιουργώ – ανακαλύπτω – Ενηµερώνοµαι. Υπολογίζω και κάνω
γραφήµατα
Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή
Οι εκπαιδευόµενοι εργάζονται σε οµάδες των 2-3 ατόµων.
Ανάλογος αριθµός Η.Υ. Βιντεοπροβολέας
Λογισµικό Αβάκιο – Ταξινοµούµε (επισυναπτόµενο αρχείο Ερευνώ και Εκτιµώ)
Επιµορφωτικοί στόχοι
Υποστήριξη διεξαγωγής και στοιχεία σχεδιασµού δραστηριοτήτων που
αποσκοπούν στην παροχή ευκαιριών στους µαθητές ώστε να:
•

Να συλλέξουν, οργανώσουν, ταξινοµήσουν, ερµηνεύσουν, αξιολογήσουν,
χρησιµοποιήσουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες.

•

Να διατυπώνουν υποθέσεις, να πειραµατισθούν και να τις ελέγξουν.

•

Να κάνουν ερωτήσεις και να χρησιµοποιούν την διατιθέµενη πληροφορία
προκειµένου να πάρουν απαντήσεις

•

Να χρησιµοποιούν, ερµηνεύουν, αξιολογούν συµβολικές αναπαραστάσεις
(διαγράµµατα Venn) προκειµένου να εξάγουν εκτιµήσεις και
συµπεράσµατα

•

Να αναλύσουν ένα πρόβληµα στα συστατικά του, να αντιµετωπίσουν το
καθένα από αυτά ξεχωριστά και τέλος να συνθέσουν τις επιµέρους λύσεις
σε ένα ενιαίο όλο.

•

Να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές τους δεξιότητες στον προφορικό αλλά
και στον γραπτό λόγο και να επικοινωνήσουν µεταξύ τους οικοδοµώντας
κώδικες επικοινωνίας ώστε να γίνονται αντιληπτοί από τους άλλους.

•

Να συνεργαστούν µεταξύ τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου,
αναπτύσσοντας προσωπική και συλλογική ευθύνη ως µέλη µιας οµάδας.

Εκτιµώµενη διάρκεια
Τέσσερις διδακτικές ώρες. Ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ακριβής
διάρκεια, εκτός των άλλων, σχετίζεται κυρίως µε το βαθµό εξοικείωσης τόσο
µε τις βάσεις δεδοµένων γενικότερα όσο και µε το Αβάκιο- Ταξινοµούµε
ειδικότερα. Αν δεν προϋπάρχει κάποια πρώτη εξοικείωση, πιθανά µέσα από
την υλοποίηση κάποια άλλου σεναρίου, θα χρειαστούν περισσότερες
διδακτικές ώρες.
2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2. 1. Οι εκπαιδευόµενοι οργανωµένοι σε οµάδες 2-3 ατόµων υλοποιούν το
σενάριο και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. Η εµπειρία αυτή θα
τροφοδοτήσει στη συνέχεια τη συζήτηση τόσο στα πλαίσια των οµάδων όσο
και συνολικά στην ολοµέλεια σχετικά µε τις δυσκολίες που µπορεί να
συναντήσουν οι µαθητές.
2. 2. Κάθε οµάδα συζητά και καταθέτει ιδέες και προτάσεις σχετικά µε
ζητήµατα τα οποία θα ενδιέφεραν τους µαθητές να εµπλακούν στην
προσέγγισή τους αξιοποιώντας βάσεις δεδοµένων. Το ζητούµενο δεν είναι
τόσο η κατάθεση ιδεών και προτάσεων όσο η εξάσκηση των εκπαιδευοµένων
στο πως θα οργανώσουν τα δεδοµένα τους σε κάθε περίπτωση, ποια πεδία θα
χρησιµοποιήσουν προκειµένου να δηµιουργήσουν µια βάση δεδοµένων η
οποία θα βοηθά στη διαµόρφωση απαντήσεων.
Για παράδειγµα ένα από τα ζητήµατα για τα οποία αρκετές φορές γίνεται
λόγος στα διαλείµµατα είναι ποια οµάδα είναι καλύτερη. Ίσως λοιπόν να είχε
ενδιαφέρον για τους µαθητές να συγκεντρώσουν στοιχεία από εφηµερίδες και
περιοδικά για κάποιες οµάδες που τους ενδιαφέρουν, να διαµορφώσουν
επιχειρήµατα από τη µελέτη των δεδοµένων και να χρησιµοποιήσουν
γραφήµατα και διαγράµµατα προκειµένου να απαντήσουν ερωτήµατα όπως:
Ποια οµάδα είναι καλύτερη, ποια δείχνει µια σταθερή βελτίωση το τελευταίο
χρονικό διάστηµα, ποια κοινά στοιχεία φαίνεται να έχουν οι καλύτεροι παίκτες
κλπ Τι πεδία θα θέλαµε σε µια τέτοια περίπτωση;
Ανεξάρτητα από το ζήτηµα το οποίο µπορεί να προτείνει η κάθε οµάδα
εκπαιδευόµενων θα πρέπει να δοθεί έµφαση στο πως θα διαµορφωθεί το
Φύλλο ∆εδοµένων. Πως θα οργανωθεί η βάση δεδοµένων προσκειµένου είναι
δυνατή η διατύπωση ερωτήσεων και συνακόλουθα η λήψη απαντήσεων. Το
σηµείο αυτό, της οργάνωσης των δεδοµένων, θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικό.
Από το πώς έχουµε οργανώσει τα δεδοµένα µας καθορίζονται σε µεγάλο
βαθµό οι δυνατότητες διατύπωσης ερωτήσεων. Οι µαθητές, και γενικότερα
οποιοσδήποτε δεν έχει κάποια εξοικείωση µε τις λειτουργίες των βάσεων
δεδοµένων, συχνά δυσκολεύονται να εκτιµήσουν τη σηµασία αυτή και θα
χρειαστεί να δοθεί η απαραίτητη έµφαση στο σηµείο αυτό.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την δηµιουργία ενός Φύλλου ∆εδοµένων από
την κάθε οµάδα και τη δηµιουργία µια υποτυπώδους βάσης δεδοµένων η
οποία θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσέγγιση του ζητήµατος που
έθεσε η κάθε οµάδα. Μπορούν φυσικά να χρησιµοποιηθούν φανταστικά
δεδοµένα. Άλλωστε το ζητούµενο δεν είναι η τεκµηριωµένη απάντηση σε κάθε
ερώτηση όσο κυρίως
•

Η αποσαφήνιση των πεδίων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν

•

Η εξάσκηση στη δηµιουργία πεδίων (ονοµασία, καθορισµός δεδοµένων)
και στην εισαγωγή εγγραφών

Ιδιαίτερα µάλιστα αν δεν υπάρχει κάποια προηγούµενη εξοικείωση στη χρήση
του συγκεκριµένου λογισµικού αλλά και γενικότερα από τη λειτουργία των
βάσεων δεδοµένων.
3. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Η προτεινόµενη οργάνωση διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στον οδηγό
οργάνωσης διδασκαλίας (Έντυπο Β).
4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ
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Μιχάλης Αργύρης

Ερευνώ και εκτιµώ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή
Οι εκπαιδευόµενοι εργάζονται σε οµάδες των 2-3 ατόµων.
Ανάλογος αριθµός Η.Υ. Βιντεοπροβολέας
Λογισµικό Αβάκιο – Ταξινοµούµε (επισυναπτόµενο αρχείο Ερευνώ και Εκτιµώ)
Στόχοι
Σχεδιασµός και υποστήριξη διεξαγωγής δραστηριοτήτων που αποσκοπούν
στην παροχή ευκαιριών στους µαθητές ώστε να:
•

Να συλλέξουν, οργανώσουν, ταξινοµήσουν, ερµηνεύσουν, αξιολογήσουν,
χρησιµοποιήσουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες.

•

Να διατυπώνουν υποθέσεις, να πειραµατισθούν και να τις ελέγξουν.

•

Να κάνουν ερωτήσεις και να χρησιµοποιούν την διατιθέµενη πληροφορία
προκειµένου να πάρουν απαντήσεις

•

Να χρησιµοποιούν, ερµηνεύουν, αξιολογούν συµβολικές αναπαραστάσεις
(διαγράµµατα Venn) προκειµένου να εξάγουν εκτιµήσεις και
συµπεράσµατα

•

Να αναλύσουν ένα πρόβληµα στα συστατικά του, να αντιµετωπίσουν το
καθένα από αυτά ξεχωριστά και τέλος να συνθέσουν τις επιµέρους λύσεις
σε ένα ενιαίο όλο.

•

Να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές τους δεξιότητες στον προφορικό αλλά
και στον γραπτό λόγο και να επικοινωνήσουν µεταξύ τους οικοδοµώντας
κώδικες επικοινωνίας ώστε να γίνονται αντιληπτοί από τους άλλους.

•

Να συνεργαστούν µεταξύ τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου,
αναπτύσσοντας προσωπική και συλλογική ευθύνη ως µέλη µιας οµάδας.

Εκτιµώµενη διάρκεια
Τέσσερις διδακτικές ώρες. Ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ακριβής
διάρκεια, εκτός των άλλων, σχετίζεται κυρίως µε το βαθµό εξοικείωσης τόσο
µε τις βάσεις δεδοµένων γενικότερα όσο και µε το Αβάκιο- Ταξινοµούµε
ειδικότερα. Αν δεν προϋπάρχει κάποια πρώτη εξοικείωση, πιθανά µέσα από
την υλοποίηση κάποια άλλου σεναρίου, θα χρειαστούν περισσότερες
διδακτικές ώρες.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μελέτη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προτεινόµενου σεναρίου
επιµόρφωσης (Έντυπο Γ). Ωστόσο το κέντρο βάρους της διεξαγωγής τους
µετατοπίζεται στο επίπεδο σχεδιασµού. Το ζητούµενο δηλαδή δεν εξαντλείται
απλά στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, τον εντοπισµό και τη
διαπραγµάτευση πιθανών δυσκολιών αλλά επικεντρώνεται στη εξυπηρέτηση
της δυνατότητας σχεδιασµού ανάλογων σεναρίων. Εποµένως αποκτά ιδιαίτερο
βάρος η διεξαγωγή της δραστηριότητας 2.2. Σ’ αυτό το πλαίσιο αξίζει να
σηµειωθούν δύο επιπρόσθετες παρατηρήσεις :
Α. Ανεξάρτητα από το θέµα που θα επιλέξει η κάθε οµάδα, θα πρέπει να
τονισθεί ότι σε πραγµατικές σχολικές συνθήκες το πρόβληµα, ερώτηµα που θα
διερευνηθεί µε τη χρήση µιας βάσης δεδοµένων µπορεί να προταθεί είτε από
τον εκπαιδευτικό είτε από τους µαθητές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
προσελκύσει το πραγµατικό ενδιαφέρον των µαθητών αφού αυτό θα
αποτελέσει το βασικό κίνητρο για την επιτυχή διεξαγωγή της όλης
δραστηριότητας. Χρειάζεται εποµένως στο σηµείο αυτό ο εκπαιδευτικός να
δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Υπό αυτή την έννοια χρήσιµη αναδεικνύεται η
συλλογική διαµόρφωση ενός ρεπερτορίου προτάσεων προς διερεύνηση µε τη
χρήση βάσεων δεδοµένων.
Β. Συνίσταται η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων από κάθε οµάδα, ανάλογα
µε το ερώτηµα που έχει θέσει, έστω και µε λίγες εγγραφές φανταστικών
στοιχείων. Το ζητούµενο είναι η διερεύνηση του αν και κατά πόσο η
οργάνωση των δεδοµένων, τα πεδία της βάσης, που έχει δηµιουργήσει η κάθε
οµάδα, µπορούν να συνεισφέρουν στην απάντηση του ερωτήµατος που έχει
τεθεί.
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