Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες,
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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Τίτλος
Οι μηχανές στη ζωή του ανθρώπου
Δημιουργός
Νικόλαος Αμανατίδης
Διδακτικό αντικείμενο
Νεοελληνική Γλώσσα
Τάξη
Γ΄ Δημοτικού
Χρονολογία
Μάρτιος 2014
Διδακτική/θεματική ενότητα
«Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού», τεύχος β΄, ενότητα 2.4: Άνθρωποι και μηχανές
Διαθεματικό
Όχι
Χρονική διάρκεια
13+ διδακτικές ώρες
Χώρος
Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής, αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων.
Εικονικός χώρος: ιστολόγιο τάξης, ιστοσελίδα τάξης.
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Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή
Ο/Η εκπαιδευτικός αρχικά μελετά τα γλωσσικά και γραμματικά φαινόμενα που
εμφανίζονται στη συγκεκριμένη θεματική και μετέπειτα ερευνά, γνωρίζει και επιλέγει
τις ιστοσελίδες και τα διαδικτυακά εργαλεία που θα επισκεφτούν και θα
χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για την εύρεση πληροφοριών και την παραγωγή των
εργασιών τους. Επιπλέον, προϋπόθεση αποτελεί και η υιοθέτηση διδακτικών
πρακτικών που προάγουν την ομαδοσυνεργατική, διερευνητική – ανακαλυπτική
μάθηση, την κριτική ματιά στις πληροφορίες και την ανάπτυξη εκείνων των
δεξιοτήτων που θα διαμορφώσουν στους μαθητές διαφορετικές στάσεις, αντιλήψεις
αλλά και ταυτότητες. Οι μαθητές/τριες ασκούνται και γνωρίζουν να χρησιμοποιούν
τα επιλεγμένα διαδικτυακά εργαλεία, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις
βασικές λειτουργίες του υπολογιστή. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστούν και
οι κανόνες χρήσης και λειτουργίας των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσουν οι
μαθητές καθώς και η συνεχής επίβλεψη από τον εκπαιδευτικό. Τέλος, οι
προϋποθέσεις που αφορούν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής
μονάδας είναι το εργαστήριο πληροφορικής με ικανοποιητικό αριθμό Η/Υ, οι οποίοι
να μπορούν να εξυπηρετούν τον αριθμό των ομάδων, και οι κανόνες λειτουργίας τους
που θα πρέπει να τηρούνται από τους μαθητές και να ελέγχονται από τον
εκπαιδευτικό. Επίσης στη σχολική τάξη είναι χρήσιμο να υπάρχει υπολογιστής με
προβολέα ή και διαδραστικός πίνακας.
Εφαρμογή στην τάξη
Το συγκεκριμένο σενάριο είναι πρόταση διδασκαλίας.
Το σενάριο στηρίζεται
—
Το σενάριο αντλεί
Το σενάριο είναι πρωτότυπο στη σύλληψη.
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Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το σενάριο αφορμάται από την ενότητα 2.4 του β΄ τεύχους της Γλώσσας Γ΄
Δημοτικού και συγκεκριμένα από το κείμενο «Μηχανές του Μέλλοντος». Στο
κείμενο αυτό γίνεται αναφορά στα ρομπότ ως μελλοντικές μηχανές και στη
χρηστικότητα και λειτουργικότητά τους στη ζωή του ανθρώπου. Μέσα από το
επίκαιρο αυτό κείμενο το συγκεκριμένο σενάριο αποσκοπεί στο να αναπτύξει στους
μαθητές τις δεξιότητες της

διερεύνησης και επιλογής πληροφοριών, της

δημιουργικότητας μέσα από την κατασκευή μηχανών καθώς και της παρουσίασης και
περιγραφής αλλά και της ενίσχυσης του επικοινωνιακού γραμματισμού και της
ικανότητας του μαθητή για συνεργασία και συλλογική εποικοδομητική δημιουργία.
Επιπλέον, επιχειρείται να ενισχυθούν οι δεξιότητες της κριτικής ανίχνευσης και
αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης και γνώσεων από το διαδίκτυο. Ο
γραμματικός στόχος της ενότητας είναι η γνώση, η κατανόηση και ορθή χρήση των
ακόλουθων: τα αόριστα και οριστικά άρθρα, οι μετοχές, ο παρατατικός χρόνος και τα
παράγωγα λέξεων. Οι μαθητές δημιουργούν και παρουσιάζουν τις κατασκευές τους
με τη συνεργασία και τον συντονισμό του εκπαιδευτικού. Οι νέοι γραμματισμοί,
όπως ο κριτικός, ο τεχνολογικός, ο διερευνητικός, ο συνεργατικός καθώς και ο
επικοινωνιακός, κυριαρχούν στο σενάριο.
Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο
Το σενάριο προσπαθεί να δημιουργήσει στα παιδιά τις συνθήκες ανάπτυξης
συγκεκριμένων

δεξιοτήτων,

όπως

της

διερεύνησης

και

κριτικής

επιλογής

πληροφοριών καθώς και της δημιουργικότητας και παρουσίασης. Με βάση και
αφόρμηση το κείμενο της ενότητας, οι μαθητές οδηγούνται, πάντοτε με τον
συντονισμό και την καθοδήγηση από τον δάσκαλο, σε ένα ταξίδι αναζήτησης και
γνώσης, ανάπτυξης του προφορικού και γραπτού λόγου με τις αντίστοιχες
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δραστηριότητες καθώς και δημιουργικότητας, με τις εργασίες κατασκευής και
παρουσίασης (Sharp 2004). Με προτροπή από το κείμενο και τις διαδικτυακές πηγές,
τα παιδιά μαθαίνουν για τις μηχανές στη ζωή του ανθρώπου, ασκούνται στο να
περιγράφουν συγκεκριμένα είδη μηχανών καθώς και να κατανοούν και να
παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μηχανών που δημιουργούν τα
ίδια. Τα παιδιά, επίσης, σχεδιάζουν και παρουσιάζουν τις δικές τους ιστορίες με
ήρωες μηχανές, κατασκευάζουν νοητικούς χάρτες, συλλέγουν συνώνυμες λέξεις,
αλλά και σχεδιάζουν και δημιουργούν βιβλία και τα παρουσιάζουν στην τάξη ή τα
αναρτούν στον ιστότοπο του σχολείου και στον χώρο παρουσιάσεων των εργασιών.
Γίνεται χρήση μετοχών, επιθέτων, ουσιαστικών και άρθρων.
Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής
Επιδιώκεται οι μαθητές:


να αναπτύξουν στάσεις ζωής για την ορθή χρήση των μηχανών



να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τους διαφορετικούς ρόλους των μηχανών
αλλά και των ανθρώπων κατασκευαστών



να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, κριτικής, διερεύνησης
και ανακάλυψης καθώς και σχεδιασμού και δημιουργίας

Γνώσεις για τη γλώσσα
Επιδιώκεται οι μαθητές:


να καλλιεργήσουν τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο



να γνωρίσουν τη δομή των εικονικών κειμένων



να δημιουργήσουν περιγραφικά κείμενα



να αξιολογήσουν και να αντλήσουν πληροφορίες από ένα πολυτροπικό και
υπερμεσικό κείμενο
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να γνωρίσουν μέρη του λόγου (άρθρα, μετοχές και επίθετα) και την ορθή
χρήση τους



να δημιουργήσουν πολυτροπικό κείμενο



να επικοινωνήσουν γραπτά ή προφορικά

Γραμματισμοί
Επιδιώκεται οι μαθητές:


να μυηθούν σε πρακτικές όπως επιχειρηματολογία, διάλογος, διερεύνηση,
ανακάλυψη, επιλογή και αξιοποίηση



να αναπτύξουν την κριτική διάσταση όσον αφορά τον έλεγχο της αξιοπιστίας
της πηγής και της χρηστικότητας ενός αντικειμένου σχεδιασμένου από τον
άνθρωπο



να αναπτύξουν τον επικοινωνιακό γραμματισμό με την ορθή χρήση του
περιγραφικού λόγου, του διαλόγου και των επιχειρημάτων



να ασκηθούν στη χρήση κατάλληλων λογισμικών και εργαλείων



να δημιουργήσουν εργασίες μέσα από εργαλεία με τη χρήση ΤΠΕ

Διδακτικές πρακτικές
Οι μαθητές επιδιώκεται να ασκηθούν στη διερευνητική και ομαδοσυνεργατική
μάθηση μελετώντας κριτικά κείμενα και διαδικτυακές πηγές, αναπτύσσοντας
δεξιότητες κριτικού και επικοινωνιακού γραμματισμού. Επιπλέον, οι μαθητές
επιδιώκεται να ασκηθούν στις δημιουργικές δεξιότητες με την ανάπτυξη του
αφηγηματικού και περιγραφικού λόγου καθώς και να αναπτύξουν τη γνώση τους
σχετικά με τους σκοπούς δημιουργίας και χρήσης των μηχανών.
Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αφετηρία
Αφετηρία για τη δημιουργία του παρόντος σεναρίου αποτελεί η ενότητα 2.4
Άνθρωποι και μηχανές («Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού», τεύχος β΄) όπου θίγονται σύγχρονα
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θέματα όπως ο κόσμος σήμερα και στο μέλλον, η σχέση του ανθρώπου με τις
μηχανές, οι μηχανές και οι ρόλοι τους, οι κατασκευαστές των μηχανών και οι σκοποί
τους.
Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο
Στο συγκεκριμένο σενάριο επιδιώκεται η ανάπτυξη του περιγραφικού-αφηγηματικού
λόγου των μαθητών, καθώς και της ικανότητας των μαθητών να επικοινωνούν
προφορικά και γραπτά. Επιπλέον, επιδιώκεται η καλλιέργεια και η κατανόηση της
γραμματικής και συγκεκριμένα: τα μέρη του λόγου (άρθρα, μετοχές και επίθετα) και
η ορθή χρήση τους, όπως εμπεριέχονται στους στόχους των Νέων Προγραμμάτων
Σπουδών του μαθήματος της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού.
Αξιοποίηση των ΤΠΕ
Γίνεται εκτενής αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με τη χρήση πολυτροπικών
κειμένων και διαδικτυακών εργαλείων όπως YouTube (για θέση βίντεο), Storyjumper
(για

δημιουργία

ψηφιακού

βιβλίου),

υπερμεσικά

κείμενα,

ηλεκτρονική

εγκυκλοπαίδεια (για άντληση πληροφοριών)
Κείμενα
Από το σχολικό βιβλίο «Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού»
«Οι μηχανές του μέλλοντος», τεύχος β΄, ενότητα 2.4, σ. 60
Λογοτεχνικά βιβλία
Ιούλιος Βερν, «Γύρω από τη Σελήνη», 1870
Ιούλιος Βερν, «20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα», 1869
Από ιστοσελίδες
«Νέο ρομπότ βρίσκει τα χαμένα σας αντικείμενα», από την ηλεκτρονική εφημερίδα
real.gr (ανάρτηση 22/9/2012)
«Νότια Κορέα: Ρομπότ-δασκάλες διδάσκουν αγγλικά σε δημοτικά», στην
ηλεκτρονική εφημερίδα www.tvxs.gr (ανάρτηση 28/12/2010)
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«Ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη», από την ιστοσελίδα http://www.oikade.gr/
«Ρομπότ», μαθητική εργασία αναρτημένη στο slideshare
«Τάλως», «Μηχανή», «Ρομπότ», λήμματα στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια
Βικιπαίδεια
Βίντεο
«Wall-e: Full Theatrical trailer», διαφημιστικό σποτ της ταινίας Wall-e, Disney-Pixar,
2008.
«Human dystopia», απόσπασμα της ταινίας Wall-e, Disney-Pixar, 2008.
«Μοντέρνοι Καιροί», Charlie Chaplin, 1936

Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις
1ο διδακτικό δίωρο
Το πρώτο δίωρο ο εκπαιδευτικός προβάλλει δύο βίντεο από το YouTube, το «Wall-e:
Full Theatrical trailer» και το «Human dystopia». Αφορούν την ταινία κινουμένων
σχεδίων Wall-E, όπου ένα ρομπότ παλιάς τεχνολογίας ξυπνά στο μέλλον και βλέπει
τον κόσμο πώς έχει καταντήσει
Κατόπιν, ο εκπαιδευτικός διαβάζει την 1η παράγραφο από το κείμενο «Οι
μηχανές του μέλλοντος» («Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού», β΄ τεύχος, ενότητα 2.4 Άνθρωποι
και μηχανές). Στη συνέχεια, θέτει κάποιες ερωτήσεις στα παιδιά, για να αναπτύξει
έναν διάλογο με επιχειρήματα, όπως:


Χρειάζονται τα ρομπότ στη ζωή μας και γιατί;



Υπάρχουν καλά και κακά ρομπότ; Πώς το κρίνετε;



Μπορεί ο άνθρωπος να καταστραφεί από τις μηχανές; Πώς και γιατί;



Ποιες είναι οι καλές και οι κακές χρήσεις των μηχανών;

Μετέπειτα η τάξη μεταφέρεται στην αίθουσα πληροφορικής, όπου οι ομάδες με
φύλλα εργασίας ερευνούν ορισμένες διαδικτυακές πηγές και δημιουργούν τις
εργασίες τους στον κειμενογράφο ή το πρόγραμμα παρουσιάσεων. Συγκεκριμένα:
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‒ 1η ομάδα: Περιγραφή ενός ρομπότ
‒ 2η ομάδα: Πληροφορίες για τα ρομπότ και τις υπηρεσίες που προσφέρουν
στον άνθρωπο
‒ 3η ομάδα: Τα προβλήματα που μπορεί να επιφέρουν στον άνθρωπο οι
μηχανές
‒ 4η ομάδα: Ο Τάλως, το ρομπότ της αρχαιότητας
Ενδεικτικά κείμενα που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι τα παρακάτω:
‒ «Τάλως», «Μηχανή», «Ρομπότ», λήμματα στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια
Βικιπαίδεια
‒ «Ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη», από την ιστοσελίδα http://www.oikade.gr/
Σε όλη την πορεία της διερεύνησης και της δημιουργίας των παρουσιάσεων των
εργασιών από τους μαθητές ο εκπαιδευτικός επιβλέπει και κατευθύνει τις ομάδες
όσον αφορά την επιλογή των κατάλληλων διαδικτυακών κειμένων καθώς και την
ορθή μεταφορά τους στις παρουσιάσεις, προσέχει ορθογραφία, γραμματική και
σύνταξη. Επιπλέον, ελέγχει σε όλη την πορεία των εργασιών την ορθή σύνταξη των
κειμένων καθώς και τη γραμματική τους και διορθώνει τις ομάδες σε περίπτωση
λάθους αλλά και δημοσιοποιεί τα συχνά λάθη καθώς και τις διορθώσεις τους στην
ολομέλεια της τάξης με στόχο τη γνώση και εφαρμογή των ορθών γραμματικών και
συντακτικών φαινομένων και σχημάτων. Τονίζει τα φαινόμενα που μελετάμε στη
συγκεκριμένη ενότητα, όπως τα άρθρα, οι μετοχές και τα επίθετα. Εστιάζει κυρίως
στην προβολή των σκέψεων και απόψεων των μαθητών, στη σωστή παράθεση των
γνώσεών τους και όχι στην απλή αντιγραφή και επικόλληση των πηγών. Είναι
σημαντικό οι μαθητές να αναπτύσσουν μέσα από τη διερεύνηση και επιλογή των
πηγών το δικό τους προσωπικό στυλ γραφής και παρουσίασης, καθώς και τις
δεξιότητες της συνεργασίας, του διαλόγου και της κριτικής. Στη συνέχεια, οι μαθητές
παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην τάξη και ο εκπαιδευτικός αξιολογεί
διαμορφωτικά την πορεία των δραστηριοτήτων των μαθητών.
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Οι μαθητές, μέσα από τις συγκεκριμένες εργασίες, αναπτύσσουν δεξιότητες
περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου, γνωρίζουν την ορθή χρήση των επιθέτων,
των αόριστων άρθρων και των μετοχών σύμφωνα με το σχολικό εγχειρίδιο. Επίσης,
αναπτύσσουν τον επικοινωνιακό γραμματισμό με τον διάλογο και την παρουσίαση
των εργασιών. Οι ομάδες που ασχολούνται με το πρόβλημα των μηχανών στον
άνθρωπο, καλές και κακές μηχανές, καλή και κακή χρήση, μπορούν να βρουν
πληροφορίες στο διαδίκτυο ή τη σχολική βιβλιοθήκη με την καθοδήγηση και τον
συντονισμό του δασκάλου και να αναπτύξουν έτσι τον κριτικό γραμματισμό και την
επιχειρηματολογία επιλέγοντας τα κατάλληλα κείμενα, είτε απλά (βιβλία, εφημερίδες,
άρθρα) είτε πολυτροπικά (βίντεο, ηλεκτρονική παρουσίαση) ακολουθώντας τα
παρακάτω κριτήρια:
‒ Θεματική
‒ Ημερομηνία αναφοράς
‒ Αναφορά στον συγγραφέα/εις
‒ Πηγές
‒ Ορθή σύνταξη και γραμματική
‒ Διάλογος και συζήτηση στην ομάδα

2ο διδακτικό δίωρο
Το δεύτερο δίωρο ο εκπαιδευτικός διαβάζει τη συνέχεια από το κείμενο «Οι μηχανές
του μέλλοντος» («Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού», β΄ τεύχος, ενότητα 2.4 Άνθρωποι και
μηχανές) και προχωρά μαζί με τους μαθητές στην άσκηση της σελίδας 61 για τον
σχεδιασμό μιας μηχανής ρομπότ χρήσιμης για κάποιες εργασίες. Οι μαθητές
χωρίζονται σε ομάδες και σε ένα φύλλο χαρτί σχεδιάζουν τις μηχανές και
αναγράφουν τις δεξιότητες και λειτουργίες τους. Πριν την έναρξη των εργασιών η
τάξη παρακολουθεί μια παρουσίαση για την κατασκευή ενός ρομπότ. Αφού οι ομάδες
ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, προχωρούν και στην κατασκευή ή στη ζωγραφιά
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κάποιας μηχανής και την παρουσιάζουν στην ολομέλεια (φύλλο εργασίας 2).
Ακολουθεί μια συζήτηση για τη λειτουργία των μηχανών που κατασκευάστηκαν
καθώς και μια επιχειρηματολογία για τις καλές και κακές χρήσεις των μηχανών. Ο
εκπαιδευτικός συντονίζει και μπορεί να θέτει κριτικές ερωτήσεις, όπως γιατί να
δημιουργήσουμε μηχανές και ποια τα αποτελέσματα της χρήσης τους στην
ανθρωπότητα. Οι κατασκευές των μαθητών μπορούν να παρουσιαστούν και σε
κάποια μελλοντική εκδήλωση-ημερίδα του σχολείου για την επιστήμη και τον
άνθρωπο.
Μετέπειτα, μεταφερόμαστε στο εργαστήρι πληροφορικής, όπου και οι μαθητές
δημιουργούν στο πρόγραμμα παρουσίασης PowerPoint ή στο εργαλείο ζωγραφικής
Tux Paint τη μηχανή με τα στοιχεία-δεξιότητες που εισήγαγαν πιο πριν στις εργασίες
τους. Στη συνέχεια, εκτυπώνουν τις εργασίες τους και τις παρουσιάζουν στην
ολομέλεια περιγράφοντας και εξηγώντας τις λειτουργίες των μηχανών τους.

3ο διδακτικό δίωρο
Το τρίτο δίωρο ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει από το βιβλίο «Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού»
τη γελοιογραφία του Κυρ για τη μηχανή και συνεχίζει με την άσκηση Ο Τηλέμαχος το
ρομπότ εκπαιδεύεται από το τετράδιο εργασιών στη σελίδα 26. Ακολουθεί συζήτηση
για τις ικανότητες και χρήσεις των μηχανών καθώς και τα αποτελέσματα αυτών των
χρήσεων στη ζωή του ανθρώπου. Κατόπιν, μεταφερόμαστε στην αίθουσα
πληροφορικής, όπου και ανοίγουμε το εργαλείο δημιουργίας κόμικ Comic Strip
Creator, το οποίο είναι εύκολο στη χρήση και εγκατάσταση στον υπολογιστή. Κάθε
ομάδα σχεδιάζει και δημιουργεί τη δική της ιστορία με ένα ρομπότ ή μια μηχανή
(φύλλο εργασίας 3). Οι ομάδες λαμβάνουν υπόψη τις χρήσεις των μηχανών και τα
αποτελέσματα των χρήσεών τους.
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4ο διδακτικό δίωρο
Το τέταρτο δίωρο οι μαθητές παρακολουθούν την ανάγνωση από τον δάσκαλο ενός
ενδιαφέροντος διαδικτυακού άρθρου για τη χρήση ρομπότ στη διδασκαλία του
μαθήματος των αγγλικών. Ακολουθεί συζήτηση για τα όποια θετικά και αρνητικά
στοιχεία εμπεριέχει μια αντίστοιχη πρωτοβουλία και οι μαθητές, χωρισμένοι σε
ομάδες που υποστηρίζουν τη δράση αυτή καθώς και σε ομάδες που διαφωνούν,
παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους και αναπτύσσουν το θέμα. Κατόπιν, τα παιδιά,
σε ομάδες, καλούνται να καταγράψουν ορισμένα στοιχεία σε μορφή ιδεοθύελλας είτε
στο τετράδιο είτε στο διαδικτυακό εργαλείο https://bubbl.us στον διαδραστικό πίνακα
της τάξης, εφόσον υπάρχει (φύλλο εργασίας 4).

Οι μαθητές σημειώνουν στην εργασία τους ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
νομίζουν ότι έχει ένα ρομπότ (π.χ. περπατά, μιλά, ανθρωπόμορφο, φτιαγμένο από
μέταλλα, εκτελεί εντολές κλπ.) καθώς και χαρακτηριστικά τα οποία νομίζουν ότι δεν
έχει ένα ρομπότ (π.χ. δεν έχει συναισθήματα, μυαλό, σκέψεις κλπ). Μπορούν, επίσης,
να σημειώσουν τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά των ρομπότ. Επιπλέον,
μπορούν

να

παραθέσουν

και

μια

γραπτή

μορφή

ιδεοθύελλας

και

να

επιχειρηματολογήσουν-συζητήσουν για τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά
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γνωρίσματα της γραπτής και ηλεκτρονικής μορφής της εργασίας. Στη συνέχεια,
παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Ο εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά ότι στην
πορεία θα δουν ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά ισχύουν και ποια όχι. Ακολουθεί
συζήτηση για τη χρήση και τα χαρακτηριστικά των ρομπότ.
Κατόπιν, οι μαθητές εντοπίζουν στο διαδικτυακό άρθρο πληροφορίες σχετικά
με το ρομπότ (π.χ. πώς μοιάζει το συγκεκριμένο ρομπότ, τι λειτουργίες εκτελεί, πώς
λειτουργεί, σε ποιους είναι χρήσιμο κλπ.). Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί μέσω της
δραστηριότητας να τονίσει και να ενισχύσει τις κάτωθι δεξιότητες:


Επικοινωνιακή δεξιότητα: ποιος έγραψε το κείμενο, σε ποιους απευθύνεται,
με ποιο σκοπό και τι επιδιώκεται μέσα από αυτό το κείμενο.



Γλωσσική και νοηματική μορφή: Γιατί μας μιλά η ιστορία; Γραμματική και
σύνταξη του κειμένου.



Κριτική και κοινωνική δεξιότητα: Στάση συγγραφέα (π.χ. φιλικός, με
χιούμορ).



Αξιολόγηση: Πέτυχε τον σκοπό του το κείμενο; Πώς θα γινόταν καλύτερο;



Δημιουργικότητα: Τα παιδιά μπορούν να εμπλουτίσουν τη λίστα με τους
τομείς στους οποίους βοηθούν τα ρομπότ (ηλικιωμένοι, νοσοκομεία,
γηροκομεία κλπ.).



Αντιληπτικότητα και κριτική: Η παράγραφος και ο τίτλος: Γιατί είναι με πιο
έντονα και μεγάλα γράμματα, ποιο είναι το ύφος και η στάση του συγγραφέα,
συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες παραγράφους (πληροφοριακές).

5ο διδακτικό δίωρο
Το πέμπτο δίωρο οι μαθητές παρακολουθούν την ανάγνωση από τον δάσκαλο ενός
ακόμη ενδιαφέροντος άρθρου με τίτλο «Νέο ρομπότ βρίσκει τα χαμένα σας
αντικείμενα», για τη χρήση των μηχανών από τον άνθρωπο.
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Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν σε μορφή ιδεοθύελλας
διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα του ανθρώπου και τα χαρακτηριστικά τους (φύλλο
εργασίας 5). Επιπλέον, μπορούν να γράψουν τα θετικά και τα αρνητικά
χαρακτηριστικά αυτών των επιτευγμάτων (π.χ. αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πύραυλοι,
διαστημόπλοια, Η.Υ., ρομπότ κλπ.).

Κατόπιν, μεταφερόμαστε στην αίθουσα υπολογιστών, όπου στο διαδικτυακό
εργαλείο κατασκευής ηλεκτρονικού βιβλίου Storyjumper οι μαθητές δημιουργούν τη
δική τους ιστορία με ήρωα ένα ρομπότ ή μια μηχανή. Οι δημιουργίες των παιδιών
δημοσιοποιούνται και αναρτούνται στην ιστοσελίδα ή το ιστολόγιο της τάξης.

6ο και 7ο διδακτικό δίωρο
Το έκτο και έβδομο διδακτικό δίωρο ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές επισκέπτονται
τη σχολική βιβλιοθήκη. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος χώρος στο σχολικό συγκρότημα, θα
μπορούσε να δημιουργηθεί μια αυτοσχέδια γωνιά στην τάξη, όπου οι μαθητές θα
φέρουν τα δικά τους μαξιλαράκια και εκεί θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια
μικρή φωλιά ανάγνωσης και μελέτης είτε σχολικών εγχειριδίων είτε εξωσχολικών
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λογοτεχνικών κειμένων. Στον χώρο, λοιπόν, αυτόν ο εκπαιδευτικός επιλέγει να
διαβάσει στους μαθητές κάποια αποσπάσματα από τα βιβλία του Ιουλίου Βερν:
1. «Γύρω από τη Σελήνη»
2. «20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα»
Σίγουρα τα βιβλία αυτά μπορεί να βρεθούν σε κάποια βιβλιοθήκη είτε του σχολείου
είτε και των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη και με
προσφορές κάποιου βιβλίου από τη βιβλιοθήκη τους. Κατόπιν, και αφού
αναγνώσουμε το απόσπασμα από κάποιο από τα προτεινόμενα βιβλία, μπορεί να
ακολουθήσει συζήτηση για τη χρήση της μηχανής από τον άνθρωπο, των
δυνατοτήτων που παρέχει αλλά και των επιλογών του ανθρώπου ως προς τη χρήση
των μηχανών. Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι ορθές και ασφαλείς χρήσεις των
μηχανών και ποιες οι ίσως κακόβουλες και επικίνδυνες χρήσεις;
Επιπλέον, στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προβάλλει την ταινία του Σαρλώ
«Μοντέρνοι Καιροί», επιλέγοντας κάποια αποσπάσματα, από τον διαδικτυακό τόπο
Vimeo. Ακολουθεί συζήτηση για τις μηχανές και τη συμπεριφορά του ανθρώπου ως
προς αυτές και με αυτές.
Καταλήγοντας θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι οι μηχανές είναι
δημιουργήματα του ανθρώπου και οι επιλογές χρήσης των μηχανών επίσης
ανθρώπινες θέσεις. Στο τέλος οι μαθητές παρουσιάζουν τις απόψεις τους είτε ατομικά
είτε ομαδικά στην ολομέλεια και ολοκληρώνουν τη δραστηριότητα με μια ζωγραφιά
συνοδευόμενη από ένα κείμενο όπου προβάλλουν τις σκέψεις και θέσεις τους σχετικά
με τη δραστηριότητα και τη θεματική αυτή, κατανοώντας και διακρίνοντας κριτικά
πάντα τη δημιουργία και τα όποια αποτελέσματα της χρήσης των μηχανών από τον
άνθρωπο. Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί και αξιολογεί συνολικά και διαμορφωτικά τη
γνωστική και αναπτυξιακή πορεία των μαθητών μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις.
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ΣΤ. ΦΥΛΛΟ/Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Αφού χωριστείτε σε ομάδες, ασχοληθείτε με το θέμα που σας δίνεται:

1η ομάδα: Περιγραφή ενός ρομπότ
2η ομάδα: Πληροφορίες για τα ρομπότ και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στον
άνθρωπο
3η ομάδα: Τα προβλήματα που μπορεί να επιφέρουν στον άνθρωπο οι μηχανές
4η ομάδα: Ο Τάλως το ρομπότ της αρχαιότητας

Στη συνέχεια και αφού ολοκληρώσετε παρουσιάζετε τις εργασίες σας στην τάξη.
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Φύλλο εργασίας 2

Αφού χωριστείτε σε ομάδες, ασχοληθείτε με το θέμα που σας δίνεται:
1. Σε ένα φύλλο χαρτί σχεδιάστε τις μηχανές που επιθυμείτε και αναγράψτε τις
δεξιότητες και λειτουργίες τους.
2. Κατασκευάστε με απλά υλικά μια μηχανή δικής σας επιλογής και έμπνευσης.
3. Στη συνέχεια και στο εργαστήρι πληροφορικής δημιουργείστε στο εργαλείο
παρουσίασης PowerPoint ή στο εργαλείο ζωγραφικής Tux Paint τη μηχανή
με τα στοιχεία-δεξιότητες που σχεδιάσατε πιο πριν στις εργασίες σας.
4. Στη συνέχεια, εκτυπώστε τις εργασίες σας και παρουσιάστε τες στην
ολομέλεια περιγράφοντας και εξηγώντας τις λειτουργίες τους. Κατόπιν και
αφού ολοκληρώσετε παρουσιάζετε τις εργασίες σας στην τάξη.
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Φύλλο εργασίας 3
Αφού χωριστείτε σε ομάδες, ασχοληθείτε με το θέμα που σας δίνεται:
Σχεδιάστε και δημιουργείστε τη δική της ιστορία με ήρωα ένα ρομπότ ή μια μηχανή
με το εργαλείο δημιουργίας κόμικ Comic Strip Creator.
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Φύλλο εργασίας 4
Αφού χωριστείτε σε ομάδες, ασχοληθείτε με το θέμα που σας δίνεται:
Καταγράψτε σε μορφή ιδεοθύελλας στο τετράδιο με τη μορφή σχήματος όπως
παρακάτω.

Ποια τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ρομπότ; Διαχωρίστε τα σε

θετικά και αρνητικά.

Σημειώστε στην εργασία σας ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα πιστεύετε ότι έχει ένα
ρομπότ (π.χ. περπατά, μιλά, ανθρωπόμορφο, φτιαγμένο από μέταλλα, εκτελεί εντολές
κλπ.) καθώς και χαρακτηριστικά τα οποία νομίζετε ότι δεν έχει ένα ρομπότ (π.χ. δεν
έχει συναισθήματα, μυαλό, σκέψεις κλπ.).
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Φύλλο εργασίας 5

Αφού χωριστείτε σε ομάδες, ασχοληθείτε με το θέμα που σας δίνεται:
1. Καταγράψτε σε μορφή ιδεοθύελλας στο τετράδιο με τη μορφή σχήματος όπως
παρακάτω διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα του ανθρώπου και τα
χαρακτηριστικά τους.
2. Επιπλέον μπορείτε να γράψετε τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά
αυτών των επιτευγμάτων.

3. Σχεδιάστε στο διαδικτυακό εργαλείο κατασκευής ηλεκτρονικού βιβλίου
https://www.storyjumper.com/ τη δική σας ιστορία με ήρωα ένα ρομπότ ή μια
μηχανή. Οι δημιουργίες σας θα δημοσιοποιηθούν και θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα ή το ιστολόγιο της τάξης.
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Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ

Μια επέκταση του σεναρίου θα μπορούσε να αφορά την ενασχόληση με το οικιακό
ρομπότ σκύλος. Μέσα από σχετικό βίντεο για το ρομπότ Aibo της Sony καθώς και
την αντίστοιχη ιστοσελίδα http://www.sony-aibo.co.uk/, οι μαθητές ασκούνται στην
κριτική ανάλυση και επιχειρηματολογία της χρήσης των ρομπότ στον οικιακό χώρο
και το ζήτημα αντικατάστασης των κατοικίδιων ζώων. Tα παιδιά, σε ομάδες, αφού
παρακολουθήσουν τις πληροφορίες από το βίντεο και την ιστοσελίδα, καλούνται να
βρουν και να καταγράψουν επιχειρήματα υπέρ του ρομπότ-κατοικίδιου και υπέρ ενός
αληθινού σκύλου κατοικίδιου.
Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει μια επιχειρηματολογική αντιπαράθεση των
ομάδων κατά την οποία η κάθε ομάδα προβάλλει τα επιχειρήματά της. Επιπλέον, οι
μαθητές θα μπορούσαν στις ομάδες τους να σχεδιάσουν μια διαφήμιση για ένα
οικιακό ρομπότ. Επίσης, στη συνέχεια τα παιδιά θα μπορούσαν να μεταφέρουν τη
συγκεκριμένη διαφήμιση σε μορφή θεατρικού. Κάθε ομάδα μπορεί να σκεφτεί ένα
θεατρικό σενάριο, να γράψει τα λόγια-διαλόγους που χρειάζονται, να το
σκηνοθετήσουν και τελικά να παρουσιάσουν τη διαφήμιση του οίκο-ρομπότ στην
ολομέλεια της τάξης.
Η. ΚΡΙΤΙΚΗ

Οι ασκήσεις, καθώς και τα διαδικτυακά εργαλεία, δεν είναι δεσμευτικά αλλά
αποτελούν ανοιχτές προτάσεις που μπορούν να προσαρμοστούν στο επίπεδο-ανάγκες
και ιδιαιτερότητες της κάθε τάξης.
Για τα συγκεκριμένα διαδικτυακά εργαλεία δεν απαιτείται δημιουργία
λογαριασμού από τον εκπαιδευτικό-χρήστη του εργαλείου. Ο εκπαιδευτικός επίσης
θα κρίνει και την οικονομία του χρόνου όσον αφορά τον χρονικό καταμερισμό των
εργασιών στις ομάδες και στην ολομέλεια της τάξης. Προτείνεται το 1/3 της
διδακτικής ώρας στην κάθε δραστηριότητα ή συνήθως 20 λεπτά.
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Είναι πολύ σημαντική η πρότερη πλήρης καθοδήγηση των μαθητών πάνω στις
δραστηριότητες για την αποφυγή λαθών και την οικονομία του χρόνου. Ο/Η
εκπαιδευτικός καθοδηγεί και συντονίζει τους μαθητές και τις ομάδες με πλήρη και
λεπτομερή αναφορά των εργασιών με τις οποίες θα ασχοληθεί η τάξη, θα αναφέρει
τον σκοπό και τους στόχους αλλά και τη συνολική πορεία που θα ακολουθήσουν οι
μαθητές ως την ολοκλήρωσή τους. Η αξιολόγηση γίνεται πάντα διαμορφωτικά και
στο σύνολο της μαθησιακής πορείας.
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