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Γενικός σκοπός και στόχος 

 
Σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευτικοί της ITE (αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών) 
εισάγονται στην εκμάθηση της διαπολιτισμικής επιστήμης εκτός σχολείου.  
 
Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία αναπτύσσονται 
ταυτόχρονα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σημερινό σχολικό σύστημα λόγω 
της αυξανόμενης πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Βρίσκεται στη διασταύρωση μεταξύ της 
εξωσχολικής παιδαγωγικής, της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και της επιστήμης, η 
ενότητα αυτή στοχεύει να εξοπλίσει μελλοντικούς δασκάλους επιστήμης με γνώσεις και 
δεξιότητες για να διδάξουν τα θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για αειφόρο ανάπτυξη 
σε ένα εξωσχολικό διαπολιτισμικό πλαίσιο.  
 
Σε μια διαπολιτισμική παιδαγωγική πρακτική, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στη 
δυναμική και τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν μεταξύ των σπουδαστών που έχουν 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Η εστίαση αυτής της πρακτικής έγκειται στις 
σχέσεις και την αλληλεπίδραση όπου τα υπόβαθρα ή οι αντιθέσεις τεκμηριώνονται και 
καθίστανται ορατά και αναπτύσσεται αμοιβαία κατανόηση μέσω αλληλεπίδρασης και 
διαλόγου (Lahdenperä, 2004, Lorentz & Bergstedt, 2006, Østberg, 2013).  
 
Η έμφαση δίδεται όχι μόνο στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για τις διαφορές αλλά 
και στις ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, χωρών και ποικιλομορφίας όλων 
των ειδών. Σε αυτήν την ενότητα, εστιάζουμε στην επιστημονική και σχολική οργάνωση 
των δραστηριοτήτων έξω από την τάξη. Τα διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και η 
προ-γνώση των καθηγητών της καθημερινότητας θεωρούνται πόροι. Οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ καθηγητών που έχουν διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο 
βρίσκονται στο επίκεντρο.  
 
Οι δάσκαλοι της επιστήμης θα αποκτήσουν πολιτισμικά σχετικές παιδαγωγικές γνώσεις 
περιεχομένου σχετικά με την εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινώντας από τη 
βιοποικιλότητα στα διάφορα οικοσυστήματα, τις διαδικασίες και τους παράγοντες που 
τις επηρεάζουν, ακολουθούμενη από επιτόπια εργασία και ταξινόμηση ειδών (π.χ. 
φυτά). Οι πολιτιστικές πτυχές θα ενσωματωθούν σε όλες τις φάσεις της ενότητας. 
 

Αυτή η ενότητα είναι μέρος των πιο κάτω:  

• Προσωπική διάσταση: αξίες, στάσεις και διαπολιτισμικές δεξιότητες 

μελλοντικών εκπαιδευτικών. 

• Μαθηματικά και Επιστήμη Θέμα: Διαπολιτισμικές προοπτικές για τα ίδια τα 

θέματα. 

• Διάσταση των Μαθηματικών και της Επιστήμης: παιδαγωγικά θέματα, ιδίως 

όσον αφορά την αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας στις τάξεις. 

 

 



 

 

Ενοτητα 11 Διαπολιτισμικη διδασκαλια της 
επιστημης εκτος σχολικης ταξης 

2 
 

 
 

 
Σχετικά θέματα 

Η παγκόσμια κοινωνία θα αντιμετωπίσει μια σειρά περιβαλλοντικών προκλήσεων τα 

επόμενα χρόνια. Το σχολείο ως θεσμικό όργανο έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην προετοιμασία των παιδιών και της νεολαίας για την κοινωνία του αύριο. Το 1992, 

τα Ηνωμένα Έθνη συνέθεσαν την έκθεση «Ατζέντα 21, Σκεφτείτε σε παγκόσμιο επίπεδο 

- Ενεργήστε τοπικά» ως αποτέλεσμα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών: «Διάσκεψη 

για το περιβάλλον και την ανάπτυξη» στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας 

(https://sustainabledevelopment.un.org/ περιεχόμενο / έγγραφα / Agenda21.pdf). 

 

Η έκθεση είναι σχετική μέχρι σήμερα και μπορεί να θεωρηθεί ως υπόβαθρο για 

προβληματισμούς σχετικά με την εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, ένα 

παιδαγωγικό μοντέλο όπως η «Η περιβαλλοντική κλίμακα» (Halvorsen 1993 · Jelavic 

2014 · Jordet 2000 · Lysklett 2013) παρέχει μια ρεαλιστική προσέγγιση για αυτόν τον 

τομέα της εκπαίδευσης. Η βασική ιδέα αυτής της προσέγγισης είναι να προχωρήσουμε 

σταδιακά, από την εμπλοκή των παιδιών και της νεολαίας στην φύση και την παροχή 

της γνώσης για τη φύση, στην εφαρμογή αυτής της γνώσης σε ένα μοντέλο και σύστημα 

σκέψης. Τέλος, στην κορυφή της κλίμακας υπάρχουν ικανότητες αξιολόγησης και 

διαχείρισης, δηλαδή οι γνώσεις και οι δεξιότητες που επιτρέπουν στους μαθητές να 

χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τις γνώσεις τους στο κοινωνικό πλαίσιο (Εικόνα 1 και 

Παρουσίαση [1]). 

 

Το επίκεντρο της ενότητας που περιγράφεται παρακάτω είναι να προσφέρουμε στους 

καθηγητές με ειδικές γνώσεις σε μερικές από τις "δομικές μονάδες" της γνώσης που 

είναι απαραίτητες για να ανέβει η σκάλα από το να θαυμάσει τη φύση, να γίνει 

συνειδητός και υπεύθυνος πολίτης μιας κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από συνεχή 

αυξανόμενη ποικιλομορφία. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι 

σημαντικό να επιτευχθούν οι γνώσεις σχετικά με την ποικιλομορφία της ζωής που 

παρατηρείται σε διαφορετικά οικοσυστήματα, τους αβιοτικούς παράγοντες που 

συνεργάζονται με αυτούς τους ποικίλους οργανισμούς και τις οικολογικές διαδικασίες 

και οικοσυστήματα. Ελπίζουμε ότι αυτή η ενότητα θα μπορούσε να αναδείξει τον 

φυσικό θαυμασμό και τη συμπάθεια των μαθητών, να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη 

βιολογική τους γνώση σχετικά με ορισμένα βασικά στοιχεία της οικολογίας και να τους 

βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ικανότητας σκέψης του συστήματος. Αυτό 

θα αυξήσει, ελπίζουμε, την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν πολύπλοκες προκλήσεις 

που συνδέονται με τη φύση και το περιβάλλον. 
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Εικόνα 1. Η περιβαλλοντική σκάλα όπως παρουσιάζεται στην Ενότητα 11 
(Σχεδιασμός Cyvin, J. με ιδέες από τους  Jelavic 2014; Lysklett 2013). 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Η συγκεκριμένη ενότητα θα βοηθήσει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικού φυσικών 

επιστημών να: 

 

• Γνωρίσουν τα οφέλη των ευκαιριών "εκτός σχολείου" για την εκμάθηση 

επιστημονικών εννοιών και διαδικασιών σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο. 

• Μάθουν να εκτιμούν τη σημασία των συγκεκριμένων εξωσχολικών εμπειριών 

για να γεφυρώσουν προβλήματα επικοινωνίας / γλώσσας. 

• Εκτιμήσουν το διαπολιτισμικό υπόβαθρο και την προϋπάρχουσα γνώση των 

μαθητών ως πόρους και όχι εμπόδια για την εκμάθηση επιστημονικών εννοιών 

και διαδικασιών. 

• Αναπτύξουν παιδαγωγικές προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικά 

σενάρια(π.χ. αστικές ή αγροτικές περιοχές, μουσεία, τοπικά εργοστάσια) - για 

την προώθηση της δημιουργικότητας, της εκμάθησης γλωσσών και της 

εννοιολογικής κατανόησης. 

• Αναπτύξουν ικανότητες για τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την 

ποικιλομορφία της φύσης (οικολογία, εξέλιξη, ενέργεια και κύκλοι θρεπτικών 

ουσιών) σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο. 
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  Ροή και σχέδιο ενότητας  

 Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διάφορες ενότητες, με 3 εναλλακτικούς συνδιασμούς. 

 

Η ενότητα είναι δομημένη σε 3 κύρια μέρη σύμφωνα με την περιβαλλοντική σκάλα, 1) 

Θαυμάζοντας τη φύση: Εισαγωγή, 2) Ανακαλύπτοντας και κατανοώντας: 

Διαφορετικότητα και οικοσυστήματα, 3) Επηρεάζοντας και συμβάλλοντας: Σχέδιο 

δράσης. 

 

Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται μια δραστηριότητα "προθέρμανσης" (1.1) και μια 

εργασία στο σπίτι (1.2). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει οκτώ δραστηριότητες που 

συνδέονται με την εξωτερική επιστήμη (2.1-2.8, όπου 2.7 και 2.8 είναι προαιρετικές). 

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ικανότητα 

δράσης (3.1, 3.2, 3.3). Το τρίτο μέρος είναι προαιρετικό. 

 

Μεταξύ των δεκατριών δραστηριοτήτων, υπάρχει ένα μείγμα μαθημάτων συζήτησης, 

πρακτικών ασκήεων (προετοιμασία, εξωτερική επιτόπια εργασία, κτίριο μοντέλων, 

παραγωγή ενός σχεδίου δράσης, ρόλος) και εργασία στο σπίτι. Δείτε το διάγραμμα 

ροής για εναλλακτικές επιλογές και διάρκεια. 

 

Για την πρακτική εργασία, χωρίστε την τάξη σε ομάδες 4-6 φοιτητών. 
 

Πρέπει να υπάρχει γεωγραφική ποικιλομορφία σε κάθε ομάδα. Εάν η τάξη είναι 

γεωγραφικά ομοιογενής ή / και έχει το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο, ο δάσκαλος 

αποδίδει μια γεωγραφική ένταξη σε κάθε μέλος της ομάδας με τέτοιο τρόπο ώστε σε 

κάθε ομάδα να υπάρχει ποικιλία σε σχέση με τις φυσικές προϋποθέσεις και το 

πολιτισμικό υπόβαθρο. Εναλλακτικά, οι ίδιοι οι μαθητές, αντί του δασκάλου, μπορούν 

να επιλέξουν γεωγραφικά αντικείμενα που είναι διαφορετικά μεταξύ τους για να 

δημιουργήσουν μια ετερογενή ομάδα. 

 

Αυτή η διαπολιτισμική παιδαγωγική πρακτική θα πρέπει να επικεντρωθεί τόσο στις 

ομοιότητες όσο και στις διαφορές και να τις συζητήσει υπό το πρίσμα του περιεχομένου 

για συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να αναπτύξει μια αυξημένη κατανόηση για το 

πολιτισμικό υπόβαθρο και τις εμπειρίες τους. 
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Εναλλακτική 1 (διάρκεια: 250 λεπτά + 60 λεπτά εργασία στο σπίτι): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εισαγωγή

•Δραστηριότητα 1.1: Γενική εισαγωγή. (30 
λεπτά)

•Δραστηριότητα 1.2: Προετοιμασία για 
ομαδική εργασία

Ανακάλυψη και κατανόηση

•Δραστηριότητα 2.1: Εισαγωγή στη 
ποικιλομορφία (15 λεπτά)

•Δραστηριότητα 2.2: Μοντελοποίηση 
ποικιλομορφίας (30 λεπτά)

•Δραστηριότητα 2.3: Συλλογή 
γνώσεων για τα δέντρα (30 λεπτά)

•Δραστηριότητα 2.4: Εισαγωγή στη 
μελέτη πεδίου (10 λεπτά)

•Δραστηριότητα 2.5: Μελέτη πεδίου 
(90 λεπτά)

•Δραστηριότητα 2.6: Αναστοχασμός 
(45 λεπτά)
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Εναλλακτική 2 (διάρκεια: 340 λεπτά + 60 λεπτά εργασία στο σπίτι): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εναλλακτική 3 (Δείτε την αγγλική έκδοση για αυτήν την εναλλακτική λύση) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εισαγωγή

•Δραστηριότητα 1.1: 
Γενική εισαγωγή. (30 
λεπτά)

•Δραστηριότητα 1.2: 
Προετοιμασία για 
ομαδική εργασία

Ανακάλυψη και κατανόηση•Δραστηριότητα 2.1: 
Εισαγωγή στη 
ποικιλομορφία (15 λεπτά)

• Δραστηριότητα 2.2: Μοντελοποίηση ποικιλομορφίας (30 
λεπτά)

• Δραστηριότητα 2.3: Συλλογή γνώσεων για τα δέντρα (30 
λεπτά)

• Δραστηριότητα 2.4: Εισαγωγή στη μελέτη πεδίου (10 
λεπτά)

• Δραστηριότητα 2.5: Μελέτη πεδίου (90 λεπτά)

• Δραστηριότητα 2.6: Αναστοχασμός (45 λεπτά)
• Δραστηριότητα 2.7: Οικοσύστημα (60 λεπτά)

• Δραστηριότητα 2.8: Μοντέλο οικοσυστήματος (30 λεπτά)
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I. Θαυμάζοντας τη φύση: Εισαγωγή στο θέμα "Εκμάθηση της 
διαπολιτισμικής επιστήμης εκτός σχολείου" 

1.1. Γενική Εισαγωγή - Τι είναι η διαπολιτισμική επιστήμη εκτός σχολείου; 

 Διάρκεια: 30 λεπτά  

Αυτή είναι μια δραστηριότητα "προθέρμανσης". Η πρόθεση είναι να διερευνηθούν οι 

προηγούμενες γνώσεις και πεποιθήσεις σχετικά με τα κεντρικά θέματα αυτής της 

ενότητας "η εκμάθηση της διαπολιτισμικής επιστήμης εκτός σχολείου". Ο εκπαιδευτικός 

εισάγει τη λειτουργική μονάδα χρησιμοποιώντας την παρουσίαση του PowerPoint [2] 

και στη συνέχεια παρουσιάζει τις δραστηριότητες 1.2 και τις δραστηριότητες 2.1-2.8 

στους φοιτητ΄ς (μέρος 2.7 και 2.8 είναι προαιρετικές). 

 

Αυτή η ενότητα συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών αποτελεσμάτων: 

• Να γνωρίσετε τα οφέλη του "έξω από το σχολείο" για την εκμάθηση επιστημονικών 

εννοιών και διαδικασιών σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο. 

 

I. Θαυμάζοντας τη φύση: Εισαγωγή στο θέμα "Εκμάθηση της 
διαπολιτισμικής επιστήμης εκτός σχολείου" 

1.2. Προετοιμασία για την ομαδική εργασία για την ποικιλομορφία 

 (flipped classroom) 

    Διάρκεια: 60 λεπτά (εργασία στο σπίτι) 

Κάθε φοιτητής έχει μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή και υποτίθεται ότι θα 

επιλέξει τέσσερα κοινά είδη δέντρων από την περιοχή αυτή, θα βρει πληροφορίες για 

αυτά τα είδη δέντρων, το κλίμα, τις συνθήκες ανάπτυξης και τον τόπο ανάπτυξης. Εκτός 

από τη βιολογική γνώση, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συλλέγουν πολιτιστικές γνώσεις 

σχετικά με τα ίδια δέντρα, καθώς και πληροφορίες για το τι χρησιμοποιούν οι άνθρωποι 

για αυτά τα είδη δέντρων. Δείτε το φύλλο εργασίας, Δραστηριότητα 1.2. Οι εικόνες και 

οι πληροφορίες πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο PowerPoint. Αυτές οι 

πληροφορίες θα προωθηθούν στη δραστηριότητα 2.3 (Προετοιμασία σε επιτόπια 

εργασία, συλλογή διαγνωστικών για τα δέντρα). 

Αυτή η ενότητα συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών αποτελεσμάτων: 

• Εκτίμηση του διαφορετικού υπόβαθρου και της προϋπάρχουσας γνώσης των 

φοιτητών ως πόρους και όχι ως εμπόδια για την εκμάθηση επιστημονικών 

εννοιών και διαδικασιών με διαπολιτισμικό τρόπο. 
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• Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την 

ποικιλομορφία της φύσης (οικολογία, εξέλιξη, ενέργεια και κύκλοι θρεπτικών 

ουσιών) σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο. 

 

II. Ανακάλυψη και κατανόηση: Ποικιλομορφία και οικοσυστήματα 

2.1. Εισαγωγή στην ποικιλομορφία (προετοιμασί μελέτης πεδίου, μέρος A) 

  Διάρκεια: 15 λεπτά 

 

Ο εκπαιδευτικός εισαγάγει την ποικιλομορφία, την ταξινόμηση και τον ρόλο των 

«κλειδιών» ως μια προσέγγιση για την κατανόηση της βιοποικιλότητας και της ιστορίας 

πίσω από την ονοματολογία (π.χ., η σημασία της ονομασίας των ζώων και των φυτών 

λόγω της συλλογής και επιβίωσης των τροφίμων σε διαφορετικούς πολιτισμούς) 

παρουσίαση [3]. Ο εκπαιδευτικός εισαγάγει επίσης πώς μπορείτε να σχεδιάσετε ένα 

διχοτόμο κλειδί (την έννοια της ταξινόμησης που βασίζεται σε ομοιότητες και διαφορές) 

 

Αυτή η ενότητα συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών αποτελεσμάτων: 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την 

ποικιλομορφία της φύσης (οικολογία, εξέλιξη, ενέργεια και κύκλοι θρεπτικών 

ουσιών) σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο. 

 

II. Ανακάλυψη και κατανόηση: Ποικιλομορφία και οικοσυστήματα 

2.2. Μοντελοποίηση ποικιλομορφίας (προετοιμασία μελέτης πεδίου,μέρος B) 

  

  

 Διάρκεια: 30 λεπτά 

 

Δραστηριότητα: Μοντελοποίηση της ποικιλομορφίας με τη χρήση "Τα παξιμάδια και τα 

μπουλόνια ταξινόμησης" 

Φύλλα εργασίας [1]. Εργασία και οδηγοί για τη δραστηριότητα των φοιτητών 

Διαφοροποίηση μοντέλων (Δραστηριότητα 2.2 
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Αυτή η δραστηριότητα θα γίνει με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (παρουσίαση του 

PowerPoint [4]) και αποτελεί παράδειγμα για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

προσεγγίσουν τις έννοιες της ταξινόμησης και της αναγνώρισης. Η ιδέα είναι να 

απλοποιηθούν τα καθήκοντα. Η άσκηση με παξιμάδια και μπουλόνια είναι ένας φθηνός 

και αποτελεσματικός τρόπος εξήγησης της χρήσης, της κατασκευής και της αξίας ενός 

διχότομου κλειδιού. Ενισχύει εύκολα την έννοια της ταξινόμησης που ασχολείται με 

ομοιότητες και διαφορές. Η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαθητές σε 

οποιοδήποτε επίπεδο. Η άσκηση μπορεί επίσης να είναι η αρχή για συζήτηση για πολλά 

θέματα, όπως οικογένειες οργανισμών, ομοιότητες στα φρούτα και τα ζώα. Ο 

εξοπλισμός είναι φθηνός και μπορεί να συλλεχθεί στο τοπικό κατάστημα υλικού.  
 
 

 Δραστηριότητα για φοιτητές (φύλλο εργασίας 1 [1]): 
 

1. Σε ζεύγη: Κατασκευάστε ένα διχοτόμο κλειδί με βάση τα διαθέσιμα παξιμάδια 

και μπουλόνια 

2. Ανταλλάξτε το κλειδί σας με ένα άλλο ζευγάρι μαθητών 

3. Σε ζεύγη: Χρησιμοποιήστε το διχοτόμο κλειδί που έχει σχεδιαστεί από μια 

άλλη ομάδα σπουδαστών, για να ταξινομήσετε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια 

σας 

4. Συζητήστε τις εμπειρίες σας με την άλλη ομάδα 
 
 

 Προαιρετικό:  
 
Watson, S. & Miller, T. 2009. Classification and the Dichotomous Key. Tools for teaching 
identification. The Science Teacher, 76(3), 50-54. 
 
Glasenapp, D.T. 1986. The Nuts & Bolts of Classification. The American Biology Teacher, 
48(6), 362-363. 
 

Αυτή η ενότητα συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών αποτελεσμάτων: 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την 

ποικιλομορφία της φύσης (οικολογία, εξέλιξη, ενέργεια και κύκλοι θρεπτικών 

ουσιών) σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο 

• Κατανήση και αποδοχή του διαπολιτισμικού υπόβαθρου και της 

προϋπάρχουσας γνώση των σπουδαστών ως πόρους και όχι ως εμπόδια για την 

εκμάθηση επιστημονικών εννοιών και διαδικασιών. 
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II. Ανακάλυψη και κατανόηση: Ποικιλομορφία και οικοσυστ΄ματα 

2.3. Μοντελοποίηση ποικιλομορφίας (προετοιμασία μελέτης πεδίου,μέρος B) 

 

 Διάρκεια: 30 λεπτά 

Ομαδική εργασία: Συλλογή προδιαγνωστικών (βάσει της Δραστηριότητας 1.2) 

Πρόκειται για μια δραστηριότητα με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη 

βιοποικιλότητα και έναν λογικό σχεδιασμό τοπίου όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη. 

Σε αυτή τη συνάντηση, οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζουν τη διερεύνηση της 

ποικιλομορφίας των δέντρων στη γειτονιά της πανεπιστημιούπολης τους. 

Ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν τις γνώσεις που έχουν για τα δέντρα και ορολογίες 

για την ταξινόμηση των δένδρων, των φύλλων και των σπόρων με βάση το ιστορικό ή 

τις γλώσσες τους. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας την 

παρουσίαση του PowerPoint [5]. 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης οι φοιτητές αναμένεται να συμμετάσχουν στην 

ομάδα τους και να συζητήσουν σε ολόκληρη την τάξη: 

• Η γνώση των δένδρων και των φύλλων, οι ορολογίες για την ταξινόμηση των 

δένδρων, των φύλλων και των σπόρων με βάση το δικό τους ιστορικό και 

γλώσσα. Υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει 

κατά τη διάρκεια της εργασίας (Δραστηριότητα 1.2). 

• Αφηγήσεις (αν υπάρχουν) σχετικά με τα δέντρα της περιοχής / χώρας από την 

οποία προέρχονται ή έχουν μεγαλώσει: π.χ. Ποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν 

αυτά τα είδη δέντρων για (χειροτεχνία / τέχνη / μουσική / επιβίωση / τρόφιμα / 

βιομηχανία κ.λπ.); Οποιοσδήποτε μύθος για τα δέντρα; (βλ. Δραστηριότητα 1.2) 

 

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη παρουσίαση του PowerPoint [5] - δείτε ξεχωριστό 

αρχείο. 

 

Αυτή η δραστηριότητα συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων: 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την 

ποικιλομορφία της φύσης (οικολογία, εξέλιξη, ενέργεια και κύκλοι θρεπτικών ουσιών) 

σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο 
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• Εκτίμηση της σημασία των συγκεκριμένων εξωσχολικών εμπειριών για τη γεφύρωση 

των προβλημάτων επικοινωνίας / γλώσσας. 

• Εκτίμηση του διαπολιτισμικού υπόβαθρου και της προϋπάρχουσας γνώσης των 

φοιτητών ως πόρους και όχι ως εμπόδια για την εκμάθηση επιστημονικών εννοιών και 

διαδικασιών. 

II. Ανακάλυψη και κατανόηση 

2.5. Αναστοχασμός   

 

 Διάρκεια: 45 λεπτά 

Σε αυτή τη συνάντηση, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνοψίσουν τα ευρήματά τους: 

Συζήτηση, προβληματισμοί, αναφορές. Οι καθηγητές ενθαρρύνονται να σκέφτονται 

δημιουργικά, να χρησιμοποιούν επιστημονική γλώσσα και να κατανοούν τις 

επιστημονικές έννοιες. Αυτή η δραστηριότητα θα τους βοηθήσει περαιτέρω να 

αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες για την εξέταση μιας υπόθεσης από διαφορετικές 

πλευρές και για να χρησιμοποιήσουν ενεργά τη γλώσσα για να δημιουργήσουν 

επιχειρήματα. Η συζήτηση σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς των αποκτώμενων γνώσεων 

στη γνώση για τη διδασκαλία θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της συνόδου. Πρώτον, 

τους δίνεται έργο για ομαδική εργασία και τέλος κάποια από αυτά τα καθήκοντα θα 

πρέπει να μοιράζονται / συζητούνται σε ολόκληρη την τάξη. Δες παρακάτω. Η εργασία 

είναι διαθέσιμη στην παρουσίαση του PowerPoint [5]. 

 

Εργασία: 

1. Ταξινόμηση των φύλλων που πήρατε σύμφωνα με ομοιότητες και διαφορές 

(προσπαθήστε να συνδυάσετε την καθημερινή γλώσσα και τις επιστημονικές έννοιες 

κατά την ταξινόμηση) 

2. Κατασκευάστε ένα διχοτόμο κλειδί με βάση τα συλλεχθέντα φύλλα σας 

(αν το επιτρέπει ο χρόνος · Χρησιμοποιήστε το διχρωματικό κλειδί που έχει σχεδιαστεί 

από μια άλλη ομάδα φοιτητών για να ταξινομήσετε τα συλλεγέντα φύλλα σας) 

3. Να αντανακλούν πώς οι δραστηριότητες εκτός σχολείου μπορούν να προωθήσουν τη 

διαπολιτισμική κατανόηση στην επιστημονική εκπαίδευση, π.χ. 

• Πώς εμπειρίες εκτ΄ς τάξης μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την 

επιστημονική γλώσσα / γνώση των επιστημονικών εννοιών. Οι επιπτώσεις της 

πολιτιστικής διαφοράς μεταξύ των μαθητών; Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες 

οι αισθήσεις, αν εμφανιστούν γλωσσικά εμπόδια 
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• Τι μάθατε από την επιτόπια δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση στις διάφορες φάσεις 

(εργασίες προετοιμασίας, εργασίες πεδίου, συνοπτικά καθήκοντα - και πώς ήταν ή 

μπορούν να εκτελεστούν) και έμφαση στην ποικιλομορφία των σπουδαστών. 
 

Ολομέλεια: Συζητήστε σε ολόκληρη την τάξη. Πιθανές κατευθύνσεις: 

1. Χαρακτηρίστε τις διάφορες περιοχές όσον αφορά την ποικιλομορφία 

(κάθε ομάδα παρουσιάζει την περιοχή τους) 

2. Σκέψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες εκτός σχολείου 

μπορούν να προωθήσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση στην επιστημονική 

εκπαίδευση, π.χ .: 

• Ο ρόλος των εξωτερικών εμπειριών στην οικοδόμηση της επιστημονικής 

γλώσσας, της γνώσης των εννοιών και των διαδικασιών 

• Πώς οι προετοιμασίες, η παιδαγωγική προσέγγιση κατά τη διάρκεια της 

επιτόπιας εργασίας και οι προβληματισμοί μετά από επιτόπια έρευνα μπορούν 

να διευκολύνουν τη διαπολιτισμική μάθηση 

• Πώς η χρήση των ιδίων λέξεων και αισθήσεων μπορεί να διευκολύνει τη 

μάθηση του περιεχομένου της επιστήμης σε διαπολιτισμικό πλαίσιο. 

 

Αυτή η δραστηριότητα συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων: 

• Να γνωρίσετε τα οφέλη των ευκαιριών "εκτός σχολείου" για την εκμάθηση 

επιστημονικών εννοιών και διαδικασιών σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο 

• Ανάπτυξη παιδαγωγικών προσεγγίσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικούς χώρους (π.χ. 

αστικές ή αγροτικές περιοχές, μουσεία, τοπικά εργοστάσια) - για την προώθηση της 

δημιουργικότητας, της εκμάθησης γλωσσών και της εννοιολογικής κατανόησης 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την 

ποικιλομορφία της φύσης (οικολογία, εξέλιξη, ενέργεια και κύκλοι θρεπτικών ουσιών) 

σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο 

• Μάθετε να εκτιμάτε τη σημασία των συγκεκριμένων εξωσχολικών εμπειριών για τη 

γεφύρωση των προβλημάτων επικοινωνίας / γλώσσας. 

• Εκτιμήστε το διαπολιτισμικό υπόβαθρο και την προϋπάρχουσα γνώση των 

σπουδαστών ως πόρους και όχι ως εμπόδια για την εκμάθηση επιστημονικών εννοιών 

και διαδικασιών. 
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II. Ανακάλυψη και κατανόηση 

2.7. Μελέτη οικοσυστήματος 

 

 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Με βάση τη γεωγραφική ποικιλομορφία σε κάθε ομάδα, πρέπει να επιλέξουν ένα 

οικοσύστημα ή ένα τοπικό βιότοπο, τυπικό για μια γεωγραφική περιοχή που προέρχεται 

ή έχει μεγαλώσει από μερικούς από εσάς. Αναμένεται ότι μέσω συνεργατικής εργασίας 

πλούσιας σε συζητήσεις και ανταλλαγές των ιδεών ότι τα προβλήματα επικοινωνίας θα 

γεφυρωθούν και η άνθηση της δημιουργικότητας. Εργασίες για μαθητές: 

• Συζητήστε πού βρίσκετε αυτό το είδος οικοσυστήματος ή βιοτόπου. 

• Συζητήστε διάφορους τύπους φυτών που θα αντέξουν αυτό το οικοσύστημα ή 

βιότοπο. Επιλέξτε ένα από αυτά τα φυτά και δείτε το με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

- Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική θέση, τις κλιματικές συνθήκες 

(π.χ. ακτές, εσωτερικές, βουνό, ...), τις συνθήκες ανάπτυξης (βιολογικές γνώσεις) 

- Προσπαθήστε να μάθετε αν το φυτό αυτό χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε 

σύμβολα, πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, μυστήρια, μύθους ή / και ιστορίες στην 

περιοχή ή τη χώρα από την οποία προέρχεστε ή έχετε μεγαλώσει (πολιτισμικές 

γνώσεις) 

- Βρείτε πληροφορίες σχετικά με το τι χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτού του 

είδους φυτών για (χειροτεχνία / τέχνη / μουσική / επιβίωση / τρόφιμα / 

βιομηχανία κ.λπ.) 

 

Κάνετε μια παρουσίαση για την υπόλοιπη τάξη, όπου περιγράφονται διαφορετικές 

προσεγγίσεις χρήσης φυτών σε σχέση με τις πολιτιστικές παραδόσεις, τις 

κλιματολογικές και γαστρονομικές σπεσιαλιτέ. 

Για αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το PowerPoint Presentation 

[6] για να καθοδηγήσει τους μαθητές (ως παράδειγμα). 

 

Αυτή η δραστηριότητα συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων: 

• Ανάπτυξη παιδαγωγικών προσεγγίσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικούς 

χώρους (π.χ. αστικές ή αγροτικές περιοχές, μουσεία, τοπικά εργοστάσια) - για 
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την προώθηση της δημιουργικότητας, της εκμάθησης γλωσσών και της 

εννοιολογικής κατανόησης 

• Μάθετε να εκτιμάτε τη σημασία των συγκεκριμένων εξωσχολικών εμπειριών 

για τη γεφύρωση των προβλημάτων επικοινωνίας / γλώσσας. 

 

II. Ανακάλυψη και κατανήση 

2.8. Μοντέλο οικοσυστήματος 

 

 

 Διάρκεια: 30 λεπτά 

Σε αυτή τη συνάντηση, οι φοιτητές εποπτεύονται στην οικοδόμηση ενός 

οικοσυστήματος σε μικρή μορφή. Αναπτύσσουν μια ορισμένη επιλογή φυτών και 

εξηγούν τους λόγους για τους οποίους τα επιλέγουν. Οι δικαιολογίες τους θα 

αντικατοπτρίζουν τη γνώση και το πολιτισμικό τους υπόβαθρο και την προϋπάρχουσα 

γνώση. Ενθαρρύνονται επίσης να σκεφτούν πώς να ενσωματώσουν αυτή τη 

δραστηριότητα στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου. Περαιτέρω, αποκτούν τις 

σχετικές γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν στη δική τους 

διδασκαλία για το θέμα αυτό στο μέλλον. Εκτός αυτού, η δραστηριότητα αυτή μπορεί 

να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πώς οι τοπικές δράσεις μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως σημείο εκκίνησης για συζήτηση τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, π.χ. 

σε σχέση με την κλιματική αλλαγή ή άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις (Τοπική Ατζέντα 

21). 

 

Για αυτή τη συνάντηση ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το PowerPoint Presentation [7] 

για να καθοδηγήσει τους μαθητές. 
 

Αυτή η συνάντηση συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων: 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την 

ποικιλομορφία της φύσης (οικολογία, εξέλιξη, ενέργεια και κύκλοι θρεπτικών 

ουσιών) σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο 

• Εκτιμήστε το διαπολιτισμικό υπόβαθρο και την προϋπάρχουσα γνώση των 

σπουδαστών ως πόρους και όχι ως εμπόδια για την εκμάθηση επιστημονικών 

εννοιών και διαδικασιών. 
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  Υλικά και Πηγές 

 

 

Presentation 1 (pptx). Teacher Educator. Environmental Staircase and 
Timeline Module IO11. 

Presentation 2 (pptx). Teacher Educator. General Introduction to 
“Science Learning outside of school” (Activity 1.1) 

 
Presentation 3 (pptx). Teacher Educator. Introduction to Diversity 
(Activity 2.1) 

 
 
 
 

Presentation 4 (pptx). Teacher Educator. Modelling Diversity_Bolts nuts   
(Activity 2.2) 

Presentation 5 (pptx). Teacher Educator. Fieldwork: 

Collecting pre-knowledge (activity 2.3),  
Introduction to "Fieldwork" (activity 2.4)  
Reflections/Summary after fieldwork (activity 2.6) 

Presentation 6 (pptx). Teacher Educator. Exploring an Ecosystem. (Activity 
2.7).  Optional 

Presentation 7 (pptx). Teacher Educator. Building a Model of an 
Ecosystem. (Activity 2.8).  Optional 

Presentation 8 (pptx). Teacher Educator. Plan for Land Use. (Activity 3.2).  
Optional 

Presentation 9 (pptx). Teacher Educator. Role Play. (Activity 3.3).  
Optional 

 

 

    
 
Αναγνώσματα για δραστηριότητα 2.2:  
 
   Watson, S. & Miller, T. 2009. Classification and the Dichotomous 
Key.Tools for teaching identification. The Science Teacher. 76(3), 50-54. 
 
   Glasenapp, D.T. 1986. The Nuts & Bolts of Classification. The American 
Biology Teacher. 48(6), 362-363. 
 

 

Student handout [1]. Nuts and Bolts Cards, see Task and guides for 
student activity Modelling diversity (activity 2.2). Available as separate 
file. 

 Student handout [2]. Leaf Morphology, see Task and guide for Fieldwork 
(Activity 2.5). Available as separate file. 
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You tube video or e-lecture: Preparation for action plan (flipped 
classroom) https://www.youtube.com/watch?v=kHhspf5IfdE  (Activity 
3.1) 

 

Readings 1. Preparation for action plan (flipped classroom) (reading 
material available in the Worksheet, Activity 3.1) 

 

Internet research and collaborative work (preparations, role play) (see 
Worksheet, Activity 3.2) 

 

 
Προαιρετικά 

Μπορείτε να επιλέξετε λιγότερες δραστηριότητες, π.χ. αφαιρέστε τις  Δραστηριότητες 

2.7-2.8 και/ ή Δραστηριότητες 3.1-3.3. 

 

 
Αναφορές 

Ball, D.L., Thames M.H., Phelps G. (2009). Content Knowledge for Teaching. What Makes 
It Special? J. Teacher Education, 59(5), 389-407. 

Halvorsen, Kirsti V. (1993). Barn møter framtida. [Children meet the future]. Oslo: 
Landbruksforlaget. 

Jelavic, H.M.E. (2014). Education for Sustainable Development. Assessing the 
development of environmental education (EE) on Roatan, Hondura. Master Thesis. 
University of Agder, Norway. 

Jordet, A. N. (2000). Nærmiljøet som klasserom: uteskole i teori og praksis. [Local 
environment as the classroom: Outdoor school theory and practice.] Oslo: 
Cappelen. 

Lahdenperä, P. (2004). Interkulturell pedagogik – vad, hur och varför? [Intercultural 
pedagogy – what, how and why?] In: P. Lahdenperä (Ed.): Interkulturell pedagogik 
i teori och praktikk. Lund: Studentlitteratur. 

Local Agenda 21. UN conference: "Conference on Environment & Development" 3rd-14th 
June, 1992. Rio de Janeiro, Brazil. Retrieved from 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf  

Lorentz, H. & Bergstedt, B. (2006). Interkulturella perspektiv - från modern till 
postmodern pedagogikk [Intercultural perspectives – from modern to postmodern 
pedagogy]. In: H. Lorentz & B. Bergstedt (red.), Interkulturella perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lysklett, O. B. (2013). Ute hele uka, natur og friluftsbarnehage. [Outside all week, 
nature and outdoor kindergartens.] Oslo: Universitetsforlaget 

Østberg, S. (2013). Interkulturell kompetanse [Intercultural competence]. In: Bjarnø, V., 
Nergård, E.N. & F. Aarsæther (Eds.). Språklig mangfold og læring. pp. 18-34. Oslo: 
Gyldendal Akademisk. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
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Επιπλέον αναγνώσματα 

 
Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M.Y., Sanders, M and Benefield, 
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Glasenapp, D.T. (1986). The Nuts & Bolts of Classification. The American Biology 

Teacher, 48(6), 362-363.  

Lee, O.  & Luykx, A. (2007). Science Education and Student Diversity: Race/ Ethnicity, 

Language, Culture and Socioeconomic Status. Chap. 7 in: S.K. Abell & N.G. 

Lederman (Eds.), Handbook of Research on Science Education. pp. 171-197. New 
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Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση σχετίζεται με τους μαθησιακούς στόχους όπως έχουν οριστεί στην 

ενότητα. 

 

Μέθοδος αξιολόγησης 
Πορτφόλιο φοιτητών βασισμένο στις δραστηριότητες 1.2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2 και 
3.3 
 
Κριτήρια αξιολόγησης 

Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στο επιστημονικό περιεχόμενο και τις 

παιδαγωγικές πτυχές. 

Όσον αφορά το επιστημονικό περιεχόμενο, τα κριτήρια μπορούν, για παράδειγμα, να 

είναι: 

1. Ικανότητα εύρεσης πληροφοριών σχετικά με το δέντρο (είδος), το κλίμα, τις 

συνθήκες ανάπτυξης και τον τόπο. και να συνδέουν τις πληροφορίες μεταξύ 

τους. 

2. Δυνατότητα κατασκευής ενός διχρωματικού κλειδιού και εφαρμογή της 

διχοτομικής αρχής για την ταξινόμηση και περιγραφή των φύλλων που 

συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιτόπιας εργασίας. 

3. Η ορθότητα στη χρήση επιστημονικών ορολογιών. 

4. (προαιρετική δραστηριότητα) Πόσο καλά κατασκευάστηκε το μοντέλο του 

επιλεγμένου οικοσυστήματος και εάν το μοντέλο είναι κατάλληλο για να 

αντιπροσωπεύει το επιδιωκόμενο επιστημονικό περιεχόμενο. 

5. (προαιρετική δραστηριότητα) Πόσο καλά καταλαβαίνει ο φοιτητής την έννοια 

της "Εκπαίδευσης για αειφόρο ανάπτυξη" 

6. (προαιρετική δραστηριότητα) Δυνατότητα συζήτησης σχετικά με το σχέδιο 

χρήσης γης. 

 

Όσον αφορά την παιδαγωγική πτυχή, τα κριτήρια σχετίζονται τόσο με τους 

προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση της εξωσχολικής παιδαγωγικής στην επιστήμη 

και τη διαπολιτισμική παιδαγωγική.Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν για 

παράδειγμα πόσο καλά οι μαθητές μπορούν να προβληματιστούν σχετικά με τα 

ακόλουθα σημεία: 

1. Πώς η σχέση των δένδρων με τους πολιτισμούς (π.χ. χρήση στη βιοτεχνία / 

τέχνη / μουσική / επιβίωση / τρόφιμα / βιομηχανία κλπ.) Μπορεί να προωθήσει 

τη διαπολιτισμική κατανόηση. 

2. Ο ρόλος των σκυροδεμάτων / τεχνουργημάτων στην οικοδόμηση της 

επιστημονικής γλώσσας, γνώση των εννοιών και των διαδικασιών. 
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3. Πώς οι προετοιμασίες, η παιδαγωγική προσέγγιση κατά τη διάρκεια της 

επιτόπιας εργασίας και οι αντανακλάσεις μετά από την επιτόπια εργασία 

μπορούν να διευκολύνουν τη διαπολιτισμική μάθηση. 

4. Πώς η χρήση των ιδίων λέξεων και των αισθήσεων μπορεί να διευκολύνει την 

εκμάθηση του περιεχομένου της επιστήμης σε διαπολιτισμικό πλαίσιο. 

 

Φυσικά οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τροποποιήσουν ή να προσθέσουν τα δικά τους 

κριτήρια ανάλογα με το τι ταιριάζουν καλύτερα. 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Φύλλα Εργασίας  
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 
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I. Θαυμάζοντας τη φύση: Εισαγωγή στο θέμα "Εκμάθηση της διαπολιτισμικής 

επιστήμης εκτός σχολείου" 

 

1.1. Γενική Εισαγωγή - Τι είναι η διαπολιτισμική επιστήμη εκτός σχολείου 

 

 Διάρκεια: 30 λεπτά 

Φύλλα εργασίας και PPT [1]  

 

Αυτή είναι μια δραστηριότητα "προθέρμανσης". Η πρόθεση είναι να εξερευνήσετε τις 

προηγούμενες γνώσεις σας και 

πεποιθήσεις σχετικά με τα κεντρικά θέματα αυτής της ενότητας: 

- Πολιτισμός και τι έχει να κάνει με την κλίση 

- Εκμάθηση της διαπολιτισμικής επιστήμης 

- Εκμάθηση της επιστήμης εκτός σχολείου 

- Εκμάθηση της διαπολιτισμικής επιστήμης εκτός σχολείου 

- Γιατί χρειαζόμαστε τη διαπολιτισμική επιστήμη να μαθαίνει έξω από το σχολείο; 

 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει την ενότητα χρησιμοποιώντας την παρουσίαση του PowerPoint 

[2]. 

 

 

I. Θαυμάζοντας τη φύση: Εισαγωγή στο θέμα "Εκμάθηση της διαπολιτισμικής 

επιστήμης εκτός σχολείου" 

1.2. Προετοιμασία για ομαδική εργασία (flipped classroom) 

 

 

  Διάρκεια: 60 λεπτά(εργασία στο σπίτι) 

Δραστηριότητα: 

Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με τα πιο κοινά δέντρα από την περιοχή / νομό όπου ζείτε 

ή έχετε μεγαλώσει. 

 

1. Επιλέξτε τέσσερα κοινά δέντρα (είδη) από την περιοχή που έχετε επιλέξει. 
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2. Βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες για το καθένα από αυτά: το κλίμα (π.χ. ακτή, 

ενδοχώρα, βουνό, ...), τις συνθήκες ανάπτυξης και τον τόπο ανάπτυξης. 

Ανακαλύψτε επίσης εάν είναι θερμόφιλα (μπριζόλα, φουντουκιά, κλπ.) Ή ανθεκτικοί 

τύποι δέντρων (ερυθρελάτης, σημύδας, πεύκου, κλπ.) (Βιολογική γνώση) 

3. Προσπαθήστε να μάθετε αν αυτά τα δέντρα χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε 

σύμβολα, πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, μυστήρια, θρύλους ή / και ιστορίες στην 

περιοχή ή τη χώρα από την οποία προέρχεστε ή έχετε μεγαλώσει (πολιτισμικές γνώσεις). 

4. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με το τι χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτού του είδους 

για (χειροτεχνία / τέχνη / μουσική / επιβίωση / τρόφιμα / βιομηχανία κ.λπ.) 

5. Συλλέξτε και αποθηκεύστε τις εικόνες και τις πληροφορίες σας σε ένα αρχείο 

PowerPoint. 

6. Οι πληροφορίες αυτές θα προωθηθούν και θα συζητηθούν στη δραστηριότητα 2.3. 

(Προετοιμασία σε επιτόπια εργασία, Συλλογή προγνωστικών για τα δέντρα).  

 

 

II. Ανακάλυψη και κατανόηση 

2.1. Εισαγωγή στην ποικιλομορφία (προετοιμασία για μελέτη πεδίου, μέρος Α) 

  Διάρκεια: 15 λεπτά 

 

Φύλλα εργασίας και PPT [3]  
 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει την ποικιλομορφία, την ταξινόμηση και τον ρόλο των 

«κλειδιών» ως μια προσέγγιση για την κατανόηση της βιοποικιλότητας και της ιστορίας 

πίσω από την ονοματολογία (π.χ., η σημασία της ονομασίας των ζώων και των φυτών 

λόγω της συλλογής και επιβίωσης των τροφίμων σε διαφορετικούς πολιτισμούς) 

παρουσίαση. Ο εκπαιδευτικός εισάγει επίσης πώς μπορείτε να σχεδιάσετε ένα διχοτόμο 

κλειδί (την έννοια της ταξινόμησης που βασίζεται σε ομοιότητες και διαφορές). 
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II. Ανακάλυψη και κατανόηση 

2.2. Μοντελοποίηση ποικιλομορφίας (Προετοιμασία για μελέτη πεδίου, μέρος B) 

     Διάρκεια: 30 λεπτά 

 
Δραστηριότητα: Μοντελοποίηση ποικιλομορφίας  

Φύλλο εργασίας φοιτητών [1]  

 

Η άσκηση με παξιμάδια και μπουλόνια είναι ένας φθηνός και αποτελεσματικός τρόπος 

εξήγησης της χρήσης, της κατασκευής και της αξίας μιας κλείδας. Ενισχύει εύκολα την 

έννοια της ταξινόμησης που ασχολείται με ομοιότητες και διαφορές. Η άσκηση μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για μαθητές σε οποιοδήποτε επίπεδο. Η άσκηση μπορεί επίσης να 

αποτελέσει έναυσμα για συζήτηση πολλών θεμάτων, όπως οικογένειες οργανισμών, 

ομοιότητες στα φρούτα και τα ζώα. Ο εξοπλισμός είναι φθηνός και μπορεί να συλλεχθεί 

στο τοπικό κατάστημα υλικού. 

 

1. Σε ζεύγη: Κατασκευάστε ένα διχοτόμο κλειδί με βάση τα διαθέσιμα παξιμάδια 

και μπουλόνια 

2. Ανταλλάξτε το κλειδί σας με ένα άλλο ζευγάρι μαθητών 

3. Σε ζεύγη: Χρησιμοποιήστε το διχοτόμο κλειδί που έχει σχεδιαστεί από μια 

άλλη ομάδα σπουδαστών, για να ταξινομήσετε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια 

σας 

4. Συζητήστε τις εμπειρίες σας με την άλλη ομάδα 

 

 
 
 

 Προαιρετικό:  
 
Watson, S. & Miller, T. 2009. Classification and the Dichotomous Key. Tools for teaching 
identification. The Science Teacher, 76(3), 50-54. 
 
Glasenapp, D.T. 1986. The Nuts & Bolts of Classification. The American Biology Teacher, 
48(6), 362-363. 
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II. Ανακάλυψη και κατανόηση 

2.3. Συλλογή γνώσεων για τα δέντρα (προετοιμασία για μελέτη πεδίου, μέρος Γ) 

  Διάρκεια: 30 λεπτά 

Ομαδική εργασία 
 

Μοιραστείτε στην ομάδα: 

• τις γνώσεις σας για τα δέντρα και τα φύλλα, τις ορολογίες για την ταξινόμηση 

των δένδρων, των φύλλων και των σπόρων με βάση το δικό σας υπόβαθρο και 

γλώσσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τελικά τις πληροφορίες που συλλέξατε 

κατά τη διάρκεια της εργασίας (Δραστηριότητα 1.2). 

• Αφηγήσεις (αν υπάρχουν) σχετικά με τα δέντρα στην περιοχή / νομό που 

προέρχεστε ή έχετε μεγαλώσει: π.χ. Ποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτά τα 

είδη δέντρων για (χειροτεχνία / τέχνη / μουσική / επιβίωση / τρόφιμα / 

βιομηχανία κ.λπ.); Οποιοσδήποτε μύθος για τα δέντρα; (βλ. Δραστηριότητα 1.2) 

 

Μοιραστείτε / συζητήστε με ολόκληρη την τάξη. 

 

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη παρουσίαση του PowerPoint [5] - δείτε ξεχωριστό 

αρχείο. 
 
 

 

 
 
 

II. Ανακάλυψη και κατανόηση 

2.4. Εισαγωγήστη μελέτη πεδίου (προετοιμασία για μελέτη πεδίου, μέρος Δ)  

   Διάρκεια: 10 λεπτά 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει τη δραστηριότητα για την επιτόπια εργασία χρησιμοποιώντας 

παρουσίαση του PowerPoint [5] - βλ. Ξεχωριστό αρχείο. 

 

Φύλλο εργασίας [2] -Μορφολογία φύλλων του κοινού, βλ. Εργασία και οδηγός για 

μελέτη πεδίου (Δραστηριότητα 2.5 στο φύλλο εργασίας) 
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II. Ανακάλυψη και κατανόηση 

2.5. Μελέτη πεδίου 

 Διάρκεια: 90 λεπτά 

Εργασία και οδηγός για την επιτόπια μελέτη 

 

Εργαστείτε έξω σε ομάδες για να κάνετε τα εξής: 

 

• Μελετήστε την περιοχή σας γενικά: 

• Χαρακτηρίστε την περιοχή σας (φυσικό βιότοπο ή φυτεμένα ενδιαιτήματα, 

κατοικημένα ή ακατοίκητα, ...) 

• Να σημειώνετε την κατεύθυνση του ήλιου, την τοποθέτηση των κτιρίων (για να 

υπολογίζετε τη σκιά), εάν τα φυτά ήταν ποτισμένα ή όχι 

• Περιγράψτε την περιοχή σας σε σχέση με την ποικιλομορφία 

• Μετρήστε τις πράσινες περιοχές 

• Μελέτη δέντρων στην περιοχή σας: 

• Συλλέξτε δεδομένα σχετικά με τα δέντρα στην περιοχή που έχετε ορίσει 

• Τηρείτε το σχήμα, το χρώμα και τα χαρακτηριστικά των δέντρων 

 

Συλλέξτε τα φύλλα, κατηγοριοποιήστε τα και περιγράψτε τα. 

 

Χρησιμοποιήστε τα δικά σας λόγια και τις αισθήσεις σας, αλλά μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το φυλλάδιο «αφήστε τη μορφολογία» ως υποστήριξη εάν είναι 

απαραίτητο 

• Βγάλτε φωτογραφίες της περιοχής σας και των ειδών που βρίσκετε. 

• Προαιρετικά: Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή όπως iNaturalist. 

 

 

Παρατηρήσεις: 

• Κάθε ομάδα πρέπει να μελετήσει διαφορετικές περιοχές γύρω από το σχολείο 

• Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε το όνομα του είδους των δένδρων για να είστε σε θέση 

να ολοκληρώσετε τις εργασίες 

• Ενώ δουλεύετε έξω, είναι επιθυμητό να συζητήσετε πώς να μεταφέρετε τις γνώσεις 

που παίρνετε στη γνώση για τη διδασκαλία 

• Να θυμάστε να επιστρέψετε δείγματα πίσω στην τάξη 
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Φύλλο εργασίας 2 [2] - Δείτε εικόνες μορφολογίας φύλλων για να σας βοηθήσει με το 

λεξιλόγιο που απαιτείται για την περιγραφή των φύλλων. 

 

Οι φοιτητές μελετούν το φυλλάδιο [2]: Κοινή μορφολογία των φύλλων 
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II. Ανακάλυψη και κατανόηση 

2.6. Αναστοχασμός   

  Διάρκεια: 45 λεπτά 

Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας την παρουσίαση 

PowerPoint [5] - δείτε το ξεχωριστό αρχείο. 

 

Δραστηριότητα 

1. Ταξινόμηση των φύλλων που πήρατε σύμφωνα με ομοιότητες και διαφορές 

(προσπαθήστε να συνδυάσετε την καθημερινή γλώσσα και τις επιστημονικές έννοιες 

κατά την ταξινόμηση) 

2. Κατασκευάστε ένα διχοτόμο κλειδί με βάση τα συλλεχθέντα φύλλα σας  

(αν το επιτρέπει ο χρόνος · Χρησιμοποιήστε το κλειδί που έχει σχεδιαστεί από μια άλλη 

ομάδα φοιτητών για να ταξινομήσετε τα συλλεγέντα φύλλα σας) 

3. Αναστοχασμός για το πώς οι δραστηριότητες εκτός σχολείου μπορούν να 

προωθήσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση στην επιστημονική εκπαίδευση, π.χ. 

• Τι θα μπορούσατε να μάθετε από την επιτόπια δραστηριότητα, όσον αφορά 

μελλοντικό σας επάγγελμα. Ιδιαίτερη έμφαση στις διάφορες φάσεις (εργασίες 

προετοιμασίας, εργασίες πεδίου, συνοπτικά καθήκοντα - και πώς ήταν ή μπορούν να 

εκτελεστούν) και έμφαση στην ποικιλομορφία των φοιτητών. 
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II. Ανακάλυψη και κατανόηση 

2.7. Μελέτη οικοσυστήματος 

  Διάρκεια: 60 λεπτά 

Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας την παρουσίαση του 

PowerPoint [6] - δείτε το ξεχωριστό αρχείο. 

 

Δραστηριότητα: 

1. Με βάση τη γεωγραφική ποικιλομορφία της ομάδας σας, επιλέξτε ένα οικοσύστημα 

ή ένα τοπικό βιότοπο, τυπικό για μια γεωγραφική περιοχή που ένας ή κάποιοι από εσάς 

προέρχονται ή έχουν μεγαλώσει. 

2. Συζητήστε πού στον κόσμο βρίσκετε αυτό το είδος οικοσυστήματος ή βιοτόπου.  

3. Συζητήστε διαφορετικούς τύπους φυτών που θα υπομείνουν αυτό το οικοσύστημα ή 

βιοτόπου. Επιλέξτε ένα από αυτά τα φυτά και δείτε το με τον ακόλουθο τρόπο: 

o Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική θέση, τις κλιματολογικές 

συνθήκες (π.χ. ακτές, εσωτερικές, βουνό, ...), τις συνθήκες ανάπτυξης 

(βιολογικές γνώσεις) 

o Προσπαθήστε να μάθετε αν το φυτό αυτό χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε 

σύμβολα, πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, μυστήρια, μύθους ή / και ιστορίες στην 

περιοχή ή τη χώρα από την οποία προέρχεστε ή έχετε μεγαλώσει (πολιτισμικές 

γνώσεις) 

o Βρείτε πληροφορίες σχετικά με το τι χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτού του 

είδους φυτών για (χειροτεχνία / τέχνη / μουσική / επιβίωση / τρόφιμα / 

βιομηχανία κ.λπ.) (οικονομική σημασία) 

4. Κάντε μια παρουσίαση του φυτού σας για την τάξη, με βάση τις απαντήσεις σας στα 

παραπάνω σημεία. 

 

Ολομέλεια: Μοιραστείτε / συζητήστε με ολόκληρη την τάξη. 
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II. Ανακάλυψη και κατανόηση 
 
2.8. Μοντέλο οικοσυστήματος 

 

 

 Διάρκεια: 30 λεπτά 

Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας την παρουσίαση του 

PowerPoint [7] - δείτε το ξεχωριστό αρχείο. 

 

Δραστηριότητα: 

1. Συλλέξτε τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

ένα. Διαφανές δοχείο από γυαλί ή πλεξιγκλάς τουλάχιστον 1 λίτρου (γυαλί μαρμελάδας, 

μπολ χρυσόψαρο, ενυδρείο, terrarium ή παρόμοιο). 

Α. Ένα διαφανές καπάκι (πλαστικό φιλμ, πλαστική σακούλα, πλάκα γυαλιού / 

πλεξιγκλάς) 

Β. Ένα φλιτζάνι νερό 

Γ. Μια πηγή φωτός 

Δ. Ένα ή περισσότερα πράσινα φυτά σε κάποιο έδαφος (ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ μόνο σε νερό) 

Ε. Μερικά μικρά ασπόνδυλα (έντομα, γαιοσκώληκες, αράχνες, σκουπίδια κ.λπ.) - 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

Στ. Καταχωρητής δεδομένων με έναν ή περισσότερους αισθητήρες (φως, οξυγόνο, CO2, 

υγρασία, pH) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

 

2. Τοποθετήστε το φυτό (-τα) και ένα φλιτζάνι νερό στο γυάλινο δοχείο, με μια πηγή 

φωτός έξω από το γυαλί. Τώρα έχετε τα πιο βασικά συστατικά για να ξεκινήσετε τη 

φωτοσύνθεση. 

 

3. Καλύψτε το γυάλινο δοχείο με το καπάκι ή το διαφανές πλαστικό και τοποθετήστε το 

σε ένα δωμάτιο με ατμό. Τώρα έχετε ένα μικρό οικοσύστημα, το οποίο για λίγο θα 

συνεχίσει. Η εξάτμιση από το κύπελλο νερού και τα φυτά θα παράγει σταγόνες νερού 

κάτω από το πλαστικό, μέσα στο δοχείο, και μετά από λίγο, θα στάζει πίσω στο 

εργοστάσιο (-α) (πρωτογενής βροχή). 

 

4. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ. Είναι δυνατή η σύνδεση των αισθητήρων καταγραφής δεδομένων στο 

οικοσύστημα. Η καταγραφή των μεταβολών στο CO2, το O2 για παράδειγμα σχετικά με 

την ένταση του φωτός ή την εξάτμιση (ποσότητα νερού κάτω από το κάλυμμα) που 

σχετίζεται με τη θερμοκρασία. Αρκετά άλλα πειράματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

των φυτών είναι δυνατά και εάν εισαγάγετε κάποια ασπόνδυλα, επεκτείνετε τη 
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δυνατότητα παρατήρησης των αλληλεπιδράσεων των ειδών που εμπλέκονται στην 

τροφική αλυσίδα του μικρού σας οικοσυστήματος. 

 

Ολομέλεια: Μοιραστείτε / συζητήστε με ολόκληρη την τάξη. 

 

 

III. Συμβολή 

3.1. Εισαγωγή: Η περιοχή μας (flipped classroom) 

  
Διάρκεια: 60 λεπτά (εργασία στο 

σπίτι) 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές για το βήμα 5 

της "Περιβαλλοντικής Σκάλας": Επιρροή και Συμβολή (Jelavic, 2014, Jordet, 2000). 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Εισαγωγή: δείτε το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=kHhspf5IfdE 

 

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο, συζητήστε και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Τι σημαίνει "εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη" 

2. Τι σημαίνει "ικανότητες για βιώσιμη ανάπτυξη" 

3. Γιατί είναι σημαντική η "αρμοδιότητα δράσης"; 

4. Γιατί η τοπική κοινότητα μπορεί να είναι ένας ελκυστικός χώρος μάθησης για τη 

βιώσιμη εκπαίδευση 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ανάγνωση [1] Δραστηριότητα 3.1. Προετοιμασία για σχέδιο δράσης  

Απόσπασμα και μετάφραση από νορβηγικό άρθρο (ηλεκτρονική διάλεξη): 

Eldri Scheie και Majken Korsager (2015).  

https://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?tid=2102114 

 

 

Εκπαίδευση και Διδασκαλία για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

 

Πολλά από τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε σήμερα δείχνουν ότι οι τοπικές και εθνικές κοινωνίες εισέρχονται σε 

συμβιωτική αλληλεπίδραση με την παγκόσμια παγκόσμια κοινότητα. Επομένως, η 

αειφόρος ανάπτυξη είναι η σκέψη και η δράση τόσο σε τοπικό, εθνικό όσο και σε 
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παγκόσμιο επίπεδο. Η υλοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί την ενεργό 

συμμετοχή των πολιτών που έχουν την αρμοδιότητα να ενεργούν σωστά. Για να 

επιτευχθεί αυτό, είναι επιτακτική η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την αειφόρο 

ανάπτυξη στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Αειφόρος ανάπτυξη - κοινωνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί προβληματισμοί 

 

Το 1987, η Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (WCED) με την προεδρία 

του Gro Harlem Brundtland καθόρισε τον όρο «βιώσιμη ανάπτυξη» ως «μια εξέλιξη που 

ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες χωρίς να καταστρέφει τις προοπτικές των 

μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις ανάγκες τους» (Brundtland, 1987 ). Η αειφόρος 

ανάπτυξη, επομένως, ασχολείται με το ότι οι άνθρωποι που ζουν τόσο τώρα όσο και στο 

μέλλον πρέπει να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Προκειμένου η ανάπτυξη να είναι 

βιώσιμη, είναι πάντα απαραίτητο να εξεταστούν τρεις κύριες διαστάσεις, δηλαδή: 

κοινωνικό, οικονομικό και περιβάλλον. Αυτές αντανακλούν την ανάγκη εξισορρόπησης 

της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε σχέση με το περιβάλλον.  

 
 
 

Εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη 

Ο στόχος της εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης, που εγκρίθηκε το 2000, είναι ο έβδομος 

από τους οκτώ στόχους στους "Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας του ΟΗΕ", για την 

καταπολέμηση της φτώχειας στον κόσμο. Για να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος που 

μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, η δεκαετία 

2005-2014 ορίζεται ως η δεκαετία εκπαίδευσης του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη. Ο 

γενικός στόχος της δεκαετίας ήταν "να ενσωματωθούν αρχές, αξίες και πρακτικές για 

την αειφόρο ανάπτυξη σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης και της μάθησης" (UNESCO, 

2005). 
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Η Νορβηγία και το Υπουργείο Παιδείας της Νορβηγίας ακολούθησαν τη δεκαετία 

εκπαίδευσης των Ηνωμένων Εθνών για αειφόρο ανάπτυξη, ξεκινώντας τη δική της 

«Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2005-2010» με μια 

αναθεωρημένη έκδοση για την περίοδο 2012-2015 «Γνώσεις για ένα Κοινό Μέλλον ". Η 

στρατηγική της Νορβηγίας όσον αφορά την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 

αποσκοπεί στα εξής: 

• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και των νέων ώστε να συμβάλλουν στην 

αειφόρο ανάπτυξη σε διάφορους τομείς της φύσης και της κοινωνίας. 

• Βοηθώντας τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία να αποκτήσουν ικανότητες και 

πλαίσια εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. 

• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης δικτύων και σχέσεων συνεργασίας μεταξύ 

νηπιαγωγείων, σχολείων, σχετικών φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων 

(ΜΚΟ) και ερευνητικών ιδρυμάτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

• Προώθηση της συμμετοχής σε διεθνή φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών και 

την αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης για βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στη 

Νορβηγία όσο και σε άλλες χώρες. 

 

Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη έχει να κάνει με τη διευκόλυνση της 

διδασκαλίας που μπορεί να αναπτύξει τις ικανότητες των μαθητών για έναν αειφόρο 

κόσμο στην αλλαγή. Ο γενικός στόχος είναι η τόνωση της ευθύνης και της ενεργού 

συμμετοχής των φοιτητών. 

 

(...) 

 

Διδασκαλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε την αειφόρο ανάπτυξη ως μια δυναμική διαδικασία 

και όχι ως έναν καθορισμένο στόχο. Ο κόσμος και η κοινωνία εξελίσσονται διαρκώς και 

πρέπει να βρίσκουμε συνεχώς νέες λύσεις και να προσαρμόζουμε τον εαυτό μας σε 

πολύπλοκα συστήματα. Ως εκ τούτου, η διδασκαλία για την αειφόρο ανάπτυξη δεν είναι 

απλώς η παροχή στους μαθητές της γνώσης, αλλά και η κατανόηση και η δέσμευση για 

βιώσιμη ανάπτυξη (Schreiner & Sjøberg, 2005). Μέσω της διδασκαλίας μπορούμε να 

αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των μαθητών αναπτύσσοντας τις γνώσεις, τις 

δεξιότητές τους και τις στάσεις τους, βοηθώντας έτσι να αναπτύξουν ικανότητες δράσης 

για βιώσιμη ανάπτυξη (Breiting & Mogensen, 1999, FN-sambandet, 2016, Jegstad & 

Sinnes, 2013, Jensen & Schnack, 1997, Sinnes, 2015). Τέτοιες δεξιότητες δεν είναι κάτι 

που μπορεί να μεταφερθεί και να μεταφερθεί από δάσκαλο σε φοιτητή, αλλά κάτι που 

μπορεί να αναπτυχθεί μέσω ποικίλης, διεπιστημονικής και διεπιστημονικής 
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διδασκαλίας. Προκειμένου να δημιουργηθεί συνάφεια και κίνητρο, η διδασκαλία θα 

πρέπει να ποικίλλει με εξωτερικές δεξιότητες καθώς και με άλλους μαθησιακούς 

χώρους (τοπικό περιβάλλον και τοπικές κοινότητες). 
 
 

 
 
 (Korsager, 2013; Korsager & Scheie 2014) 
 

Γνώση 

 

Ορισμένα θέματα έχουν κεντρική σημασία για τη γνώση σχετικά με την αειφόρο 

ανάπτυξη. Αυτές αφορούν το κλίμα, την ενέργεια, την κατανάλωση και τους πόρους, τις 

συγκρούσεις συμφερόντων, τη συμμετοχή και τη δημοκρατία, τη βιοποικιλότητα, τις 

φυσικές περιοχές, τη χρήση γης, την υγεία, τα απόβλητα και την ανακύκλωση και τους 

υδάτινους πόρους. Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με αυτά τα 

θέματα μέσω διεπιστημονικής διδασκαλίας όπου συλλέγουν και επεξεργάζονται 

πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Οι μέθοδοι για να δώσουν στους μαθητές αυτή τη 

γνώση μπορεί να ποικίλουν, για παράδειγμα, διδασκαλία με διαλέξεις, αναζήτηση 

πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, ανάγνωση επιστημονικής βιβλιογραφίας και 

αναφορές. Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η πρόσβαση των σπουδαστών σε καλές και 

σχετικές πηγές, να επιλεγεί και να διαδοθεί το σχετικό θέμα μαζί με την εποπτεία των 

μαθητών στο πλαίσιο της συλλογής τους. 

•Αντιλήψεις σε σχέση 
με την αλλαγή

•Όραμα για το 
μέλλον

•Κίνητρα για επίλυση 
των 
περιβαλλοντικών 
προβλημάτων

•Κριτική σκέψη

•Κατανόηση συστημάτων

•Συνεργασία

•Επικοινωνία

•Επίλυση προβλήματος

•Δημιουργικότητα

•Κλιμα

•Ενέργεια

•Πηγές

•Συμφέροντα

•Συμμετοχή και 
δημοκρατία

•Βιοποικιλότητα

•Φύση

•Υγεία
•Διαχείριση Αποβλήτων

Γνώση Δεξιότητες

Ικανότητες 
δράσης

Στάσεις

Δεξιότητες αειφόρου 
διαχείρισης 
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Δεξιότητες 

 

Οι δεξιότητες για αειφόρο ανάπτυξη περιλαμβάνουν την ικανότητα να σκέφτονται 

κριτικά, να αναστοχάζονται, να υποστηρίζουν, να συνεργάζονται, να κατανοούν τα 

περιβάλλοντα (κατανόηση του συστήματος), να επικοινωνούν, να καινοτομούν και να 

δημιουργούν. Τέτοιες δεξιότητες μπορούν να εκπαιδευτούν επιτρέποντας στους 

μαθητές να εργάζονται σε ομάδες, να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να συζητούν 

συγκρούσεις και διλήμματα και να αναπτύσσουν λύσεις στα προβλήματα σε τοπικό και 

παγκόσμιο επίπεδο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε τέτοιες καταστάσεις είναι να μάθετε 

τα θέματα που μπορεί να είναι συναφή και συναρπαστικά. Τα τρέχοντα θέματα που 

τίθενται σε συζήτηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή την κοινότητα, και τα 

προβλήματα της καθημερινής ζωής των μαθητών μπορούν να είναι καλά σημεία 

εκκίνησης. 

 

Στάσεις 

 

Προκειμένου να δράσουμε για αειφόρο ανάπτυξη, είναι σημαντικό να έχουμε πίστη και 

ελπίδα για το μέλλον, αλλά πάνω απ 'όλα, τη θέληση να δράσουμε. Τέτοιες αντιλήψεις 

δημιουργούνται όταν οι μαθητές αποκτήσουν μια εικόνα για τις ευκαιρίες που πρέπει 

να επηρεάσουν οι ίδιοι. Μπορούν να επηρεάσουν και να δράσουν θετικά τόσο στον δικό 

τους τρόπο ζωής, για παράδειγμα με την επιλογή των καταναλωτών, αλλά και με τη 

συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες μέσω συμμετοχής σε πολιτικό έργο ή σε μη 

κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και στο μέλλον μέσω των επιλογών σταδιοδρομίας 

τους.  
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III. Συμβολή 

3.2. Σχέδιο για αξιοποίηση γης 

  Διάρκεια: 90 λεπτά 

Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας την παρουσίαση του 

PowerPoint [8] - δείτε το ξεχωριστό αρχείο. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Σχεδιάστε ένα σχέδιο για τη χρήση γης σε μια περιοχή κοντά στο σχολείο 

σας 

1. Σκεφτείτε μια περιοχή από το σχολείο. Ποιες δυνατότητες για χρήση γης μπορείτε να 

δείτε, χρησιμοποιώντας παιδαγωγική, φιλική προς το περιβάλλον χρήση της περιοχής, 

επιστημονική κατανόηση της βιωσιμότητας και της αλληλεπίδρασης στη φύση; Σκεφθείτε 

επίσης για την οικολογία, την ενέργεια και τους θρεπτικούς κύκλους. 

2. Επεξεργαστείτε ένα σχέδιο χρήσης γης για την επιλεγμένη περιοχή σας. 

3. Προετοιμάστε την παρουσίασή σας για το παιχνίδι ρόλων (Δραστηριότητα 3.3): 

o Προετοιμασία επιχειρημάτων για το σχέδιο χρήσης γης 

o Συζητήστε πιθανά αντικρουόμενα επιχειρήματα που ενδέχεται να αντιταχθούν 

στο σχέδιό σας 

 

Χρήσιμα υλικά: επικαλυπτικά πλαστικά φύλλα για την κατασκευή χαρτών επικάλυψης και 

μόνιμων μαρκαδόρων. 
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III. Συμβολή 

3.3. Υπόδηση ρόλων 

 Διάρκεια: 30 λεπτά 

Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας το PowerPoint [9] - βλέπε 

ξεχωριστό αρχείο. 

Ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει το ρόλο του προσωπικού του δήμου. 

 

Δραστηριότητα 

• Εργαστείτε στην ίδια ομάδα όπως και στη δραστηριότητα 3.2. 

• Παρουσιάστε την ιδέα του σχεδίου χρήσης γης σας στον δήμο. 

• Μπορείτε επίσης να παρουσιάσετε ένα σχέδιο / σκίτσο. Να είστε έτοιμοι να 

δώσετε επιχειρήματα για το σχέδιό σας και να απαντήσετε σε ερωτήσεις από το 

προσωπικό του δήμου. 

 



ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Περιβαλλοντική Σκάλα και Γραμμή

IO11



Περιβαλλοντική σκάλα και γραμμή

Σχεδιασμός: Jardar Cyvin, with ideas from Jelavic (2014), Lysklett (2013)
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Δραστηριότητα 1.1: Γενική εισαγωγή



Περίληψη

• Πρακτικές συμπερίληψης

• Μαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα

• Διαπολιτισμική εκπαίδευση

• Επιστήμη ως κουλτούρα

• Μάθηση στις φυσικές επιστήμες εκτός σχολείου

• Διαπολιτισμική εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες 
εκτός σχολικής τάξης
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Συμπερίληψη

Η συμπερίληψη είναι μια βασική αρχή αλλά και ταυτόχρονα μια 
παιδαγωγική πρακτική – η δημοκρατική ιδέα ότι όλοι οι 
άνθρωποι έχουν την ίδια αξία.

• Κάθε άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει το 
δικό του δυναμικό μάθησης ανεξάρτητα από το υπόβαθρο.

• Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
υποστηριχθούν και να ενισχυθούν στο μάθημά τους, τα κίνητρα 
και τις ικανότητες μάθησης. 

• Επιβάλλουν διαφορετικές μορφές διαφοροποιήσεων.

(Abdallah-Pretceille, 2006; Portera, 2012; Sleeter, 2013) photo Jardar Cyvin
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Ο στόχος μιας διαπολιτισμικής πρακτικής

• Να σταματήσει κάθε διάκριση και να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη για όλα τα άτομα και τις ομάδες 
στο σχολείο.

Συζητήστε: ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΣ; 

Αναγνωρίζετε αυτές τις αξίες στη δική σας χώρα;

Πώς εργάζεστε για να προωθήσετε την κοινωνική ένταξη και την ένταξη στο 
σχολείο;
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• ... θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την "ενσωμάτωση" ως 
ιδεολογία: απαιτεί οι μαθησιακοί χώροι να αναπτύξουν 
την ισότητα μεταξύ των μαθητών και την ικανότητά τους 
να αναπτύσσουν σχέσεις. 

• ... περιλαμβάνει επίσης την ποικιλομορφία των σκέψεων, 
των ενεργειών, της εθνικότητας, της θρησκείας, των 
συμφερόντων, του φύλου, των εμπειριών κ.λπ. 

Πώς κατανοείτε την ποικιλομορφία στη χώρα σας;

Μαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα
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Υπερποικιλότητα / Διαπολιτισμός: Μεγαλώνοντας σε
διαφορετικούς πολιτισμούς

• Συνεχίζουμε να είμαστε μέρη των διαφορετικών πολιτισμών που έχουμε 
μεγαλώσει (μεγαλώνει) 

• Εμείς ενσωματώνουμε διαφορετικές πολιτιστικές πρακτικές γιατί 
κινούμαστε μεταξύ διαφορετικών πραγματικοτήτων με διαφορετικούς 
«(κοινωνικούς) κώδικες», προσδοκίες, γλώσσες. 

• Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους διαφορετικούς «(κοινωνικούς) 
κώδικες» και να τις χρησιμοποιείτε σε διαφορετικά πεδία -> 
πολυπολιτισμικές ικανότητες -> επίπτωση στην ανάπτυξη της ταυτότητας 
ενός ατόμου. Οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ποικιλία 
απόψεις / πρακτικές / λόγια / απόψεις

(Vertovec, 2007) 

Όλα αυτά συμβαίνουν σε αλληλεπίδραση με φίλους, οικογένεια, άλλους 
σπουδαστές και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
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Η ποικιλομορφία ως πόρος

Οπτικοποιήστε τις διαφορές ως 
πλούτο: 
• Οι ανισότητες φαίνονται 

κάπως θετικές. 
• Η ποικιλομορφία λειτουργεί 

ως αφετηρία (βασική αρχή) 
για όλες τις δραστηριότητες 
στο σχολείο. 

• Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 
να επικεντρωθούν στη 
διδασκαλία που αφορά 
όλους τους μαθητές.
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Διαπολιτισμικότητα Έχουμε κάτι κοινό Το κάτι 
είναι διαφορετικό Μιλάμε / λέμε / 

ενδιαφερόμαστε να μάθουμε!

Πολιτισμός A Πολιτισμός B
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Διαπολιτισμική μάθηση

• Επικοινωνήστε με τις ομοιότητες καθώς και τις 
διαφορές,

• Να παρέχετε χώρο και χρόνο τόσο στον εαυτό σας 
(εκπαιδευτικούς) όσο και στους μαθητές για να 
εξερευνήσετε και να μάθετε ο ένας για τον άλλο,

• Να εστιάσετε στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και 
ομάδων και αλληλεπιδράσεις για αμοιβαία 
κατανόηση.

https://unsplash.com
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Διαπολιτισμική μάθηση στις φυσικές επιστήμες

• ... αφορά την ενσωμάτωση και προσαρμογή στην 
«διαπολιτισμική» σκέψη μέσα στις τάξεις των επιστημών 
μας. 

• ... ζητά να διερευνηθούν οι επιστημονικοί λόγοι των 
διαφορετικών μαθητών (ατόμων) στην τάξη. 

• ... αρχίζει διάλογο μεταξύ της κοινότητας της τάξης των 
επιστημών, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν 
ισότιμα - ακαδημαϊκά, κοινωνικά και πολιτιστικά. 

• ... δημιουργεί χώρο για συζήτηση σχετικά με διάφορους 
τρόπους με τους οποίους η επιστήμη είναι παρούσα σε 
διαφορετικές πολιτιστικές πρακτικές, π.χ. τρόφιμα, 
αντιλήψεις για τη φύση και τα ζώα, φεστιβάλ, ρούχα κλπ.

|  14
INTERCULTURAL SCIENCE LEARNING OUTSIDE OF 

SCHOOL



Διαπολιτισμική μάθηση στις φυσικές επιστήμες

.. δημιουργεί χώρο για συζήτηση σχετικά με 
διάφορους τρόπους με τους οποίους η επιστήμη είναι 
παρούσα σε διαφορετικές πολιτιστικές πρακτικές, π.χ. 
τρόφιμα, αντιλήψεις για τη φύση και τα ζώα, 
φεστιβάλ, ρούχα κ.λπ..

https://unsplash.com
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Η επιστήμη ως κουλτούρα έχει

- Ειδικούς τρόπους σκέψης, 

- Ειδικούς τρόπους επικοινωνίας, 

- Ειδικούς τρόπους κατανόησης και περιγραφής του 
κόσμου ,

- Ιδανικές αξίες και ιδανικά.

Αναστοχασμός
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Πολιτιστική διασταύρωση

• “Η μάθηση είναι σαν μια πολιτισμική μετάδοση ή 
πολιτιστική απόκτηση” (Aikenhead 1996)

• “ Ο εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθήσει τους 
σπουδαστές να διασχίσουν τα σύνορα ” (Aikenhead, 2000; 

Sjøberg, 2009)
Σπίτι

Σχολική επιστήμη

https://pixabay.com/no/runner-stickman-tegneserie-309053/
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Σκέψεις

Διαφάνεια και σεβασμός: 
• Π.χ. Υπάρχουν άλλες απόψεις για την εξέλιξη από την 

επιστημονική άποψη. 
• Εκπαιδεύστε τους μαθητές να δουν τα πλεονεκτήματα και τους 

περιορισμούς της επιστημονικής άποψης ή των επιστημονικών 
τρόπων σκέψης. 

• Αποφύγετε τα στερεότυπα.
Cyvin & Febri, 2017

• Είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερες από μία απόψεις σε κάτι, 
π.χ. την επιστημονική άποψη και τη θρησκευτική άποψη για την 
προέλευση του ανθρώπινου όντος.

Sjøberg, 2009
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Γλωσσικά εμπόδια

• Η γλώσσα στην επιστήμη έχει ένα συγκεκριμένο είδος 
που χαρακτηρίζεται από αφαίρεση και τεχνική.

• Επιπλέον, μερικές λέξεις (π.χ. δυνάμεις, ενέργεια, 
εργασία, θερμότητα) σημαίνουν διαφορετικά στην 
επιστημονική γλώσσα από ότι στην καθημερινή γλώσσα. 

• Αυτό από μόνο του μπορεί να προκαλέσει προκλήσεις 
για τη διέλευση των συνόρων. 

• Επιπλέον, η έλλειψη γλωσσικών ικανοτήτων γενικά 
μπορεί να περιορίσει την κατανόηση των επιστημονικών 
εννοιών από τους μαθητές.
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Παραδείγματα ορισμένων στρατηγικών για την
αντιμετώπιση του γλωσσικού φραγμού

• Ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την 
ανάγκη να εξηγηθεί η σημασία των επιστημονικών 
ορολογιών και φράσεων. (Η διέλευση των συνόρων 
σημαίνει μεταξύ άλλων η εκμάθηση μιας "νέας" 
γλώσσας).

• Χρήση της "μεταγλώσσας" / συζήτηση για τις 
επιστημονικές λέξεις.

• Χρήση διδασκαλίας με βάση το διάλογο. 

• Αναπτύξτε εργαλεία για να βοηθήσετε τους μαθητές 
να μάθουν τόσο τη γλώσσα όσο και τις έννοιες.
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Μάθηση εκτός σχολικής τάξης

• ... είναι η μάθηση της επιστήμης μέσα από δραστηριότητες 
που συμβαίνουν εκτός της αίθουσας της τάξης (τυπική ή 
άτυπη).

• Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι οι επισκέψεις 
σε ζωολογικό κήπο, το μουσείο, το πλανητάριο, η χρήση 
διαδικτύου / τηλεόρασης για την προβολή επιστημονικών 
προγραμμάτων, η εκμάθηση επιστημονικών δεδομένων σε 
συνεργασία με τη φύση (κατασκήνωση, επιτόπια έρευνα, 
παρατήρηση φυσικών φαινομένων κλπ.).

(Léonie, 2014, σελ. 120-21) 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΣ;
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Η εκμάθηση της
διαπολιτισμικής
επιστήμης εκτός
σχολείου

Διαπολιτισμικότητα

Μάθηση στις φ.ε.

Παιδαγωγικ
ή σχετική με 
μη τυπική 
και άτυπη 
μάθηση
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Η εκμάθηση της διαπολιτισμικής επιστήμης εκτός
σχολείου μπορεί να:

• ... κάνουν τους μαθητές να παρατηρούν και να βιώνουν
επιστημονικά φαινόμενα σε φυσικά περιβάλλοντα.

• ... να ενθαρρύνουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους
περιγράφοντας τις παρατηρήσεις τους μέσα στις ομάδες και την
τάξη τους.

• ... να τους παρέχουν εξατομικευμένες εμπειρίες με επιστημονικές
αρχές που υπάρχουν στην ίδια τη φύση. Μπορούν να νιώσουν και
να αγγίξουν ένα δέντρο αντί να κοιτάξουν την εικόνα ενός δέντρου
στα βιβλία τους.

• ... να κινητοποιήσουν έναν διαπολιτισμικό διάλογο, ανταλλαγή
ιδεών, διαδικασίες σκέψης, επιστημονικές εμπειρίες μεταξύ των
μαθητών που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και πολιτισμούς.

• ... να τους βοηθήσουν να γίνουν κρίσιμες, ευαισθητοποιημένες και
ευέλικτες για να συζητήσουν τις δικές τους και να δεχθούν
διαφορετικές προοπτικές να εξετάσουν παρόμοιες επιστημονικές
πρακτικές.
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Δραστηριότητα 2.1: Εισαγωγή στη
ποικιλομορφία και ταξονομία



Οικολογία και τα είδη

• Ένα παράδειγμα από την Αρκτική– Spitsbergen 

2000 km βόρεια της Πράγας, 1200 km από το βόρειο πόλο

• Χερσαία οικολογία 

• Αβιοτικοί + βιοτικοί παράγοντες 

• «Απλές» τροφικές αλυσίδες στο έδαφος (επίγεια) 

• Λίγα είδη (σε σύγκριση με τις τροπικές περιοχές ή τον ωκεανό 

• Εξαιρετικά λίγα θηλαστικά 

• Εξαιρετικά λίγα τρωκτικά 

• Εξαιρετικά λίγα αρπακτικά ζώα Λίγα πουλιά 

• Δεν υπάρχουν αμφίβια ή φίδια 

• Λίγα ασπόνδυλα γενικά 

• Λίγα έντομα 

• Υψηλοί αριθμοί συγκεκριμένων ειδών - δηλαδή πτηνά από γκρεμούς 

Συνέπεια: Σχετικά εύκολο να παρατηρήσετε συνδέσεις και ερμηνεύουν τη συνοχή
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Ταξονομία

• Ονομασία και ταξινόμηση οργανισμών 

• Μέρος της βιολογικής συστηματικής (η φυλογένεση, η 
εξέλιξη προστίθεται)

• Γιατί;

Δραστηριότητα: λεπτό σκέφτεστε, 1 λεπτό συζητήστε με το 
άτομο δίπλα σας)
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Γιατί ταξονομία

• Δημιουργεί σειρά (όχι χάος)

• Κοινές έννοιες και ονομασία (ονοματολογία)

• Πρακτική (πολιτισμός και φύση) 

• Παιδαγωγική προσέγγιση

• Επιστημονικά (βιβλία, συζήτηση)
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Πώς να ταξινομήσετε; Τι είναι ένα διχοτόμο κλειδί

• Στόχος: Βάλτε ονόματα σε άγνωστα είδη ή αντικείμενα 

• Χρήση: Χαρακτηριστικά με ένα κλειδί

• Ο όρος διχοτομικός σημαίνει "χωρισμένος σε δύο 
μέρη". Έτσι, σε κάθε στάδιο ενός διχρωματικού κλειδιού 
παρουσιάζονται μόνο δύο επιλογές. Κάθε επιλογή 
οδηγεί σε μια άλλη εναλλακτική λύση μέχρι να 
αναγνωριστεί ο οργανισμός ή το αντικείμενο.

• Παράδειγμα: Φρούτα

• Με κουκούτσι ή χωρίς

• Φλούδα μεγαλύτερη ή μικρότερη από 1 mm

• Χρώμα κίτρινο/πορτοκαλί ή όχι
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Δραστηριότητα 2.2: Μοντελοποίηση της πολυμορφίας



Περίληψη:

• Σκοπός 

• Χαρτί - κάρτες με μπουλόνια και παξιμάδια 

• Το έργο - κάνοντας ένα διχοτόμο κλειδί 

• Το σύστημα των διχότομων κλειδιών και της 

ιεραρχικής σκέψης.
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Σκοπός

• Να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ένα διχοτόμο 

βιολογικό κλειδί για να προσδιορίσετε τα σωστά είδη.

• Να είστε σε θέση να δημιουργήσετε το δικό σας κλειδί. 

• Πρώτα με τη μοντελοποίηση ορισμένων γνωστών μη 

βιολογικών τμημάτων, π.χ. καραμέλες, καρύδια / 

μπουλόνια, καρφιά κ.λπ. 

• Να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε παιδαγωγικά τη 

γνώση σχετικά με τα διχοτομικά κλειδιά στη διδασκαλία 

για την ποικιλομορφία των ειδών
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Διαθέσιμα αντικείμενα -

Παξιμάδια και μπουλόνια
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Φύλλο εργασίας
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(Answer key: 1.Wing nut; 2.Square nut; 3. Hex nut; 4. Flathead wood screw;  5. Ovalhead machine screw; 6. Roundhead wood 
screw; 7. Roundhead machine screw; 8. Hexhead machine screw.)

Identification sheet for nuts and bolts

Your name: 

Instruction: Use the dichotomous key to identify each piece of nuts and bolts that was handed out, 
and write the correct name on each picture.



Ομαδική εργασία

• Διάρκεια: 30 λεπτά
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Δραστηριότητα
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1. Σε ζεύγη: Κατασκευάστε ένα διχότομο κλειδί 

βασισμένο στα διαθέσιμα παξιμάδια και μπουλόνια 

/ κάρτες παξιμαδιών και βιδών.

2. Ανταλλάξτε το κλειδί με ένα άλλο ζευγάρι φοιτητών

3. Σε ζεύγη: Χρησιμοποιήστε το διχότομο κλειδί που 

έχει σχεδιαστεί από μια άλλη ομάδα σπουδαστών, 

για να ταξινομήσετε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια 

σας.

4. Συζητήστε τις εμπειρίες σας με την άλλη ομάδα.
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Μοντελοποίηση κλείδας

Τί είναι αυτό;
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(Rewritten from Watson and Miller, 2009.) Photos: Jardar Cyvin

Χρησιμοποίησε 
τη κλείδα.

(Answer key: 1.Wing nut; 2.Square nut; 3. Hex nut; 4. Flathead wood 
screw;  5. Ovalhead machine screw; 6. Roundhead wood screw; 7. 
Roundhead machine screw; 8. Hexhead machine screw.)

Identification sheet for nuts and bolts

Your name: 

Instruction: Use the dichotomous key to identify each piece of nuts and bolts that was handed out, 
and write the correct name on each picture.
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( Προσαρμογή από Watson and Miller, 2009.)
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Διχότομη κλείδα, 
Οδηγίες: Ξεκινήστε με 
τον αριθμό 1 για το 
αντικείμενο που 
θέλετε να 
αναγνωρίσετε. 
Διαβάστε τις 
εναλλακτικές λύσεις a 
και b. Επιλέξτε αυτό 
που ταιριάζει 
καλύτερα με το 
μπουλόνι ή το 
παξιμάδι σας και μετά 
προχωρήστε στο 
επόμενο βήμα. 
Συνεχίστε μέχρι να 
αναγνωρίσετε το 
παξιμάδι ή το 
μπουλόνι σας. Γράψτε 
την απάντησή σας 
φύλλο απαντήσεων

Photos: Jardar Cyvin

Dichotomous key for nuts and bolts
Start with number 1 for the object you want to identify. Read the “a” and “b” 
alternatives. Select the one that is matching your bolt or nut best, then move on to 
the next step. Continue until you have identified your nut or bolt. Write your answer 
on the identification sheet.

1 a Item with a hole ………………………………………….. Go to 2
b Item without hole ……………………………............. Go to 4

2 a Item has wings …………………………………………….. Wing nut
b Item without wings ……………………………………… Go to 3

3 a Item four-sided ……………………………………………. Square nut
b Item six-sided ………………………………………………. Hex nut

4 a Item has threading & a pointed tip ……….……. . Go to 5
b Item has threading & without pointed tip …… Go to 6

5 a Item has flat head………………………………………… Flathead wood screw
b Item has round head ……………………………………. Roundhead wood screw

6 a Item has a six-sided head …………………………….. Hexhead machine screw
b Item has not a six-sided head ………………………. Go to 7

7 a Item has round head ……………………………………. Roundhead machine screw
b Item has oval head ……..……………………………….. Hexhead machine screw

(Answer key: 1.Wing nut; 2.Square nut; 3. Hex 
nut; 4. Flathead wood screw;  5. Ovalhead
machine screw; 6. Roundhead wood screw; 7. 
Roundhead machine screw; 8. Hexhead machine 
screw.)

Identification sheet for nuts and bolts

Your name: 

Instruction: Use the dichotomous key to 
identify each piece of nuts and bolts that 
was handed out, and write the correct name 
on each picture.



Εφαρμογή αναγνώρισης δέντρων

• Eg. British tree identification

•
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https://www.woodlandtrust.org.uk/visiting-
woods/trees-woods-and-wildlife/british-
trees/identify-trees-with-our-tree-id-app/



Επιστημονική ή παιδαγωγικά κατάλληλη κλείδα;

• Μια παιδαγωγική κλείδα μπορεί να είναι πολύ 
απλή ή πολύπλοκη, αλλά σε κάθε περίπτωση -
δεν είναι πλήρες.

• Μια πλήρης επιστημονική κλείδα για μια 
ταξινομική ομάδα και μια περιοχή, έχει ως στόχο 
να είναι πλήρης, προκειμένου να προσδιορίσει 
όλο τον πληθυσμός (ή άλλο ταξινομικό επίπεδο 
ως οικογένεια).
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Δραστηριότητα 2.3: Συλλογή αρχικών ιδεών για τα
δέντρα

Δραστηριότητα 2.4: Εισαγωγή στη μελέτη πεδίου

Δραστηριότητα 2.5: Μελέτη πεδίου

Δραστηριότητα 2.6: Περίληψη/Αναστοχασμός



Περίληψη:

• Στόχος

• Αρχική γνώση

• Εισαγωγή μελέτης πεδίου

• Φύλλο εργασίας– μορφολογία φύλλων

• Μελέτη πεδίου

• Αναστοχασμός
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Στόχος

• “Εισαγωγική δραστηριότητα”

• Κατανόηση της βιοποικιλότητας

• Κατανόηση πολιτισμικών πτυχών

INTERCULTURAL SCIENCE LEARNING OUTSIDE OF 

SCHOOL |  49



Συλλογή αρχικών ιδεών για τα δέντρα

Συζητήστε στην ομάδα σας:

• Τις γνώσεις σας για τα δέντρα και τα φύλλα, ορολογίες 
που σχετίζονται με κατηγοριοποίηση των δέντρων, των 
φύλλων και των σπόρων βασισμένα στο δικό σας 
υπόβαθρο. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που 
συλλέξατε κατά τη διάρκεια της Δραστηριότητας 1.2. 
• Παρουσιάστε τη δουλειά που ετοιμάσατε για τη 

Δραστηριότητα 1.2. :

• Κάνετε αναφορά στα είδη των δέντρων, χρησιμοποιώντας εικόνες. 

• Κάνετε αναφορά σε παράγοντες που ξεχωρίζουν το συγκεκριμένο 
είδος δέντρου από άλλα. 
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Συζητήστε στην ολομέλεια



• Συζητήστε στις ομάδες:
• Ιστορίες (αν υπάρχουν) για δέντρα στη περιοχή σας. Για 

παράδειγμα: 
• Πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτά τα δέντρα (κατασκευές/ 

τέχνη/ μουσική/ επιβίωση/ τροφή/ βιομηχανία);

• Μύθους σχετικούς με τα δέντρα

• Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που συλλέξατε στη 
Δραστηριότητα 1.2..
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Συλλογή αρχικών ιδεών για τα δέντρα

Συζητήστε στην ολομέλεια



Μελέτη πεδίου: δέντρα
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Εργασία σε ομάδες:

Τί γνωρίζεις για τη μορφολογία των φύλλων; 
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Υπάρχουν κάποιες έννοιες ή ορολογίες στην 
καθημερινή γλώσσα ή σε επιστημονικούς όρους 
που βοηθούν στη κατηγοριοποίηση των 
φύλλων; Ποιοι είναι αυτοί; 



Φλέβωση Σχήμα Διάταξη Εξωτερικό 
πλαίσιο

Διάταξη στο 
στέλεχος

Παράλληλ
η

Ευθεία Οβάλ Απλή Ολόκληρο Με εναλλαγές

Πτεροειδ
ής

Λογχοειδές Obovate Παλαμοειδής 
μικτή

Οδοντωτό Α Αντίθετα

Παλαμοει
δής

Sagittate Κυκλικό φτεροειδής
μικτή

Οδοντωτό Β σπειροειδής

Δικτύω Digitate Reniform Διπλή 
φτεροειδής
μικτή

Οδοντωτό Γ Ροζέτα

Περιστρο
φική

Παλαμοειδ
ής

Pinnatisect Τρίφυλλη Με λοβούς Secund

Σχεδιασμός: Jardar Cyvin
Pictograms: https://commons.wikimedia.org/wiki/Leaf_morphology

Φύλλο εργασίας με πληροφορίες για τη μορφολογία των φύλλων. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Leaf_morphology


Φύλλο Εργασίας - Μορφολογία

INTERCULTURAL SCIENCE LEARNING OUTSIDE OF 

SCHOOL |  55

(Ville, C.A. n.d. Από: https://www.britannica.com/science/morphology-biology )

“Η μορφολογία στη βιολογία είναι η μελέτη του μεγέθους, σχήματος και 
δομής των ζώων, φυτών και μικροοργανισμών, και η σχέσεις των μερών τους. 
Σχετίζεται με τις γενικές μορφές της βιολογικής δομής και της διάταξης των 
μερών ενός φυτού ή ζώου. Ο όρος ανατομία σχετίζεται επίσης με τη μελέτη 
της βιολογική δομής, και ειδικά της μικροσκοπικής δομής. 

https://www.britannica.com/science/morphology-biology


Μελέτη πεδίου: Δέντρα (ομαδική εργασία)

• Η περιοχή σου γενικότερα:
• Χαρακτήρισε την περιοχή (π.χ. φυσικός ή τεχνητός βιότοπος) 
• Πάρε σημειώσεις για τη κατεύθυνση του ήλιου και τη σκιά και κατά 

πόσο τα φυτά έχουν ποτιστεί ή όχι
• Περίγραψε την περιοχή σε σχέση με τα διαφορετικά είδη 
• Μέτρηση την πράσινη περιοχή 

• Δέντρα στη περιοχή σου:
• Συνέλεξε δεδομένα για τα δέντρα στη περιοχή που μελετάς
• Παρατήρηση το σχήμα, χρώμα και χαρακτηριστικά των δέντρων
• Συνέλεξε φύλλα, κατηγοριοποίησε τα και περίγραψέ τα
• Χρησιμοποίησε λέξεις και αισθήσεις και τα φύλλα εργασίας για τη 

μορφολογία των φύλλων. 

• Βγάλε φωτογραφίες την περιοχή και τα φύλλα που έχεις 
μελετήσει.

• Χρησιμοποίησε κάποια εφαρμογή για την καταγραφή των φύλλων 
όπως για παράδειγμα το iNaturalist.
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Μελέτη πεδίου

Σχόλια:

• Κάθε ομάδα θα μελετήσει συγκεκριμένη περιοχή

• Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζεις το όνομα του 
δέντρου

• Συζητήστε πως θα μπορούσαν οι δραστηριότητες 
αυτές να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία σας

• Φέρτε φύλλα στη τάξη
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Μελέτη πεδίου

• Διάρκεια: 90 λεπτά
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Μετά τη μελέτη πεδίου, Δραστηριότητα 2.6

Ομαδική εργασία: 

• Κατασκευάστε μια κλείδα κατηγοριοποίησης των φύλλων σας 
και αν υπάρχει χρόνος συγκρίνεται με τις κλείδες από τις 
άλλες ομάδες

• Συζητήστε πως οι δραστηριότητες εκτός τάξης μπορούν να 
προωθήσουν την διαπολιτισμική κατανόηση στη διδακτική 
των φυσικών επιστημών, π.χ.
• Πώς εμπειρίες όπως αυτή μπορούν να βοηθήσουν με τη γλωσσική 

ανάπτυξη και την εννοιολογική κατανόηση

• Πώς μπορεί αυτή η δραστηριότητα να σας βοηθήσει ως μελλοντικούς 
εκπαιδευτικούς. Δώστε έμφαση στις διάφορες φάσεις όπως για 
παράδειγμα την προετοιμασία, τη μελέτη πεδίου κ.α.
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Μετά τη μελέτη πεδίου, Δραστηριότητα 2.6

Συζήτηση στην ολομέλεια:
Πιθανά σημεία συζήτησης:

• Χαρακτηρίστε τις διαφορετικές περιοχές σε σχέση με τη 
ποικιλία σε κάθε περιοχή(each group present their area)

• Αναστοχασμός στο πως τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να 
προωθήσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, πχ. 
• Πώς εμπειρίες όπως αυτή μπορούν να βοηθήσουν με τη γλωσσική 

ανάπτυξη και την εννοιολογική κατανόηση

• Πώς μπορεί αυτή η δραστηριότητα να σας βοηθήσει ως μελλοντικούς 
εκπαιδευτικούς. Δώστε έμφαση στις διάφορες φάσεις όπως για 
παράδειγμα την προετοιμασία, τη μελέτη πεδίου κ.α.

• Πώς η χρήση των αισθήσεων μπορεί να βοηθήσει τη μαθησιακή 
διαδικασία.
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Βιβλιογραφικές Αναφορές

• Tree Identification Project. Henrico21. 21st Century 

Teaching and Learing. Retrieved from: 

http://blogs.henrico.k12.va.us/21/2016/03/25/tree

-identification-project/

• Ville, C.A. n.d. Morphology. Encyclopædia Britannica. 

Retrieved from: 

https://www.britannica.com/science/morphology-

biology
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http://blogs.henrico.k12.va.us/21/2016/03/25/tree-identification-project/
https://www.britannica.com/science/morphology-biology
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This presentation is based on the work within the project Intercultural learning in mathematics and

science initial teacher education (IncluSMe). Coordination: Prof. Dr. Katja Maaß, International Centre

for STEM Education (ICSE) at the University of Education Freiburg, Germany. Partners: University of

Nicosia, Cyprus; University of Hradec Králové, Czech Republic; University of Jaen, Spain; National

and Kapodistrian University of Athens, Greece; Vilnius University, Lithuania; University of Malta,

Malta; Utrecht University, Netherlands; Norwegian University of Science and Technology, Norway;

Jönköping University, Sweden; Constantine the Philosopher University, Slovakia.

The project Intercultural learning in mathematics and science initial teacher education (IncluSMe) has

received co-funding by the Erasmus+ programme of the European Union under grant no. 2016-1-

DE01-KA203-002910. Neither the European Union/European Commission nor the project's national

funding agency DAAD are responsible for the content or liable for any losses or damage resulting of

the use of these resources.

IncluSMe project (grant no. 2016-1-DE01-KA203-002910) 2016-2019, lead

contributions by Jardar Cyvin, Maria I.M Febri,, Anne Bonnevie Lund and

Ragnhild Lyngved Staberg.

CC-BY-NC-SA 4.0 license granted



ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Δραστηριότητα 2.7: 

Διερεύνηση οικοσυστήματος



Ομαδική εργασία
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
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1. Με βάση τη γεωγραφική ποικιλομορφία της ομάδας σας, επιλέξτε ένα οικοσύστημα ή 

τοπικό βιότοπο, χαρακτηριστικό για μία ή περισσότερες από τις γεωγραφικές περιοχές 

σας. 

2. Συζητήστε πού στον κόσμο βρίσκετε αυτό το είδος οικοσυστήματος. Συζητήστε 

διάφορους τύπους φυτών που θα υπομείνουν. 

3. Επιλέξτε ένα από αυτά τα φυτά και δείτε το με τον ακόλουθο τρόπο: 

A. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική θέση, τις κλιματικές συνθήκες 

(π.χ. ακτές, εσωτερικές, βουνό, ...), τις συνθήκες ανάπτυξης (βιολογικές γνώσεις).

B. Προσπαθήστε να μάθετε αν το φυτό αυτό χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε 

σύμβολα, πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, μυστήρια, μύθους ή / και ιστορίες στην 

περιοχή ή τη χώρα από την οποία προέρχεστε ή έχετε μεγαλώσει (πολιτισμικές 

γνώσεις). 

C. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με το τι χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτού του είδους 

φυτών για (βιοτεχνία / τέχνη / μουσική / επιβίωση / τρόφιμα / βιομηχανία κ.λπ.) 

(οικονομική σημασία) 

4. Κάντε μια παρουσίαση του φυτού σας για την τάξη, με βάση τις απαντήσεις σας στα Α, 

Β και Γ παραπάνω



Juniperus communis (Juniper)
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Χάρτης κατανομής Juniperus communis

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: Πολιτισμικά τοπία

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ



Βιολογική γνώση
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Juniperus communis
Οικογένεια: Cupressaceae, Γένος: Juniperus
Είδος: Juniperus communis L. 
Αγγλικά: Common juniper

Κλιμα/συνθήκες ανάπτυξης:
- ακτές, ενδοχώρα, βουνά - μια 
ποικιλία συνθηκών!

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

https://commons.wikimedia.org/wiki/Juniperus_communis


Πολιτισμική κληρονομία
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«Το δέντρο της κομητείας», Sogn- og Fjordane, 
Νορβηγία .Το δέντρο «πρέπει να ήταν βιολογικό, 
πολιτιστικό και / ή οικονομικά σημαντικό για 
μεγάλο χρονικό διάστημα»

Ξυλεία και φύλλα 
Οι ντόπιοι στην κοιλάδα Lahaul της Ινδίας, 
παρουσιάζουν τα φύλλα του φυτού στις 
θεότητες τους ως λαϊκή παράδοση. Είναι 
επίσης χρήσιμο ως λαϊκό φάρμακο για πόνο 
και πόνο, καθώς και επιληψία και άσθμα. 
Έχουν αναφερθεί ότι συλλέγουν μεγάλες 
ποσότητες των φύλλων και ξύλου για 
οικοδομική και θρησκευτική χρήση.

Εθνοτική και φυτική χρήση: 
• διαβήτη, γυναικεία 

αντισυλληπτικά, άσθμα,
• οι ιερείς το χρησιμοποιούν για 

να καθαρίζουν, να ευλογούν και 
να προστατεύουν το νοικοκυριό 
και τους κατοίκους του,

• Η τέφρα Juniper θεωρείται ως 
μία από τις κύριες πηγές 
ασβεστίου για τους ανθρώπους 
Navajo, ΗΠΑ

Fisletut
gaor inn å ut
me sprakanaole i røvi
(Νορβηγικό ποιήμα)

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ



Οικονομική σημασία - χρήση
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καρικεύματα

Ξυλεία/κατασκευές

Μαγειρική
-δίνει γεύση στο gin
-γεύση στα κρέατα

Αντιοξειδωτική
Αντιμικροβιακή
δραστηριότητα

Αιθέρια έλαια
π.χ. καμφορά

Διακοσμητική χρήση

Ξυλεία/κατασκευές
Bonsai

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ



Ομαδική εργασία
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1. Με βάση τη γεωγραφική ποικιλομορφία της ομάδας σας, επιλέξτε ένα οικοσύστημα ή 

τοπικό βιότοπο, χαρακτηριστικό για μία ή περισσότερες από τις γεωγραφικές περιοχές 

σας. 

2. Συζητήστε πού στον κόσμο βρίσκετε αυτό το είδος οικοσυστήματος. Συζητήστε 

διάφορους τύπους φυτών που θα υπομείνουν. 

3. Επιλέξτε ένα από αυτά τα φυτά και δείτε το με τον ακόλουθο τρόπο: 

A. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική θέση, τις κλιματικές συνθήκες 

(π.χ. ακτές, εσωτερικές, βουνό, ...), τις συνθήκες ανάπτυξης (βιολογικές γνώσεις).

B. Προσπαθήστε να μάθετε αν το φυτό αυτό χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε 

σύμβολα, πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, μυστήρια, μύθους ή / και ιστορίες στην 

περιοχή ή τη χώρα από την οποία προέρχεστε ή έχετε μεγαλώσει (πολιτισμικές 

γνώσεις). 

C. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με το τι χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτού του είδους 

φυτών για (βιοτεχνία / τέχνη / μουσική / επιβίωση / τρόφιμα / βιομηχανία κ.λπ.) 

(οικονομική σημασία) 

4. Κάντε μια παρουσίαση του φυτού σας για την τάξη, με βάση τις απαντήσεις σας στα Α, 

Β και Γ παραπάνω

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
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Klövsjö_June_2014_02.jpg: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Kl%C3%B6vsj%C3%B6_June_2014_02.jpg/250px-

Kl%C3%B6vsj%C3%B6_June_2014_02.jpg (Photographer: Arild Vågen)

Juniperus_communis_Haweswater.jpg:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Juniperus_communis_Haweswater.jpg/1280px-

Juniperus_communis_Haweswater.jpg (Photographer: Chris Cant)

Juniperus_communis_range_map.png:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Juniperus_communis_range_map.png/1024px-

Juniperus_communis_range_map.png (Photographer: MPF)

Juniperus_communis_L:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/396_Juniperus_communis_L.jpg (Author: Amédée Masclef)

Lüneburger_Heide_006.jpg: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/L%C3%BCneburger_Heide_006.jpg/180px-

L%C3%BCneburger_Heide_006.jpg (Photographer: Nikanos)

Αναφορές (εικόνες)

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Kl%C3%B6vsj%C3%B6_June_2014_02.jpg/250px-Kl%C3%B6vsj%C3%B6_June_2014_02.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Juniperus_communis_Haweswater.jpg/1280px-Juniperus_communis_Haweswater.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Juniperus_communis_range_map.png/1024px-Juniperus_communis_range_map.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/396_Juniperus_communis_L.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/L%C3%BCneburger_Heide_006.jpg/180px-L%C3%BCneburger_Heide_006.jpg
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Juniperus_communis_cones:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Juniperus_communis_cones.jpg (Photographer: MPF)

Eastern_Juniper_Sandy_Hook_Old_Dune_Trail_in_winter.jpg:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Eastern_Juniper_Sandy_Hook_Old_Dune_Trail_in_winter.jpg/120

0px-Eastern_Juniper_Sandy_Hook_Old_Dune_Trail_in_winter.jpg (Photographer: Miguel Vieira)

Sogn-og-Fjordane-våpen.svg: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Sogn_og_Fjordane_v%C3%A5pen.svg/860px-

Sogn_og_Fjordane_v%C3%A5pen.svg.png (Author: Skvalen)

Norway_Counties_Sogn_og_Fjordane_Position.svg:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Norway_Counties_Sogn_og_Fjordane_Position.svg/562px-

Norway_Counties_Sogn_og_Fjordane_Position.svg.png (Author: Marmelad)

Green leaf plant near houses: https://unsplash.com/photos/OgDBwcsdUg8 (Photo by Aubrey Odom on Unsplash)

Soubor, Juniperus_communis_wood_tangent_section_2_beentree.jpg:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Juniperus_communis_wood_tangent_section_2_beentree.jpg (Photographer: 

Beentree)

The wild garden: http://www.nwplants.com/images/trees/jun_sco_bonsai.jpg (Photographer: Wallace W. Hansen, Photo credit: The 

Wild Garden, www.nwplants.com)

Plik, Laguiole-en-aubrac-messer.jpg:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Laguiole-en-aubrac-messer.jpg (Photographer: Dr. Max Lennertz)

Αναφορές (εικόνες)

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Juniperus_communis_cones.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Eastern_Juniper_Sandy_Hook_Old_Dune_Trail_in_winter.jpg/1200px-Eastern_Juniper_Sandy_Hook_Old_Dune_Trail_in_winter.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Sogn_og_Fjordane_v%C3%A5pen.svg/860px-Sogn_og_Fjordane_v%C3%A5pen.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Norway_Counties_Sogn_og_Fjordane_Position.svg/562px-Norway_Counties_Sogn_og_Fjordane_Position.svg.png
https://unsplash.com/photos/OgDBwcsdUg8
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Juniperus_communis_wood_tangent_section_2_beentree.jpg
http://www.nwplants.com/images/trees/jun_sco_bonsai.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Laguiole-en-aubrac-messer.jpg
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This presentation is based on the work within the project Intercultural learning in mathematics and

science initial teacher education (IncluSMe). Coordination: Prof. Dr. Katja Maaß, International Centre

for STEM Education (ICSE) at the University of Education Freiburg, Germany. Partners: University of

Nicosia, Cyprus; University of Hradec Králové, Czech Republic; University of Jaen, Spain; National

and Kapodistrian University of Athens, Greece; Vilnius University, Lithuania; University of Malta,

Malta; Utrecht University, Netherlands; Norwegian University of Science and Technology, Norway;

Jönköping University, Sweden; Constantine the Philosopher University, Slovakia.

The project Intercultural learning in mathematics and science initiall tteacher education (IncluSMe) has

received co-funding by the Erasmus+ programme of the European Union under grant no. 2016-1-

DE01-KA203-002910. Neither the European Union/European Commission nor the project's national

funding agency DAAD are responsible for the content or liable for any losses or damage resulting of

the use of these resources.

IncluSMe project (grant no. 2016-1-DE01-KA203-002910) 2016-2019,

lead contributions by Ragnhild Lyngved Staberg, Maria I.M Febri, Anne

Bonnevie Lund, Jardar Cyvin.

CC-BY-NC-SA 4.0 license granted

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ



ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Δραστηριότητα 3.2.: Χρήση γης-

Ανάπτυξη σχεδίου για χρήση γης κοντά στο
σχολείο σου
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Διάρκεια: 90 λεπτά



Παραδείγματα αναλογικών θεματικών χαρτών που γίνονται από
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(Cyvin, 

2013b)
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Θεματικός χάρτης: Κουτιά. 4 διαφορετικά 
στρώματα. Κλίμακα και χάρτης βλάστησης: 
Επάνω δεξιά γωνία Ονόματα και τύπος 
κουτιών φωλιών: Κάτω αριστερή γωνία 
Τοπογραφικές πληροφορίες: Δεξιά δεξιά 
γωνία Υπόμνημα: Άνω αριστερή γωνία.

Τελικός θεματικός χάρτης με 4 
στρώματα. Να έχετε υπόψη σας 
το "X" στην επάνω αριστερή 
γωνία. Αυτό είναι ένα σημάδι για 
να χωρέσει τα στρώματα μαζί.
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Παραδείγματα ηλεκτρονικών θεματικών χαρτών που
γίνονται από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης(Cyvin, 2013b)
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Με την άδεια της Garmin.

Τοπογραφικός χάρτης
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Κάντε ένα σχέδιο χρήσης γης (ομαδική εργασία)
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1. Χρησιμοποιήστε τις εικόνες από το πάρκο σε συνδυασμό με τους χάρτες 
Google και το Google Street View για να αποκτήσετε μια βάση γνώσεων 
της περιοχής τοπογραφικού πάρκου. 

2. Καταγράψτε τα ενδιαφέροντα των διαφόρων ομάδων χρηστών της 
περιοχής πάρκου: 

• Εργολάβοι / εταιρείες ακινήτων 

• Εργαζόμενοι σε κοντινή απόσταση 

• Αρχές του δήμου 

• Αρχές διατήρησης της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των βιολόγων)

• Δημόσιο / Γείτονες Παιδιά / Φοιτητές 

• Οδικές αρχές 

• Οργανισμοί προστασίας της βιολογίας και της άγριας πανίδας 
(εθελοντές)
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3. Κάντε μια λίστα προτεραιότητας για αυτό που νομίζετε ότι είναι η πιο 
σημαντική χρήση 

4. Κάντε ένα χάρτη με 2 επίπεδα που δείχνει: την τοπογραφία θέματα που 
είναι σημαντικά για την προγραμματισμένη χρήση της γης σας 

5. Κάντε ένα νέο στρώμα που δείχνει την πιο σημαντική απειλή για τη 
χρήση που σχεδιάσατε 

6. Κάντε ένα υπόμνημα χάρτη και μια σύντομη εξήγηση στο χάρτη σας

7. Ετοιμάστε επιχειρήματα για το σχέδιο χρήσης γης 

8. Συζητήστε πιθανά αντικρουόμενα επιχειρήματα που ενδέχεται να 
αντιταχθούν στο σχέδιό σας
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Με βάση το ρόλο σας
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Δραστηριότητα 3.3.: παιχνίδι ρόλου, 

παρουσίαση χρήσης της γης, 

ομάδα εστίασης: τοπικές αρχές
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Παιχνίδι ρόλου
INTERCULTURAL SCIENCE LEARNING OUTSIDE OF 
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• Εργασία στην ίδια ομάδα με τη δραστηριότητα 

3.2. 

• Παρουσιάστε την ιδέα του σχεδίου χρήσης γης

σας στον δήμο.

• Δώστε επιχειρήματα για το σχέδιό σας και

απαντήστε σε ερωτήσεις από το προσωπικό του

δήμου (προετοιμαστείτε να απαντήσετε σε

πιθανά αντίθετα επιχειρήματα που ενδέχεται να

αντιταχθούν στο σχέδιό σας).
https://cnho.files.wordpress.com/2011/02/debate.gif
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