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Αθηνών
Τερζόπουλος Θεόδωρος, ∆άσκαλος στο 64ο ∆. Σ. Αθηνών
Λέξεις κλειδιά: αυλή, έρευνα, αυθεντική µαθητική αξιολόγηση σε όλα τα στάδια
κατασκευής, κατασκευή κουκλοθέατρου (ήρωες – σενάριο – θέατρο - εναλλαγή
ρόλων - παίξιµο), τελική αξιολόγηση (µετά την παρουσίαση)
Θεµατική ενότητα: Σχολικό πρόγραµµα
Περίληψη: Στα πλαίσια του Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΕΠΕΑΚ) µε θέµα: «Η αυλή του σχολείου » που υλοποιήθηκε µε την Γ΄ τάξη του
64ου ∆. Σ. Αθηνών (13 µαθητές – 8 Έλληνες – 5 αλλοδαποί ) εφαρµόστηκε µελέτη
αυθεντικής αξιολόγησης των µαθητών µε τη µέθοδο portfolio και το συντονισµό του
δασκάλου της τάξης Τερζόπουλου Θεόδωρου και την καθοδήγηση της Υπευθύνου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ∆ηµοπούλου Μαρίας. Το θέµα αναπτύχθηκε σε 3
υποθέµατα:
Α) Η αυλή χθες
Β) Η αυλή σήµερα
Γ) Η αυλή αύριο
Το δεύτερο υπόθεµα αναπτύχθηκε σε 3 άξονες:
- Αποτύπωση της σηµερινής κατάστασης της αυλής και των προτάσεων για αλλαγή
- Αποτύπωση συµπεριφοράς των µαθητών στην αυλή
- Παρατήρηση δεδοµένων χώρου (διαστάσεις, εµβαδόν, δέντρα – ζώα – φυτά,
τρόπος σύνδεσης χώρων, οπτική επαφή µε τον εξωτερικό χώρο).
Το τελικό προϊόν παρουσίασης και δεδοµένων του 1ου άξονα ήταν µια αφίσα, του 2ου
άξονα ένα επιτραπέζιο παιχνίδι µε θέµα την αυλή και του 3ου άξονα ένα
κουκλοθέατρο µε το αντίστοιχο έργο.
Ο δάσκαλος ζήτησε από τους µαθητές να κρατήσουν λεπτοµερείς σηµειώσεις σε όλες
τις φάσεις υλοποίησης του έργου, κράτησε µαγνητοφωνηµένες συνοµιλίες από τις
συναντήσεις των οµάδων και τέλος τους βοήθησε να αποτυπώσουν όλη την πορεία
δηµιουργώντας ένα portfolio παρουσίασης του κουκλοθέατρου στα πλαίσια µιας
αυθεντικής αξιολόγησης.
Φάσεις υλοποίησης του έργου
1. ∆ιατύπωση κεντρικής ιδέας του έργου
2. Προτάσεις για ήρωες - φιγούρες και σχεδιασµός τους
3. Σενάριο έργου
4. Κατασκευή σκηνικού και διακόσµηση
5. Παίξιµο ρόλων – βελτίωση σεναρίου
6. Επιλογή φινάλε – δηµιουργία τραγουδιού – παραγωγή στίχων
7. Παίξιµο – παρουσίαση
8. Αξιολόγηση παρουσίασης – προτάσεις βελτίωσης
Σκοπός της εργασίας:
Η άσκηση των µαθητών:
- σε µεθόδους αποτύπωσης της ερευνητικής τους πορείας
- σε επιχειρηµατολογία
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σε άσκηση λήψης τελικών αποφάσεων
σε αυτοαξιολόγηση πάνω στην πορεία υλοποίησης ενός project και στα τελικά
του προϊόντα

Μέθοδοι και µέσα εργασίας
- Οµαδοσυνεργατική µέθοδος
- Εργασία πεδίου
- ∆ραµατοποίηση
- Μαθητοκεντρική µέθοδος
- Καταιγισµός ιδεών
- Μέθοδος αυτοαξιολόγησης
Αποτελέσµατα
Μέσα από όλο το πρόγραµµα ενισχύθηκαν οι δεξιότητες: παρατήρησης, οργάνωσης
δεδοµένων, συλλογής πληροφοριών, σφαιρικής αποτύπωσης.
Ειδικότερα µέσα από το σχεδιασµό του οµαδικού µαθητικού portfolio του
κουκλοθέατρου ενισχύθηκαν οι δεξιότητες:
- Αποτύπωσης των προτάσεων
- Οµαδικής συζήτησης
- Επιχειρηµατολογίας
- Εναλλακτικών λύσεων
- Αναστοχασµού
- Βελτίωσης των προτάσεων µε στόχο την αυθεντική αξιολόγηση του µαθητή.
Συζήτηση: Άξονας συζήτησης
Η εµβάθυνση στην διαδικασία της δηµιουργίας ενός ειδικού προϊόντος κατά την
επεξεργασία ενός περιβαλλοντικού προγράµµατος και η άσκηση των µαθητών σε
µεθόδους αυτοαξιολόγησης.
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