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κιά – Παρασκιά.  

Shadow (Umbra – penumbra). 

Ζνα ςχζδιο μακιματοσ για τθ Γενικι & τθν Ειδικι Αγωγι & Εκπαίδευςθ. 

A teaching plan for typical & SEN students 

 

 

ABSTRACT 

The phenomenon of shadow was, from antiquity, well defined as the absence of light. Aristotle, in fact, had 

argued for a spherical earth believing that the curved lines on the lunar surface produced by the shadow of a 

spherical earth, which interweaved between the sun and the moon (Grant 2011, p.95). The present didactic 

proposal, for typical and SEN students, is participation for Open Discovery Space’s (ODS) contest for educational 

scenario of 2014-15 (Greece). It forms IBSE learning model and emphasis was given to the association of the 

content with every day life, to peer-to-peer education and to the big ideas of science (Harlen 2010). This didactic 

proposal is supported by a Teaching Plan (see here: http://wp.me/p3oRiZ-eW) and Inquiry Learning Spaces (ILS) in 

Greek and English (see here: http://goo.gl/SEMJ5W and here: http://goo.gl/3T09gY respectively and also: 

GoLab.eu & Graasp.eu). Students, working in groups, initially invited to engage in an exploration of the 

phenomenon of shadow using interactive whiteboard and the learning object "Shadow (umbra and penumbra)" 

from photodentro.edu.gr (see here http://goo.gl/iwW0zh). Moreover, the use metamemory questions is aiming at 

self-regulation of learning through Judgments of Learning (JOLs) and Ease of Learning,(EOLs) judgments (Karably & 

Zabrucky 2009).  

Acknowledgements: I want to thank Adrian Holzer  for his valuable support on issues of the Graasp.  

 

Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 Από τθ μία, θ ςκιά τοποκετείται ςτο μθ απτό, ςτο μθ πραγματικό (Gombrich 2005 – ςελ.17). Από 

τον Όμθρο τα είδωλα των νεκρϊν εξομοιϊνονται με ςκιζσ1 ζωσ τισ μζρεσ μασ όπου θ λζξθ ‘ςκιϊδθσ’ 

χρθςιμοποιείται – μεταφορικά – για κάτι που είναι τόςο άτονο ι αποδυναμωμζνο, ϊςτε δεν μπορεί να 
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 Ομιρου Οδφςςεια, ραψωδία λ "Μεγάλθ Νεκυϊα": υνομιλία του Οδυςςζα, ςτο «κάτω κόςμο»,  με τθ ςκιά του Αχιλλζα (λ.467), τθσ μθτζρασ 

του Αντίκλειασ, και, τζλοσ, του Πατρόκλου. 

Πάντα εςφ τό πζτρινο άγαλμα καί πάντα εγϊ θ ςκιά ποφ μεγαλϊνει 

Οδυςςζασ ΕΛΤΣΗ  «Σο Μονόγραμμα ΙΙΙ» 

 

Always you the stone statue and always I the shadow that grows  

Odysseas  ELYTIS « The Monogram III» 
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παίξει κανζνα ουςιαςτικό ρόλο, λ.χ. ςκιϊδθσ εξουςία, ςκιϊδθσ οικονομία κ.λπ.. Από τθν άλλθ, το 

φαινόμενο τθσ ςκιάσ είναι ανζκακεν καλά ξεκακαριςμζνο ωσ απουςία φωτόσ, ενϊ θ φφςθ του φωτόσ 

(Young & Freedman – ςελ.1248) ζχει εγείρει πολλζσ ςυηθτιςεισ από τθν αρχαιότθτα. Ο Αριςτοτζλθσ είχε 

επιχειρθματολογιςει υπζρ μιασ ςφαιρικισ γθσ κεωρϊντασ ότι οι καμπφλεσ γραμμζσ επί τθσ ςελθνιακισ 

επιφάνειασ παράγονταν από τθ ςκιά μιασ ςφαιρικισ γθσ, θ οποία παρεμβαλλόταν ανάμεςα ςτον ιλιο 

και ςτθ ςελινθ. Η αλικεια των επιχειρθμάτων του Αριςτοτζλθ ζγινε αποδεκτι – αντίκετα με τθν 

επικρατοφςα παρανόθςθ πωσ ςτθν πριν Κολόμβου εποχι θ γθ κεωροφταν επίπεδθ (Grant 2011, 

ςελ.95). Πιάνοντασ ξανά το νιμα τθσ ιςτορίασ από το Μεςαίωνα, κα αναφζρουμε τον Iςίδωρο από τθ 

Σεβίλλθ. Στισ «Eτυμολογίεσ» του, αναφζρεται πωσ «θ ςελινθ παίρνει το φωσ τθσ από τον ιλιο και 

πακαίνει ζκλειψθ όταν θ ςκιά τθσ γθσ παρεμβάλλεται ανάμεςα ς’ αυτιν και ςτον ιλιο» (Grant 2011, 

ςελ.18). 

Η παροφςα διδακτικι πρόταςθ αποτελεί τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό Εκπαιδευτικοφ Σεναρίου 

του Open Discovery Space (ODS) – δείτε εδϊ: http://goo.gl/YGEADk. Το ςχζδιο μακιματοσ απευκφνεται 

ςε μακθτζσ Γυμναςίου τόςο τθσ Γενικισ όςο καί τθσ Ειδικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ (Τμιματα Ζνταξθσ, 

Ειδικά Γυμνάςια, Τ.Ε.Ε. & ΕΠΑ.Λ. Ειδικισ Αγωγισ2) και εντάςςεται ςτο διερευνθτικό μοντζλο μάκθςθσ 

(Levy et al. 2011) «καταλαμβάνοντασ» δφο διδακτικζσ παρεμβάςεισ3. Δόκθκε βαρφτθτα ςτθ ςφνδεςθ 

του περιεχομζνου με τθν κακθμερινι ηωι – πεδίο που εξ’ οριςμοφ ςτοχεφει Ειδικι Αγωγι & 

Εκπαίδευςθ4, ςτθ διδαςκαλία μεταξφ ομοτίμων (Νεράντηθσ 2014, Πιερράτοσ 2013)5 και ςτισ αρχζσ & 

μεγάλεσ ιδἐεσ των επιςτθμϊν (Harlen 2010) κακϊσ επίςθσ και ςτα εξισ δεδομζνα για τουσ μακθτζσ με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι/και αναπθρία: α) τθσ αδυναμίασ πλιρουσ επζκταςθσ ςτο μακθματικό 

πεδίο αναπαράςταςθσ των εννοιϊν και των ςυνδζςεϊν τουσ, β) του γεγονότοσ ότι οι εναλλακτικζσ ιδζεσ 

των μακθτϊν εκτόσ από διαχρονικότθτα και παγκοςμιότθτα, δεν τροποποιοφνται εφκολα (Περδἰκθσ 

2006, ςελ.13) και γ) των εκτεταμζνων δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ 

και Εκπαίδευςθσ ςε όλα τα μζρθ τθσ μνθμονικισ διαδικαςίασ του κάκε μακθτι (Παντελιάδου et al. 

2014, ςελ 34)6.  

Η εν λόγω διδακτικι πρόταςθ ςτθρίχκθκε ςε διδακτικι παρζμβαςθ του γράφοντοσ για τθν 

Επιμόρφωςθ ΒϋΕπιπζδου ςτισ ΤΠΕ (δεσ http://goo.gl/RmivBB) και υλοποιικθκε κατά τθ τρζχουςα 

                                                           
2
 Ακολουκϊντασ «κατά πόδασ» τθν φλθ του Γυμναςίου τθσ Γενικισ Αγωγισ (Άρκρο 8, παράγρφοσ γ, υποπαράγραφοσ αα , N. 3699/2008 – ΦΕΚ  

199, τ. Aϋ, 2-10-2008) – και ςφμφωνα με το ΔΕΠΠ-ΑΠ τθσ Φυςικισ – θ φλθ τθσ Βϋ και Γϋ Γυμναςίου τθσ Γενικισ Παιδείασ ζχει ιςοκατανεμθκεί 

και διαμοιραςκεί ςτισ τάξεισ Βϋ, Γϋ και Δϋ του Σ.Ε.Ε. Ειδ. Αγωγισ Αϋ Βακμίδασ. Ζτςι οι προσ «ςτόχευςθ» Σάξεισ είναι οι Γϋ και Δϋ του Σ.Ε.Ε. Ειδ. 

Αγωγισ Αϋ Βακμίδασ. Σζλοσ, βρίςκει εφαρμογι καί  ςτισ Βϋ,Γϋ,Δϋ, τάξεισ του Ειδικοφ ΕΠΑ.Λ. & Σ.Ε.Ε. Ειδ. Αγωγισ Βϋ Βακμίδασ . 

3
 Η διάρκεια αυτι μπορεί να επιμθκυνκεί – πρόδθλο για τθν Ειδικι Αγωγι & Εκπαίδευςθ – ανάλογα με το μακθςιακό επίπεδο των μακθτϊν και 

το βακμό εξοικείωςθσ αυτϊν ςτισ προτεινόμενεσ διδακτικζσ πρακτικζσ. 

4
 *…+ «αξιοποίθςθ δυνατοτιτων των μακθτϊν με αναπθρία ςε ςχζςθ με τθν κακθμερινι ηωι»*…+ από τθν Εγκφκλιο «Αξιολόγθςθ των μακθτϊν 

ςτα νζα διδακτικά αντικείμενα ςτα ςχολεία με ΕΑΕΠ», Τπουργείο Παιδείασ Θ.Π. & Α. , Φ.7Α/709/138775/Γ1, 2 Δεκ. 2011. 

5
  H αλλθλοδιδακτικι μζκοδοσ ςυνοδεφεται με το μεγαλφτερο ποςοςτό μετάδοςθσ και διατιρθςθσ τθσ γνϊςθσ από τισ υπόλοιπεσ διδακτικζσ 

μεκόδουσ http://momatalks.tumblr.com/post/42355933278, &  http://www.cehd.umn.edu/crdeul/pdf/monograph/5-a.pdf. 

6
  Τπερκεματίηοντασ, πολλζσ μελζτεσ δείχνουν ότι οι παλιζσ ιδζεσ μζνουν «ηωντανζσ» ςε ςυγκεκριμζνα πλαίςια. υνικωσ το καλφτερο που κα 

μπορεί να επιτευχκεί είναι μία «περιφερειακι εννοιολογικι αλλαγι» όπου ςε οριςμζνα τμιματα τθσ αρχικισ ιδζασ υπάρχει ςυγχϊνευςθ με 

τμιματα τθσ νζασ ιδζασ ςχθματίηοντασ ζνα είδοσ «υβριδικισ» ιδζασ. D. HEYWOOD, J. PARKER, The Pedagogy of Physical Science, pg.12,   ISBN 

978-1-4020-5270-5 Springer 2010 

http://goo.gl/YGEADk
http://momatalks.tumblr.com/post/42355933278
http://www.cehd.umn.edu/crdeul/pdf/monograph/5-a.pdf


3 

 

ςχολικι χρονιά ςτο Τ.Ε.Ε. Ειδ. Αγωγἠσ ΑϋΒακμ. & Ειδικό ΕΠΑ.Λ. Σερρϊν, με μεγαλφτερθ αποδοχι από 

ότι «αναμενότανε». Οι μακθτζσ ενκουςιάςτθκαν με τθ χριςθ του διαδραςτικοὐ πίνακα και του 

ςυγκεκριμζνου μακθςιακου αντικειμζνου του «φωτόδεντρου». Δυςκολία παρουςιάςτθκε κατά τθ 

ανάκλθςθ του μθχανιςμοφ ςχθματιςμοφ ςκιάσ και παραςκιάσ. Ο γράφων ζπρεπε να υπενκυμίςει το 

μθχανιςμό αυτό. Η όλθ διαδικαςία τθσ «ανακάλυψθσ» των εκλείψεων πιρε περιςςότερθ ϊρα από ότι 

αναμενόταν όπωσ επίςθσ και θ ςυηιτθςθ επί των ερωτιςεων τθσ «Αξιολόγθςθ/Μεταγνϊςθσ». Προσ 

αυτι τθν κατεφκυνςθ ςχεδιάηεται θ επανάλθψθ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ χρθςιμοποιϊντασ τθν 

παρουςα διδακτικι. 

Η παροφςα διδακτικι πρόταςθ υποςτθρίηεται από Φφλλο Μακθτι κακϊσ και από το Inquiry 

Learning Space (ILS)7 «...υπό ςκιάν» ςτα Ελλθνικά και το ILS «In the shadows» ςτα Αγγλικά που 

βρίςκεται εδϊ8: http://goo.gl/SEMJ5W κι εδϊ: http://goo.gl/3T09gY αντίςτοιχα. Οι μακθτζσ, 

εργαηόμενοι πάντα ςε ομάδεσ, αρχικά καλοφνται να εμπλακοφν ςε μία διερεφνθςθ του φαινομζνου τθσ 

ςκιάσ με τθ χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα και του μακθςιακοφ αντικειμζνου «Σκιά και παραςκιά» από το 

photodentro.edu.gr – που  ζχει ενςωματωκεί ωσ resource και ςτο ODS. Η χριςθ του μακθςιακοφ 

αντικειμζνου του ‘φωτόδεντρου’ οπτικοποιεί και ςυνκζτει άμεςα φαινόμενα και ςυςτιματα 

«επιτρζποντασ» ςτουσ μακθτζσ να ζχουν πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο που κα ιταν απρόςιτο χωρίσ τθν 

τεχνολογία. Επίςθσ, ο διαδραςτικόσ πίνακασ είναι ζνα ιςχυρό και δυναμικό διδακτικό μακθςιακό 

εργαλείο το οποίο μπορεί να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία εμπλουτιςμζνου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ 

και είναι ςχετικά εφκολο ςτθ χριςθ του ςτο μάκθμα (δείτε εδϊ). Ακολοφκωσ οι μακθτζσ καλοφνται να 

ςχεδιάςουν ςτο χαρτί και να βρουν πότε λαμβάνει χϊρα μία ζκλειψθ ςτο ςφςτθμα Ήλιοσ – Γθ – Σελινθ, 

να ςυηθτιςουν και να επικοινωνιςουν τα ευριματά τουσ. Επίςθσ, προτείνονται διεπιςτθμονικζσ και 

διακεματικζσ Εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ κακϊσ και κζματα ωσ επζκταςθσ τθσ γνϊςθσ που μποροφν 

να ςυνδεκοφν με το φαινόμενο τθσ ςκιάσ/παραςκιάσ. 

Επιπλζον, γίνεται θ χριςθ μεταμνθμονικϊν ερωτιςεων  ςτοχεφοντασ ςτθν  αυτορρφκμιςθ  τθσ  

μάκθςθσ (Καραγιάννθ 2013 – ςελ.3), θ οποία βαςίηεται – εκτόσ των απαιτιςεων του προσ εκτζλεςθ 

γνωςτικοφ ζργου, των ατομικϊν χαρακτθριςτικϊν των μακθτϊν (προθγοφμενθ γνϊςθ, κίνθτρα, 

ςυναίςκθμα (μποτςασ)), τθν προςφορότθτα κατάλλθλων ςτρατθγικϊν – και ςτισ µεταµνθµονικζσ  

εκτιμιςεισ  ςε  ςχζςθ  µε  το προσ εκτζλεςθ γνωςτικοφ ζργου. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω των κρίςεων 

μάκθςθσ (Judgments  of  Learning, JOLs) και των κρίςεων ευκολίασ τθσ µάκθςθσ (Ease  of  Learning, 

EOLs)) (Καραγιάννθ 2013 – ςελ.8, Nelson 1996, Ευκλείδθ 2011, Efklides 2006, Karably & Zabrucky 2009). 

Τζτοιεσ κρίςεισ εκφράηουν το βακμό βεβαιότθτασ των μακθτϊν για μελλοντικι ανάκλθςθ του 

κατεκτθμζνων/εμπεδωμζνων διδακτικϊν ςτόχων (Καραγιάννθ 2013, Koriat 1997) και, παράλλθλα, οι 

εκτιμιςεισ αυτζσ είναι ςθμαντικζσ κακϊσ μποροφν να δϊςουν πλθροφορίεσ τόςο ςε μακθτζσ όςο και 

ςε διδάςκοντεσ για το αν κα πρζπει ο μακθτισ να προςπακιςει περιςςότερο όςον αφορά ςτθν 

κατάκτθςθ κάποιου/ων διδακτικοφ/ϊν ςτόχου/ων9. 

                                                           
*

7
  GoLab.eu  &  Graasp.eu 

*
8
 Οδθγίεσ: Κάνοντασ ‘κλικ’ ςτθν ιςτοςελίδα του ILS ηθτείται θ ειςαγωγι nickname. Μπορεί να ειςαχκεί οποιοδιποτε  nickname  

(π.χ. kf, 1234, Kostas, … ) και κάνοντασ ‘κλικ’ ςτο Go! οδθγοφμαςτε ςτο ΙLS.  

9
 Δείτε κι εδϊ: http://wp.me/p3oRiZ-eW  

http://goo.gl/SEMJ5W
http://goo.gl/3T09gY
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://4myfiles.files.wordpress.com/2014/11/cf88ceb7cf86ceb9ceb1cebacebf-cf83cf87cebfcebbceb5ceb9cebf-2014.pdf
http://www.golabz.eu/
http://graasp.eu/
http://wp.me/p3oRiZ-eW
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ΙΙ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ  

Οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ9 των 3-4 ατόμων ςτο ςχολικό εργαςτιριο ι εντόσ τθσ 

αίκουςασ διδαςκαλίασ. Το παρόν διδακτικό ςενάριο προχποκζτει να ζχει ζχουν κατανοιςει οι μακθτζσ 

πωσ μία πθγι εκπζμπει φωσ, που διαδίδεται γραμμικά, και λ.χ. το μάτι μασ είναι δζκτθσ. Οι 

εναλλακτικζσ ιδζεσ δεν λαμβάνονται υπόψθ, τονίηοντασ όμωσ πωσ οι όποιεσ εναλλακτικζσ / 

προχπάρχουςεσ ιδζεσ των μακθτϊν δζν αποτελοφν παρανοιςεισ που οφείλονται ςε «κακι» ι ελλιπι 

πλθροφόρθςθ αλλά, αντικζτωσ, ζχουν δθμιουργθκεί από τα δικά τουσ ερμθνευτικά ςχιματα (νοθτικζσ 

αναπαραςτάςεισ) για αυτό που ςυμβαίνει γφρω τουσ (Παπαςταματίου 2011a). Άρα, δζν 

αντιμετωπίηονται ωσ λάκθ, αλλά ωσ αντιλιψεισ που καλοφμαςτε – με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των 

μακθτϊν – να τροποποιιςουμε, να αναμορφϊςουμε και να εναρμονίςουμε με τθν «τρζχουςα» 

επιςτθμονικά ορκι γνϊςθ (ι τθν «επίςθμθ» ςχολικι εκδοχι10 μζςω τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ. 

Όςον αφορά ςτουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ τθσ προτεινόμενθσ παρζμβαςθσ, αυτοί ανικουν ςτθν 

ανακεωρθμζνθ ταξινομία του Bloom (Heer 2012) και παρατίκενται αμζςωσ παρακάτω με τθ διάςταςθ 

γνὠςθσ (knowledge dimension: factual, conceptual, procedural, metacognitive) και εντόσ παρανκζςεωσ 

με τθ διάςταςθ τθσ γνωςτικισ λειτουργίασ (cognitive process dimension: remember, understand, apply, 

analyze, evaluate, create). 

 

Factual / Πραγματιςτικοί  

 

   Απάντθςε ςε ερωτιςεισ.   (apply) 

   Κατάγραψε δεδομζνα από πθγζσ.  (evaluate) 

   Απάντθςε ςε θλεκτρονικά ερωτθματολόγια.   (apply) 

  Χειρίςου εργαλεία, «απλά υλικά», θλεκτρονικό υπολογιςτι, διαδραςτικό πίνακα  για  τθν 

ολοκλιρωςθ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ.  (apply) 

   Αναγνϊριςε φυςικά φαινόμενα. (remember) 

   χεδίαςε τα φυςικά φαινόμενα. (understand)   

 

Conceptual / Εννοιολογικοί 

 

   Περίγραψε φαινόμενα μζςω του ορκοφ λεξιλογίου τθσ επιςτιμθσ. (understand)   
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  …και «λειτουργικι» εκδοχι. Σα θλεκτρόνια για το… Γυμνάςιο είναι κφματα ι ςωματίδια; Φορτιςμζνεσ ςφαίρεσ ι υπερ-χορδζσ;Επιπλζον, ςτθ 

Φυςικι τθσ βϋ Γυμναςίου θ Θερμότθτα αναφζρεται (λανκαςμζνα) ωσ μορφι ενζργειασ.  



5 

 

 

Procedural / Διαδικαςτικοί  

 

      Ανακάλεςε γνϊςεισ. (remember) 

      φγκρινε παράγοντεσ με οριςμζνα κριτιρια.  (evaluate) 

      Επικοινϊνθςε απόψεισ και αποτελζςματα.  

      Παρουςίαςε  τα επιχειριματά ςου για μία κζςθ του. 

 

Metacognitive / Μεταγνωςτικοί 

 

      χολίαςε  τα επιςτθμονικά αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν ζρευνα. (evaluate) 

      Εφάρμοςε τθ γνϊςθ που κατζκτθςεσ ςε καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. (apply) 

      Ἐλεγξε τθν επιςτθμονικι ορκότθτα τθσ εργαςία ςου. (evaluate) 

      Ἐλεγξε τθν ατομικι & ομαδικι ςου εργαςία. (evaluate) 

      Ἐλεγξε τον τρόπο που ςκζφτεςαι και μακαίνεισ. (evaluate) 

      Πρόβλεψε τθν ευκολία/δυςκολία ςτο να απανιςει ςε μία ερϊτθςθ. (evaluate) 

 

 

ΙΙΙ. ΦΤΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Αμζςωσ παρακάτω παρουςιάηεται το «Φφλλο Εργαςίασ Μακθτι …Τπο κιάν»11 (Νεράντηθσ 2013, 

Σκουμιόσ 2011 – ςελ.33). Αξίηει να αναφερκεί πωσ «το διδακτικό ςενάριο δεν αποτελεί  ζνα ςτατικό  

(τυπικό) ςχζδιο διδαςκαλίασ, αλλά προτείνεται ωσ μία δυναμικι και ευζλικτθ πρόταςθ που ο εκπαιδευτικόσ 

κα ενςωματϊςει ςτθ διδακτικι του πρακτικι ςτθν τάξθ» (Παπααςταματίου 2011b – ςελ. 53). Επί 

παραδείγματι, οι δραςτθριότθτεσ από τισ Εργαςίεσ κα μποροφςαν κάλλιςτα να «επεκτείνουν» τθ 

διδαςκαλία και οι προτάςεισ τθσ Επζκταςθσ να αποτελζςουν ζναυςμα υλοποίθςθσ ενόσ project. Τζλοσ, ςτο 

‘ποςτ’ βρίςκονται οι Παρατθριςεισ κακϊσ επιπρόςκετο υλικό για τθ παροφςα διδακτικι πρόταςθ. 

 

 

 

                                                           
11  τα γραφιςτικά ςτοιχεία / εικόνεσ  είναι  designed by Freepik.com 
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7 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ  …ΥΠΟ ΣΚΙΑΝ 

 

Τμήμα  ……………………  ,  Ημερομηνία  ………………………..........................................  

Ομάδα …..………………………………………………………………………………………………….......... 

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

 

 Στα επόμενα μακιματα κα ερευνιςουμε το φαινόμενο τθσ ςκιάσ και τθσ παραςκιάσ, με τθ χριςθ 

διαδραςτικοφ πίνακα και μακθςιακοφ αντικειμζνου από το «φωτόδεντρο». Επίςθσ, κα ςχεδιάςουμε ςκιζσ 

και παραςκιζσ ςε διάφορεσ ςχετικζσ κζςεισ Ήλιου – Γθσ – Σελινθσ.  

 Σθμείωςθ: πριν και μετά από τθν εκτζλεςθσ γνωςτικϊν ζργου ςοφ ηθτείται να απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ 

που βρίςκονται ςτα πράςινα πλαίςια!  

 Σκζψου, πάρε τον χρόνο ςου! Μθν απαντάσ πιο …γριγορα από τθ ςκιά ςου! 

 

Σχεδίαςη τησ ζρευνασ  
 

  Τι πρόκειται να μελετιςω; το φαινόμενο τησ ςκιάσ – παραςκιάσ   

  Απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ «Πωσ δθμιουργείται θ ςκιά;» – αφοφ 

απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ςτο διπλανό πράςινο πλαίςιο.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Children’s shadows on the grass:  it goes all day, 

The right game in the wrong way; and every night 

‘Black-contra-Black’ becomes their shadow-play.  

        David HARSENT  «The Garden in Dream, VIII» 

  

  Πόςο εφκολα μπορϊ να απαντιςω ςτθ 

ερϊτθςθ για τθ δθμιουργίασ τθσ ςκιάσ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

Πίνακασ Ιa 
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Πριν ςυνεχίςεισ απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ ςτο διπλανό πράςινο πλαίςιο. 

 

 

  Τι κα κάνω για να ερευνιςω το φαινόμενο τθσ ςκιάσ/παραςκιάσ;   

Α. Εξετάηω και εξοικειϊνομαι ςτον Διαδραςτικό Πίνακα με το μακθςιακό αντικείμενο Σκιά και παραςκιά του 

«φωτόδεντρου» που βρίςκεται εδϊ: http://goo.gl/iwW0zh (δεσ φωτογραφία). Mε τα «κουμπιά» που 

βρίςκονται πάνω αριςτερά, μπορείσ να μεταβάλεισ το μζγεκοσ τθσ φωτεινισ πθγισ και τθν απόςταςθ του 

ανκρϊπου από αυτι. Παρατθρϊ και καταγράφω τισ παρατθριςεισ μου. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 

Β. υηθτιςτε τϊρα ςτθν ομάδα ςασ για το «Πωσ δθμιουργείται θ ςκιά;» και καταγράψτε το 

ςυμπζραςμά ςασ  

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

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

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

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

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

 

  Σελικά, πόςο εφκολα μπόρεςα να 

απαντιςω ςτθ ερϊτθςθ για τθ δθμιουργίασ 

τθσ ςκιάσ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

Πίνακασ Ιb 

2 

 

http://goo.gl/iwW0zh


9 

 

 

 

 

 «Ανακαλφπτω» εκλείψεισ 

 Α. τα παρακάτω τζςςερα ςχζδια ηωγραφίςτε (με μολφβι και χάρακα) και ςχθματίςτε τισ ςκιζσ και τισ 

παραςκιζσ που δθμιουργοφνται από τισ ςχετικζσ κζςεισ Ήλιου (κίτρινο), Γθσ (μπλε) και ελινθσ (μαύρο) – 

αφοφ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ςτο διπλανό πράςινο πλαίςιο!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτη περίπτωση 

  Πόςο εφκολο κεωρϊ το να ηωγραφίςω τισ 

ςκιζσ/παραςκιζσ ςτα τζςςερα ςχιματα; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

Πίνακασ ΙIα 
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Δεύτερη περίπτωση 

Τρίτη περίπτωση 
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Πριν ςυνεχίςεισ, απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ ςτο διπλανό πράςινο πλαίςιο. 

 

Β. υηιτθςε με τθν ομάδα ςου και ςθμειϊςτε ςε ποια από τισ παραπάνω τζςςερισ 

περιπτϊςεισ βλζπουμε α) από ςτθ Γθ ζκλειψθ ελινθσ και β) από ςτθ Γθ ζκλειψθ Ηλίου.  

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

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

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

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

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

Τέταρτη περίπτωση 

  Σελικά, πόςο εφκολα ηωγράφιςεσ τισ 

ςκιζσ/παραςκιζσ ςτα τζςςερα ςχιματα; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

Πίνακασ ΙIb 
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(Αργότερα, καταχϊρθςε τισ απαντιςεισ ςου κι εδϊ:  http://goo.gl/1Yy06t)  

 

Γ. Κατόπιν, ςυηιτθςε με τθν ομάδα ςου και απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ: Ζχει νόθμα θ φράςθ 

«Είδαμε ζκλειψθ Ηλίου από τθ ελινθ!». Καταγράψτε και αιτιολογιςτε τα αποτελζςματά 

ςασ (τα οποία και κα ανακοινϊςετε ςτθν τάξθ) – αφοφ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ςτο διπλανό 

πράςινο πλαίςιο!  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 

 

 θμειϊςεισ / Παρατθριςεισ  

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

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

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

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

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

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

 

Πριν ςυνεχίςεισ, απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ ςτο διπλανό πράςινο πλαίςιο. 

 

 

 

  Πόςο εφκολα μπορϊ να απαντιςω ςτθ 

ερϊτθςθ για τθν ζκλειψθ Ηλίου από τθν 

ςελινθ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

Πίνακασ ΙIIa 

 

  Σελικά, πόςο εφκολα απάντθςεσ ςτθ 

ερϊτθςθ για τθν ζκλειψθ Ηλίου από τθν 

ςελινθ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

Πίνακασ ΙIIb 

 

 

http://goo.gl/1Yy06t


13 

 

 

 ε αυτό το ςθμείο ςυηθτιςτε ςτθν τάξθ τα ςυμπεράςματα και τισ απόψεισ ςασ (τισ 

ερωτιςεισ, δθλαδι,  με τθν εικόνα που βλζπετε ςτα δεξιά!). Καταγράψτε τισ (τελικζσ) 

ςθμειϊςεισ/παρατθριςεισ ςασ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
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Διαπιςτϊςεισ – Συμπληρϊςεισ  

 

  Τι διαπίςτωςα από τθν ζρευνα που ζκανα;  

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

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

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

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

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

 

 Αυτό/ά που διαπίςτωςα ιταν αυτό/ά που περίμενα; Ναι ι Όχι; Γιατί;  

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

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

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

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

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

 

Αξιολόγηςη - Μεταγνϊςη 

 

 Τι μου άρεςε ςε αυτι τθν ζρευνα;  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
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 Τι ιταν δφςκολο για μζνα ςε αυτι τθν ζρευνα;  

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

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

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

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

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

 

 Πωσ δοφλεψα;  

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

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

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

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

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

 

 Είμαι ικανοποιθμζνοσ από τθν επίδοςι μου;  

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

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

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

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

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

 

 Είμαι ικανοποιθμζνοσ από τθν επίδοςθ τθσ ομάδασ μου;  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
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Απάντθςε τϊρα ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ ςτα πράςινα πλαίςια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  το μζλλον, κεωρείσ ότι κα μπορζςεισ να 

απαντιςεισ δφςκολα ςε μία ερϊτθςθ για τθ 

δθμιουργίασ τθσ ςκιάσ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

Πίνακασ ΙVa 

 

  το μζλλον, κεωρείσ ότι κα μπορείσ να 

ηωγραφίςεισ δφςκολα τισ ςκιζσ/παραςκιζσ ςε 

ζνα ςφςτθμα Ήλιοσ – Γθ – ελινθ ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

Πίνακασ ΙVb 

 
  το μζλλον, κεωρείσ ότι κα μπορείσ να 

εξθγιςεισ ςτο πὠσ ςυμβαίνει μία ζκλειψθ 

ελινθσ ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

Πίνακασ ΙVd 

  το μζλλον, κεωρείσ ότι κα μπορείσ να 

εξθγιςεισ δφςκολα ςτο πϊσ ςυμβαίνει μία 

ζκλειψθ Ηλίου ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

Πίνακασ ΙVc 
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Εργαςίεσ 

 

1. Με κζμα το φαινόμενο τθσ ςκιάσ/παραςκιάσ να ςυλλζξεισ υλικό από βιβλία, περιοδικά ι το 

διαδίκτυο, να καταγράψεισ απόψεισ & απορίεσ. 

2. Ζχετε παρατθριςει πότε οι ςκιζσ είναι «πιο μεγάλεσ» ι «πιο μικρζσ» (το πρωί ι το βράδυ, το 

χειμϊνα ι το καλοκαίρι); 

3. Οι θλιακζσ εκλείψεισ (link) ι οι ςελθνιακζσ εκλείψεισ είναι πιο ςυχνζσ; Γιατί;  

4. Αναγνωρίηετε τα φαινόμενα ςτισ παρακάτω φωτογραφίεσ; (Προτείνεται τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνάσ ςασ να τα παρουςιάςετε ςτθν τάξθ με τθν μορφι μικρισ παρουςίαςθσ – ppt, prezi, 

poster, …) 

      

   

a. image from http://forcetoknow.com/space/moon-shadow-creates-waves-earth-atmosphere.html,  

b. image from http://www.reddit.com/r/space/comments/1wehjb/shadow_of_the_earth_on_the_moon/,  

c. image from http://astronomy2009.nasa.gov/observe_sep.htm,  

d. image from http://www.jthommes.com/Astro/JupiterShadowSeq.htm,  

e. image from http://astro-observer.com/solarsystem/saturn/images.html . 

a. b. c. 

d. e. 

http://visual.ly/solar-eclipses-observers-guide
http://forcetoknow.com/space/moon-shadow-creates-waves-earth-atmosphere.html
http://www.reddit.com/r/space/comments/1wehjb/shadow_of_the_earth_on_the_moon/
http://astronomy2009.nasa.gov/observe_sep.htm
http://www.jthommes.com/Astro/JupiterShadowSeq.htm
http://astro-observer.com/solarsystem/saturn/images.html


18 

 

 

4. Απάντθςε ςτο online (Google Form) ερωτθματολόγιο που βρίςκεται εδϊ. 

5. Δραςτθριότθτα: Καταςκευάςτε ζνα κζατρο ςκιϊν! Κατόπιν φωτογραφίςτε τισ φιγοφρεσ ςασ α) 

ζχοντασ μία πθγι φωτόσ και β) ζχοντασ δφο πθγζσ φωτόσ. Σι παρατθρείτε; (Προτείνεται τα 

αποτελζςματα να τα παρουςιάςετε ςτθν τάξθ με τθν μορφι μικρισ παρουςίαςθσ – ppt, prezi, 

poster, …). Πθγζσ link#1 (ΕL), link#2 (ENG), link#3 (ENG), link#4 (ENG). 

6. Δραςτθριότθτα: Μία θμζρα με θλιοφάνεια μετριςτε (λ.χ. με μετροταινία) τθ ςκιά ενόσ 

αντικειμζνου (δζντρο, ξφλο, κ.λπ.) ςε  διαφορετικζσ ϊρεσ τθσ θμζρασ. Καταγράψτε τισ μετριςεισ 

ςασ (μικοσ ςκιάσ – ϊρα) και μαηί τθν θμερομθνία (δείτε και εδϊ link)  

7. Δείτε τισ προςομοιϊςεισ ‘Hands in the shadow’, ‘The Theory of Archιbald’ και ‘’The lightened 

shadow’ ’του δικτυακοφ τόπου του μουςείου Cité des Sciences et de l’ Industrie. Κάντε κλικ ςτο 

link , … (εικόνα 1), και από το visual index (εικόνα 2) επιλζξτε τθν προςομοίωςθ που επικυμείτε! 

(Προτείνεται τα αποτελζςματα να τα παρουςιάςετε ςτθν τάξθ με τθν μορφι μικρισ παρουςίαςθσ 

– ppt, prezi, poster, …). 

   

 

 

* Ακοφςτε!  https://www.youtube.com/watch?v=pu7AR0-FRro . 

* Παίξτε! «twisted figures» (link#1, link#2, link#3).  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/159XeBi8UenjaKgPFR2mlDD4WPllkTewUbGB9ERg0o64/viewform
http://www.karagiozismuseum.gr/theatro_skion/
http://visual.ly/shadow-puppet
http://www.karagiozismuseum.gr/en/theatro_skion/
http://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_play
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CE8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.u4energy.eu%2Fc%2Fdocument_library%2Fget_file%3FfolderId%3D785130%26name%3DDLFE-17406.doc&ei=EeCnVNC6EZLXapzSgPgI&usg=AFQjCNEOv65bokD8PemlBBxHybT-M0AFdw&sig2=YntyeHB0EsALCTvQjORGdQ&bvm=bv.82001339,d.bGQ
http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/ombres_lumieres/en/index_f.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pu7AR0-FRro
http://www.frivgames4u.com/view/Twisted_Figures.html
http://www.friv100games.com/friv8712/twisted-figures
http://www.friv-4.com/play/Twisted_Figures.html
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Επζκταςη 

Παρακάτω προτείνονται κζματα & δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ μποροφν να ςυνδεκοφν με το 

φαινόμενο τθσ ςκιάσ/παραςκιάσ και προτείνονται και ωσ κζματα για project. 

 

1. Καταςκευι Ηλιακοφ Ρολογιοφ. Δείτε: 

https://www.exploratorium.edu/science_explorer/sunclock.html  

http://eu.montana.edu/pdf/outreach/spacescience/astro_ad_sun_clock.pdf 

http://sunearthday.nasa.gov/2008eclipse/materials/Solar_Clock.pdf 

 

2.  Δραςτθριότθτα «Ερατοςκζνθσ» (Τπολογιςμόσ περιμζτρου Γθσ. Τπολογιςμόσ φψουσ πυραμίδων). Δείτε: 

http://eratosthenes.ea.gr/ 

http://opendiscoveryspace.eu/eratosthenes-measurement-earths-circumference 

http://4myfiles.wordpress.com/2014/03/22/eratosthenes-2014/ 

 

3. κιά & Σζχνθ. Με αφορμι το πολφ ενδιαφζρον βιβλίο «κιαί Ερριμμζναι» (Gombrich 2005)  και «Σο 

εγκϊμιο τθσ ςκιάσ» (Tanizaki 2011) μπορείτε να ςυνδζςετε τθ ςκιά με τον «ςφμπαν» τθσ Σζχνθσ.  

 

4. Μαφρεσ τρφπεσ. Οριςμόσ, νζα δεδομζνα. Ευκφγραμμθ διάδοςθ του φωτόσ και βαρυτικοί φακοί!  

 

5. κιϊδθσ Οικονομία. Δείτε: http://visual.ly/shadow-economy  

 

 

https://www.exploratorium.edu/science_explorer/sunclock.html
http://eu.montana.edu/pdf/outreach/spacescience/astro_ad_sun_clock.pdf
http://sunearthday.nasa.gov/2008eclipse/materials/Solar_Clock.pdf
http://eratosthenes.ea.gr/
http://opendiscoveryspace.eu/eratosthenes-measurement-earths-circumference
http://4myfiles.wordpress.com/2014/03/22/eratosthenes-2014/
http://visual.ly/shadow-economy
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Επιλεγόμενα 

Η παροφςα διδακτικι πρόταςθ, ςτο πλαίςιο ενόσ δι–ερευνθτικοφ τφπου μάκθςθσ εφοδιαςμζνου 

με καλζσ διδακτικζσ πρακτικζσ, μζςα από ζνα ςφντομο κείμενο, ςκοπεφει να είναι δϊςει ςτο 

διδάςκοντα ζνα εφχρθςτο Φφλλο Εργαςίασ ενςωματϊνοντασ δραςτθριότθτεσ hands-on και ΣΠΕ, 

προτείνοντασ διεπιςτθμονικζσ & διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ ωσ εργαςίεσ και επζκταςθ γνϊςθσ και 

ςτοχεφοντασ ςτθν αυτορρφκμιςθ τθσ μάκθςθσ. Οι παράγοντεσ που βοικθςαν ςτθν κατάρτιςθ καί τθσ 

παροφςασ πρόταςθσ (όςον αφορά ςτθν επιλογι του προσ διδαςκαλία και μάκθςθ περιεχομζνου) είναι 

οι μακθτζσ καί μακιτριεσ12 και οι δυςκολίεσ τουσ, το προσ διδαςκαλία αντικείμενο και θ δυςκολία που 

παρουςιάηει ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ οργάνωςθσ του περιεχομζνου.  

Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν και εμπλζκονται ενεργά. Η ‘βιμα προσ βιμα’ παρουςίαςθ τθσ φλθσ, θ 

οργάνωςθ και θ παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων, θ χριςθ φφλλων εργαςίασ, θ ανατροφοδότθςθ, θ 

επανάλθψθ των εννοιϊν και διαδικαςιϊν και οι μεταμνθμονικζσ ερωτιςεισ, ςυντελοφν ςτθ 

διαμόρφωςθ και ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν μάκθςθσ των διδαςκομζνων. Η αξιολόγθςθ ζχει ωσ ςτόχο να 

εξετάςει το βακμό εμπζδωςθσ και εφαρμογισ τθσ γνϊςθσ χρθςιμοποιϊντασ και εναλλακτικοφσ τρόπουσ 

εξζταςθσ – εικόνεσ, outdoor activities (Braund & Reiss 2004), online ερωτθματολογίων κ.ά. Τζλοσ, θ δι–

ερεφνθςθ κζτει τουσ «πυλϊνεσ» ενόσ ευρφτερου πλαιςίου ολοκλιρωςθσ του ατόμου µε τθν ανάπτυξθ 

κριτικοφ πνεφματοσ και τθσ διάκεςθσ για ενεργοποίθςθ και δθμιουργία, τόςο  ςε ατομικό επίπεδο όςο 

και ςε ςυνεργαςία µε άλλα άτομα ι ομάδεσ13, ςτοχεφοντασ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόςμιασ ειρινθσ και διαςφάλιςθσ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ14 

οικοδομϊντασ, εν τζλει, ζναν πολιτιςμό ειρινθσ15.  

 

 

 

 

Ευχαριςτίεσ 

Θζλω να ευχαριςτιςω τον Adrian Holzer για τη πολύτιμη ςποστήπιξή τος σε θέματα τηρ πλατυόπμαρ 

Graasp. 

                                                           
*

12
 http://science-girl-thing.eu/en/splash 

*
13

 …γενικόσ ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ, ∆ΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤ∆ΩΝ ΣΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ, http://www.pi-

schools.gr/programs/depps/ 

*
14

 Γενικζσ Αρχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ, ςθμείο  θ), ΔΕΠΠ-ΑΠ Δθμοτικοφ Γυμναςίου, ΦΕΚ 303, 13-03-2003 

*
15

 CULTURE of PEACE, UNESCO, http://www3.unesco.org/iycp/uk/uk_sum_cp.htm   και  CULTURE of PEACE and NON-VIOLENCE, UNESCO, 

http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/culture-of-peace-and-non-violence/ 

 

21 





23 

 

Bibliography / Βιβλιογραφία 

 

Braund Ν M., Reiss M. (Edt.), (2004). Learning Science Outside the Classroom, RoutledgeFalme, ISBN 

0-203-47629-8 

Γεωργοφτςου Μ.,  Παναγιωτάκθ Μ. A., Κολιόπουλοσ Δ. (2010). Εφαρμογι  ενόσ εκπαιδευτικοφ  

προγράμματοσ  για τθν  ζννοια τθσ  ςκιάσ  μζςω τθσ  χριςθσ προςομοιώςεων του  δικτυακοφ  τόπου   του  

μουςείου Cité des Sciences et de l’ Industrie, Πρακτικά Εργαςιών 7ου  Πανελλινιου  υνεδρίου  με Διεκνι  

υμμετοχι  « Οι  ΣΠΕ  ςτθν Εκπαίδευςθ», τόμοσ  ΙΙ ,  pg. 727-735.   

Efklides Α. (2006). Metacognition and affect: What can metacognitive experiencestell us about the 

learning process?, Educational Research Review 1 (2006) 3–14. 

Ευκλείδθ Α. (2011). Μεταγνωςτικζσ Διεργαςίεσ και Αυτο-ρφκμιςθ, Εκδόςεισ ΠΕΔΙΟ, ISBN 978-960-

9552-31-8 

Gombrich E.H. (2005). κιαί Ερριμμζναι – Η απόδοςθ τθσ ςκιάσ ςτθ Δυτικι Σζχνθ, Εκδ. Άγρα, ISBN 

960-325-325-1 (link to the English book). 

Grant E. (2011). Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ τον Μεςαίωνα, e-book, Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 

ISBN: 978-960-7309-49-5. (link to the English book). 

Harlen W. – Edit. (2010). Principles and big ideas of science education, ISBN 978-0-86357-4-313, (link)  

Heer Rex (2012). A Model of Learning Objectives based on ‘A Taxonomy for Learning, Teaching, and 

Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives’, Iowa State University, Center for 

Excellence in Learning and Teaching, (link). 

Karably K., Zabrucky K.M., (2009). Children's metamemory: A review of the literature and 

implications for the classroom, International Electronic Journal of Elementary Education, Vol. 2, Issue 1, 

October, 2009. 

Καραγιάννθ Μ. (2013). Κρίςθ ευκολίασ τθσ µάκθςθσ και αίςκθμαµα δυςκολίασ: Επίδραςθ τθσ 

αντιλθπτικισ ευχζρειασ, των οδθγιών του ζργου, τθσ δυςκολίασ του ζργου, και τθσ γλωςςικισ ςυνζπειασ, 

Μεταπτυχιακι ∆ιπλωµατικι Εργαςία, Σμιμα Ψυχολογίασ, Α.Π.Θ. 

Kersten D., Mamassian P. (2014).  Cast Shadow Illusions, (link).  

Koriat, A. (1993). How do we know that we know? The accessibility model of the feeling of knowing. 

Psychological Review, 100, pg. 609-639. 

Krathwohl D.R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview, THEORY INTO PRACTICE, 

Volume 41, Number 4, College of Education, The Ohio State University, (link)., 

Lui. A. (2012), Teaching in the Zone (White paper), http://goo.gl/ktY0td. 

Mamassian P., Knill D.C., Kersten D. (1998). The perception of cast shadows, (link).  

http://books.google.gr/books?id=0Zs8BQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=bD2himiEabQC&printsec=frontcover&dq=Grant+Middle+Age&hl=el&sa=X&ei=F8ymVOzyLZHearWMgYgH&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=Grant%20Middle%20Age&f=false
http://www.ase.org.uk/documents/principles-and-big-ideas-of-science-education/principles-and-big-ideas-of-science-education.pdf
http://www.celt.iastate.edu/pdfs-docs/teaching/RevisedBloomsHandout.pdf
http://vision.psych.umn.edu/users/kersten/kersten-lab/papers/KerstenMamassianOxfordShadows2014.pdf
http://www.unco.edu/cetl/sir/stating_outcome/documents/Krathwohl.pdf
http://goo.gl/ktY0td
http://mamassian.free.fr/papers/mamassian_tics98.pdf


24 

 

 

 

Νεράντηθσ Ν. (2014), Μία διδακτικι πρόταςθ για τα απλά θλεκτρικά κυκλώματα ςυνεχοφσ ρεφματοσ 

ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ (για τθ Γενικι & τθν Ειδικι Αγωγι & Εκπ/ςθ), (link). 

Νεράντηθσ Ν. (2013), Μία διδακτικι πρόταςθ για τθν ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ «ροι ενζργειασ», 

«κφμα», «ταλάντωςθ» και  «διαταραχι», (link). 

Nelson  T.O. (1996).  Consciousness and metacognition. American Psychologist, 51, pg. 102-116. 

Παντελιάδου ., Πατςιοδθµου Α., Μπότςασ Γ, (2004) Οι Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ ςτθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ,  Βόλοσ  

Παπαςταματίου N. (2011a), Οι ιδζεσ των μακθτών για τισ ζννοιεσ και τα φαινόμενα των φ.ε., 

www.slideshare.net/npapastam/ss-9126321. 

Παπαςταματίου N. (2011b), Οδθγίεσ ςτουσ κακθγθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθ χριςθ 

τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και υποςτθρικτικό υλικό, ςελ. 53, Ακινα, (link). 

Περδίκθσ Γ., (2006). Οι Αναλογίεσ ςτθ Μάκθςθ και τθ Διδαςκαλία των Φυςικών Επιςτθμών, ISBN 

960-631-539-8 Θεςςαλονίκθ  

Πιερράτοσ Θ. (2013), Μελζτθ διδακτικών δράςεων για τθ διδακτικι τθσ Φυςικισ μζςω καταγραφισ 

και αποτίμθςθσ, Διδακτορικι Διατριβι, (link). 

Μ. κουμιόσ Μ., (2011). θμειώςεισ «Εφαρμοςμζνθ Διδακτικι των Φυςικών Επιςτθμών», Π.Σ.Δ.Ε., 

Παν. Αιγαίου, Ρόδοσ, (link). 

Tanizaki J. (1933). To Εγκώμιο τθσ κιάσ, Εκδ. Άγρα, ISBN 978-960-325-138-5 (link to the English 

book). 

Levy P., Lameras P., Mckinney P., Ford N. (2011), PATHWAY, D2.1 The Features of Inquiry Learning: 

theory, research and practice ,  http://www.pathwayuk.org.uk/what-is-ibse.html 

Walberg , Paik S.J., (2000), Effective educational practices, INTERNATIONAL ACADEMY OF 

EDUCATION, INERNATIΟNAL BUREAU OF EDUCATION – IBE, UNESCO, EDUCATIONAL PRACTICES SERIES – No 

3, www.ibe.unesco.org. 

Young H.D., Freedman R.A. (2004). University Physics, 11th Ed. ISBN 0-321-20469-7, Pearson-Addison 

Wiley. 

Zohar A., Dori Y.J. (Ed.), (2012). Metacognition in Science Education, ISBN 978-94-007-2131-9, 

Springer. 

 

 

 

http://4myfiles.files.wordpress.com/2014/04/nerantzis_go-lab_stavroupoli-2014.pdf
http://4myfiles.files.wordpress.com/2013/09/serres-2013.pdf
http://www.slideshare.net/npapastam/ss-9126321
http://www.pi-schools.gr/programs/pathway/index.php?ep=5
http://invenio.lib.auth.gr/record/131146
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/labs/lab-fe/downloads/tepaes/SHMEIWSEIS_TEPAES_EDFE_B_FASH.pdf
http://www.amazon.co.uk/In-Praise-Shadows-Vintage-Classics/dp/0099283573
http://www.ibe.unesco.org/



	_e3-Intro-A.doc
	_ODS_shadow-Nerantzis_A.doc
	_ODS_x-bibliography_A.doc
	_e1-front-A.doc
	_e3-Intro-A _SUM_ENG.doc



