
Πιλοτικό μάθημα στη Γεωλογία - Τα Ηφαίστεια 

  

ΤΑΞΗ : Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

  

  

1. Στόχοι πιλοτικού μαθήματος   

Οι μαθητές 

a. Να περιγράφουν  ένα ηφαίστειο. 

b. Να εξηγούν τον τρόπο δημιουργίας ενός ηφαιστείου. 

c. Να κατανοούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός 

ηφαιστείου. 

d. Να συσχετίζουν την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών με 

την ύπαρξη ηφαιστείων. 

e. Να εντοπίζουν ηφαίστεια στους χάρτες. 

f. Να αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο, χάρτες και βιβλία. 

g. Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν κατά ομάδες. 

  

 2.     Εκπαιδευτική μέθοδος 

 Συνεργατική διερεύνηση με οδηγό φύλλα εργασίας και δημιουργίες 

ομάδων μαθητών. 

  

3.     Διάρκεια 

 Το μάθημα έγινε  τον μήνα Απρίλιο του 2012 και διήρκησε 6 

διδακτικές ώρες ως εξής: 

 

a.     Φύλλο εργασίας 1 για 1 ώρα 



b.     Φύλλο εργασίας 2 για 1 ώρα 

c.     Φύλλο εργασίας 3 για 1 ώρα 

d.     Φύλλο εργασίας 4 για 1 ώρα 

e.     Φύλλο εργασίας 5 και 6 για 1 ώρα 

f.      Παρουσίαση εργασιών και αξιολόγηση μαθήματος για 1 

ώρα. 

  

4.     Αποτελέσματα αξιολόγησης και συμπεράσματα 

  

Το φύλλο αξιολόγησης αποτελείται: 

a.     Από μία ερώτηση σύντομης απάντησης με συμμετοχή 10% 

b.     Από μία ερώτηση σύντομης απάντησης με συμμετοχή 15% 

c.      Από 5 ερωτήσεις σωστού – λάθους με συμμετοχή 25% 

d.     Από μία απάντηση σε δοσμένο κείμενο με συμμετοχή 30% 

e.     Από αντιστοίχηση δύο στηλών με συμμετοχή 20% 

  

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης αυτού του νέου πιλοτικού 

μαθήματος προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα και προβληματισμοί: 

a.     Υπήρχε ενεργή συμμετοχή σχεδόν από όλους τους 

μαθητές στην τάξη. 

b.     Δεν υπήρχε το κλασικό διάβασμα στο σπίτι. 

c.      Το σχολικό βιβλίο είχε βοηθητικό ρόλο στο μάθημα. 

d.     Υπήρχε χρονοβόρα προετοιμασία του εκπαιδευτικού ως 

προς τα φύλλα εργασίας. 

e.     Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη για 

περιορισμένη όμως ύλη μαθημάτων. 



f.       Το μάθημα ήταν μαθητοκεντρικό και απλά ο 

εκπαιδευτικός συντόνιζε τις ενέργειες των μαθητών. 

g.     Τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας  από τους μαθητές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια εξεταστέα ύλη του 

μαθήματος. 

h.     Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των μαθητών (πάνω από το 70%) κατανόησε 

την ύλη του μαθήματος. 

  

5.     Εργαλεία και τεχνικές 

  

Χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Google earth, το εκπαιδευτικό 

πακέτο Γεωλογία-Γεωγραφία Α & Β Γυμνασίου και το Word 

Office. 

Επίσης αντλήθηκαν πολλές πληροφορίες από το διαδίκτυο και 

ειδικότερα από ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. 

Μέσα στην τάξη χρησιμοποιήθηκε φορητός ηλεκτρονικός 

υπολογιστής και το σύστημα του διαδραστικού πίνακα με τον 

βιντεοπροβολέα. 

Τέλος κάθε φορά δίνονταν από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος 

τα κατάλληλα φύλλα εργασίας από το νέο πρόγραμμα σπουδών 

Γεωλογίας-Γεωγραφίας Γυμνασίου. 

6.     Συμμετέχοντες 

  

Στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του 

τμήματος Α2 της Α Γυμνασίου στο 14οΓυμνάσιο Λάρισας. 

Υπεύθυνος της υλοποίησης αυτού του προγράμματος ήταν ο 

εκπαιδευτικός με ειδικότητα Γεωλόγος,  Παπαϊωάννου 

Ελευθέριος. 

   

 


