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Workshop: «Εκπαίδευςθ - Διάδοςθ τθσ Αςτρονομίασ: Επιτόπου διαδραςτικό και
αλλθλεπιδραςτικό με τουσ ςυνζδρουσ, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με μακθτζσ ωσ
παράδειγμα»
1η Φάση: Παρουςίαςθ ςτουσ ςυνζδρουσ του προγράμματοσ που ακολουκεί και ανάλθψθ











κακθκόντων (ποιοι κα βοθκιςουν ςτον ζλεγχο των μακθτϊν, ποιοι κα βοθκιςουν ςτο παιχνίδι
κρυμμζνου κθςαυροφ, ποιοι κα βοθκιςουν ςτθ χειροτεχνία).
Μζςα από παραμφκια, κινοφμενα ςχζδια και ντοκιμαντζρ, ςτα παιδιά δθμιουργοφνται
ςυχνά απορίεσ για ό,τι υπάρχει πζρα από τθ Γθ. Με αφορμι αυτζσ τισ απορίεσ και τισ αρχικζσ
ιδζεσ που ςχθματίηονται ςτουσ μακθτζσ για το φυςικό περιβάλλον, αποφαςίςαμε να
ςχεδιάηουμε και να υλοποιοφμε εκπαιδευτικά προγράμματα Αςτρονομίασ επ’ αόριςτον.
Οι εκπαιδευτικζσ κεωρίεσ, που αποτελοφν τθ βάςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων
και χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε τουσ φάςθ, είναι:
Η παιδοκεντρικι προςζγγιςθ - Εκπαίδευςθ που ζχει επίκεντρο το παιδί και τα ενδιαφζροντά του
(Ουάντςγουερκ, 2001).
Η βιωματικι προςζγγιςθ - Εκπαιδευτικι διαδικαςία που μετατρζπει τισ εμπειρίεσ ςε γνϊςθ με
τθν ενεργό ςυμμετοχι και αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν (Solveig Strangstadstuen, Ard
Sonneveld, 2008).
Η εποικοδομθτικι προςζγγιςθ - Η μάκθςθ είναι μία διαδικαςία ενεργθτικισ δόμθςθσ των
γνϊςεων και όχι μία διαδικαςία πρόςκτθςισ τθσ. «Ο εκπαιδευτικόσ αλλά και οι άλλοι
μακθτεφοντεσ οδθγοφν το μακθτι ςτθ δικι του αναηιτθςθ νοιματοσ» (Ουάντςγουερκ, 2001).
Οι αρχικζσ ιδζεσ των παιδιών - Οι βιωματικζσ - νοθτικζσ παραςτάςεισ των παιδιϊν που
ςυγκροτοφν από μόνα τουσ για να κατανοιςουν, να ερμθνεφςουν τα φυςικά φαινόμενα και το
φυςικό περιβάλλον (Ραβάνθσ, 2003).
Η ανακαλυπτικι διδαςκαλία - Αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν με το περιβάλλον, χρθςιμοποιϊντασ
τισ αιςκιςεισ τουσ (Κόκκοτασ, 2004).
Η ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία - Οι δραςτθριότθτεσ πραγματοποιοφνται ςε μικρζσ ομάδεσ, με
ζνα ςυνεργατικό ςφςτθμα, του οποίου οι ςτόχοι τοφ κάκε παιδιοφ πραγματοποιοφνται μόνον
όταν, επίςθσ, πραγματοποιοφνται οι ςτόχοι όλθσ τθσ ομάδασ (Ματςαγγοφρασ, 2000).
Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουκεί, είναι εμπνευςμζνο από το κζμα τθσ
Παγκόςμιασ Εβδομάδασ Διαςτιματοσ (www.worldspaceweek.org). Πρόκειται για ζναν ετιςιο
κεςμό, που διοργανϊνεται κατά τθν περίοδο 4-10 Οκτωβρίου και ζχει ςκοπό τθν εκλαΐκευςθ και
διάδοςθ τθσ Αςτρονομίασ. Αυτι θ μθ κυβερνθτικι, μθ κερδοςκοπικι γιορτι τθσ Επιςτιμθσ
διακθρφχκθκε το 1999 από τθν United Nations General Assembly. φλλογοι και ομάδεσ
αςτρονόμων, φορείσ και ςχολεία από όλο τον κόςμο, λαμβάνουν μζροσ διοργανϊνοντασ
εκδθλϊςεισ και εκπαιδευτικά προγράμματα Αςτρονομίασ αφιλοκερδϊσ, δίνοντασ και μια
δθμοςιογραφικι διάςταςθ με τα Μ.Μ.Ε. να καλφπτουν τα γεγονότα ι με δθμοςιεφςεισ ςτον
τφπο. Πολλζσ εκδθλϊςεισ δθλϊνονται ςτο site τθσ διοργάνωςθσ, αλλά πραγματοποιοφνται και

άλλεσ που δε γίνονται γνωςτζσ ςτο ευρφ κοινό τθσ ιςτοςελίδασ. Σο κζμα για το 2013 είναι:
Εξερευνώντασ τον Άρθ, Ανακαλφπτοντασ τθ Γθ! (Exploring Mars, Discovering Earth!).
Σα εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία που κα χρθςιμοποιιςουμε ςτο ςυγκεκριμζνο
πρόγραμμα, για να κινθτοποιιςουμε το ενδιαφζρον των παιδιϊν και να διδάξουμε τισ
αςτρονομικζσ ζννοιεσ, τα ζχουμε βρει ςτο διαδίκτυο και τθ βιβλιογραφία ι τα ζχουμε
προμθκευτεί με προςωπικζσ δαπάνεσ. Αυτά είναι: παιδικι λογοτεχνία, παιχνίδια ρόλων ι
μίμθςθσ, κινθτικά παιχνίδια, τραγοφδια ι μουςικι υπόκρουςθ κατά τθ διάρκεια άλλθσ
δραςτθριότθτασ, εικαςτικά (χειροτεχνίεσ, ηωγραφικι), ντοκιμαντζρ Αςτρονομίασ (ςυνικωσ
αποςπάςματα), εκπαιδευτικά παιχνίδια από το Πλανθτάριο Θεςςαλονίκθσ και αυτό τθσ Ακινασ,
ι ακόμα και παιχνίδια που καταςκευάηουμε μόνοι μασ.

2η Φάση: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τα παιδιά.
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Παιχνίδια γνωριμίασ ςε κφκλο (κακιςμζνοι ςτο πάτωμα): 1) Ζνα χάρτινο διαςτθμόπλοιο ταξιδεφει
από χζρι ςε χζρι και όποιοσ το κρατάει λζει το όνομά του, 2) Παιχνίδι με ερωτιςεισ για
προςωπικζσ προτιμιςεισ, όταν θ απάντθςθ για τον εαυτό του είναι κετικι, ςθκϊνεται το κάκε
παιδί και ψάχνει μια άλλθ διακζςιμθ κζςθ. Αν θ απάντθςθ είναι αρνθτικι, το παιδί παραμζνει
ςτθ κζςθ του.
Αφιγθςθ παραμυκιοφ: «Ο Γιοσ τθσ Αςτερόςκονθσ» (του κ. ταφρου Αυγολοφπθ) με
πλαςτικοποιθμζνεσ εικόνεσ του παραμυκιοφ.
Παιχνίδι κρυμμζνου κθςαυροφ με τουσ ςυνζδρουσ να κρατοφν κρυμμζνεσ κάρτεσ memory για
τον Άρθ και να εξθγοφν ςτο τζλοσ τι δείχνει κάκε ηευγάρι εικόνων (παιδιά ςε 4 ομάδεσ,
χωριςμζνεσ με αρικμοφσ που κα παίρνουν από ςακοφλα - κάκε παιδί παίρνει χαρτάκι από τθ
ςακοφλα και ο αρικμόσ [1-4] που κα του τφχει, ανικει ςτθν αντίςτοιχθ ομάδα). Οι 4 ομάδεσ
διαςκορπίηονται ςτο ςυνεδριακό χϊρο, ρωτοφν τον κάκε ςφνεδρο ξεχωριςτά αν ζχει κάρτεσ και
όποιουσ ςυνζδρουσ ανακαλφψουν με κάρτεσ τοφσ φζρνουν ςτον κφκλο. Ακολουκεί μια ςυηιτθςθ
για το περιεχόμενο των εικόνων.
Παιχνίδι memory με τισ κάρτεσ που κα βρουν τα παιδιά, πάλι κακιςμζνα ςτον κφκλο.
Παρακολοφκθςθ video με μια από τθν αποςτολι ρομποτικισ ςυςκευισ «Curiosity» ςτον Άρθ για
εξερεφνθςθ και ςυηιτθςθ με τουσ ςυνζδρουσ: «Σι μακαίνουμε για τθ Γθ εξερευνϊντασ τον Άρθ;»
Κινθτικό παιχνίδι με τθ βαρφτθτα των πλανθτϊν χρθςιμοποιϊντασ ηάρι με εικόνεσ πλανθτϊν. Σο
κάκε παιδί ρίχνει το ηάρι και ανάλογα με τθν εικόνα που κα τφχει, όλοι υποδυόμαςτε το πϊσ κα
περπατοφςαμε πάνω ςτον πλανιτθ αυτό ςε ςχζςθ με τθ βαρφτθτά του.
Χειροτεχνία: «Εξερεφνθςθ του Άρθ» (υλικά: μπάλεσ από φελιηόλ, κόκκινθ τζμπερα, πινζλα,
χαρτονάκια μαφρα ι μπλε ςκοφρα, κίτρινεσ κυρομπογιζσ και ξυλομπογιζσ, οδοντογλυφίδεσ,
εικόνεσ ρομποτικϊν ςυςκευϊν, αυτοκόλλθτα με το logo του ςυνεδρίου και τθσ WSW,
ατλακόλλεσ, χαρτοταινία). Σο κάκε παιδί παίρνει τθ χειροτεχνία του ωσ αναμνθςτικό τοφ
προγράμματοσ που παρακολοφκθςε.

3η Φάση: υηιτθςθ και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ από τουσ ςυνζδρουσ, ανταλλαγι ιδεϊν.
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