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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία αναπτύσσει µια πρόταση για τη διδασκαλία των περιβαλλοντικών 

επιστηµών κατά τη διάρκεια της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

Επιλέγει ως θεµατικό πεδίο βασικές µετεωρολογικές έννοιες, τις οποίες προσεγγίζει µε 

τη χρήση πειραµάτων, εποπτικού υλικού, λογισµικού και φύλλων εργασίας. Με 

διερευνητική διδακτική µεθοδολογία στοχεύει στην παροχή γνώσεων και στην 

καλλιέργεια δεξιοτήτων, µε έµφαση στην ανάγνωση µετεωρολογικών χαρτών. 

Παρουσιάζει αναλυτικά το περιεχόµενο της διδακτικής πρότασης και ενδεικτικά 

αποτελέσµατα της πιλοτικής εφαρµογής σε υποψήφιους δασκάλους.  
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: περιβαλλοντικές επιστήµες, εκπαίδευση υποψηφίων δασκάλων, 

µετεωρολογία, µετεωρολογικοί χάρτες 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
     Οι Περιβαλλοντικές Επιστήµες διδάσκονται ήδη σε πολλά πανεπιστήµια διεθνώς 

(Βλ. Brown 2000, Mason et al. 2001, Edelson et al. 2005) και αποτελούν µια νέα 

πρόκληση για την εκπαίδευση παγκοσµίως (Miller 1999, Cunningham et al. 2008). 

Τελευταία, γίνονται προτάσεις για την εισαγωγή τους στα προγράµµατα σπουδών της 

β/θµιας αλλά και της α/θµιας εκπαίδευσης σε πολλές χώρες (Anderson et al. 2006, 

Edelson 2006, CCA 2008) µε σκοπό την προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφορία 

(Dillon et al 2002, WESTN 2008) αλλά και την ενεργοποίηση των πολιτών µε τη 

λήψη κατάλληλων αποφάσεων και την παρακίνηση σε δράση (Hodson 2004, Lester et 

al. 2006, European Commission 2007). Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται σήµερα 

διεθνείς οργανισµοί, όπως η UNESCO µε την προταθείσα και ήδη τρέχουσα 

«∆εκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (2005-2014) (UNESCO  

2005) και η UNECE µε την υιοθετηθείσα διακήρυξη του Βίλνιους (UNECE 2003, 

UN 2005).  

     Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια για την επιµόρφωση 

εκπαιδευτικών στις Περιβαλλοντικές Επιστήµες (Comeaux et al. 2001, Gayford 2002, 

Bell 2003, Gough et al. 2005, Constible et al. 2007), αλλά και για την εισαγωγή του 
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αντικειµένου στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Marsh 

1976, Brown 2000, Veal et al. 2002). 

     Οι Περιβαλλοντικές Επιστήµες συµβάλλουν στον εµπλουτισµό των 

επιστηµονικών γνώσεων των εκπαιδευτικών, καθώς εµβαθύνουν στην κατανόηση 

των περιβαλλοντικών φαινοµένων και µελετούν τους φυσικούς και ανθρωπογενείς 

παράγοντες που τα επηρεάζουν (Barrett et al. 1977). Επιπλέον, αποτελώντας ένα 

διεπιστηµονικό αντικείµενο φιλοδοξούν να ενσωµατώσουν τον ορθολογισµό των 

Φυσικών Επιστηµών µε την κοινωνική ευαισθησία και το αξιακό φορτίο της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Βλ. Σκορδούλης κ.ά. 2005, Carolan 2006, Carter 

2007). Εποµένως, αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν 

να δραστηριοποιηθούν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 
     Οι Περιβαλλοντικές Επιστήµες ασχολούνται µε όλο το φάσµα των φυσικών 

φαινοµένων και διεργασιών του πλανήτη: αέρας (ατµόσφαιρα), νερό (υδρόσφαιρα), 

έδαφος (γεώσφαιρα). Επιλέξαµε να ασχοληθούµε µε τα µετεωρολογικά φαινόµενα 

για τους εξής λόγους: 

• βρίσκονται στην επικαιρότητα καθώς οι επικείµενες κλιµατικές αλλαγές (βλ. 

IPCC 2007) έχουν ως πρώτο δείγµα εµφάνισης τα ολοένα και συχνότερα 

ακραία καιρικά φαινόµενα.  

• είναι θέµα της καθηµερινής εµπειρίας, καθώς οι µετεωρολογικοί χάρτες 

συναντώνται στην τηλεόραση, στις εφηµερίδες και στο διαδίκτυο, ενώ ο 

καιρός επηρεάζει µε πολλούς τρόπους τη ζωή των ανθρώπων. Το κοινό 

ενδιαφέρεται όλο και συχνότερα για το καθηµερινό δελτίο καιρού που 

παρέχουν αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες (ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο, ΕΜΠ, 

ΕΛΚΕΘΕ κλπ) και παρακολουθεί τις προειδοποιήσεις εµφάνισης ακραίων 

καιρικών φαινοµένων από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και 

άλλους φορείς  

• παρέχει γνώσεις και καλλιεργεί δεξιότητες απαραίτητες για τον επιστηµονικό 

εγγραµµατισµό των πολιτών, οι οποίοι συχνά αναζητούν επιστηµονικές 

εξηγήσεις, παίρνουν µέρος σε σχετικές συζητήσεις, ενηµερώνονται από τα 

ΜΜΕ και έχουν ανάγκη από ακριβέστερη επιστηµονική γνώση για την 

κατανόηση των φαινοµένων, των αιτίων και των συνεπειών τους. Σε πολλές 

περιπτώσεις, η λήψη κατάλληλων αποφάσεων σε θέµατα καθηµερινής ζωής 

µπορεί να αποβεί καθοριστική, εάν βασίζεται σε πιο  εξειδικευµένη γνώση. 

Επίσης, οι πολίτες µε καλύτερη γνώση ενός αντικειµένου είναι πιο ενεργοί, 

πιο υπεύθυνοι και πιο απαιτητικοί σε προσωπικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

• είναι αναγκαία δεξιότητα για τον επαρκώς ενηµερωµένο εκπαιδευτικό, που 

οφείλει να διαθέτει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο για τη διδασκαλία 

περιβαλλοντικών θεµάτων στην ορθή επιστηµονική τους βάση µακριά από 

µεταφυσικές ή εσχατολογικές αναζητήσεις. Επιπλέον, η πολλαπλασιαστική 

του δράση κατά την επαγγελµατική του σταδιοδροµία αυξάνει την ευθύνη µε 

την οποία είναι επιφορτισµένος για παροχή σωστής και έγκυρης εκπαίδευσης 

στις επόµενες γενιές.  

• υπάρχει διεθνώς έλλειψη ερευνών για το πώς αντιλαµβάνονται και διδάσκουν 

τα σχετικά θέµατα οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί  

• µόλις τελευταία άρχισε να αναπτύσσεται το ενδιαφέρον για την εισαγωγή 

σχετικών θεµάτων σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως 

καταδεικνύεται και από την παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού στην 

Ελλάδα (ΚΠΕ Στυλίδας 2005, ΚΠΕ Μακρινίτσας 2007) 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
     Η προτεινόµενη διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία µετεωρολογικών 

φαινοµένων σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς έχει ως στόχους: 

• την απόκτηση βασικών γνώσεων για τα βαροµετρικά συστήµατα, τα µέτωπα 

καιρού και τους ανέµους  

• την απόκτηση δεξιοτήτων για ανάγνωση και ερµηνεία µετεωρολογικών 

χαρτών  

• την απόκτηση δεξιοτήτων για βραχυπρόθεσµη πρόγνωση καιρού και για τη 

λήψη αποφάσεων που επηρεάζονται από τον καιρό 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
     Η µεθοδολογία µε βάση την οποία υλοποιείται η προτεινόµενη διδακτική 

παρέµβαση είναι σε γενικές γραµµές η διερεύνηση (inquiry) (Βλ. Ματσαγγούρας 

1998, Bonnstetter 1998, Minstrell-Van Zee 2000) µε την ειδικότερη µορφή του 

κύκλου µάθησης (learning cycle). 

     Βασικό στοιχείο της διερευνητικής στρατηγικής είναι η ύπαρξη προβλήµατος. Η 

συστηµατική παρατήρηση, η διατύπωση υποθέσεων, ο πειραµατισµός, η συλλογή, 

οργάνωση & επεξεργασία δεδοµένων, η συσχέτιση παραγόντων, η διατύπωση 

συµπερασµάτων αποτελούν σταθερά βήµατα της διερευνητικής µεθόδου. Κατά τη 

στρατηγική του κύκλου µάθησης οι εκπαιδευόµενοι εµπλέκονται σε δραστηριότητες, 

εξερευνούν τις βασικές έννοιες µέσα από την επεξεργασία δεδοµένων, εξηγούν και 

ερµηνεύουν τις παρατηρήσεις τους,  επεκτείνουν τη νέα γνώση σε νέες καταστάσεις 

και αξιολογούνται (Βλ. Eisenkraft 2003, Rimanoczy 2004, Childs 2007). 

     Πολλές φορές οι οδηγίες µοιάζουν µε «συνταγές µαγειρικής», όµως εξοικονοµούν 

χρόνο για συζήτηση και επικεντρώνουν στους στόχους. Όσο για το ρόλο του 

εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτός είναι κυρίως να υποστηρίζει και 

να ενθαρρύνει τους µαθητές στη διερεύνηση (Colburn 2000). 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
     ∆ιδακτικά µέσα για την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης για τη διδασκαλία 

µετεωρολογικών φαινοµένων αποτελούν η χρήση εποπτικού υλικού, η εκτέλεση 

πειραµάτων, η χρήση λογισµικού και η συµπλήρωση κατάλληλων φύλλων εργασίας. 

Η πρότασή µας έχει διάρκεια έξι διδακτικών ωρών και αποτελείται από δυο µέρη: 

     Α. ∆ιδασκαλία βασικών µετεωρολογικών εννοιών (Βλ. Μελανίτης 2005, Lutgens 

et al 2007), η οποία υποδιαιρείται σε επτά θεµατικές ενότητες (πιν. 1) και διαρκεί 

τρεις διδακτικές ώρες: 

     Η 1
η
 θεµατική ενότητα µε θέµα «∆οµή της ατµόσφαιρας» έχει ως στόχο να 

γνωρίσουν  οι φοιτητές τα στρώµατα της ατµόσφαιρας και να εντοπίσουν τη ζώνη της 

τροπόσφαιρας ως το πεδίο εµφάνισης των καιρικών φαινοµένων. Η διδακτική 

προσέγγιση γίνεται µε τη βοήθεια µιας διαφάνειας στο επιδιασκόπιο. 

     Η 2
η
 θεµατική ενότητα µε θέµα «Κύκλος νερού» έχει ως στόχο να περιγράψουν οι 

φοιτητές τον κύκλο του νερού µε όρους φυσικών διαδικασιών (εξάτµιση, κορεσµός, 

συµπύκνωση, κατακρήµνιση) και να εξηγήσουν τη δηµιουργία των νεφών, της 

βροχής και του χιονιού ως φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Η ενότητα αυτή 

προσεγγίζεται µε τη βοήθεια µιας διαφάνειας στο επιδιασκόπιο, µιας αφίσας και µιας 

εµπεδωτικής άσκησης  συµπλήρωσης των ανάλογων όρων.  

     Η 3
η
 θεµατική ενότητα µε θέµα «Ατµοσφαιρική πίεση» έχει ως στόχο να 

διαπιστώσουν οι φοιτητές τους λόγους µεταφοράς αερίων µαζών από περιοχές 

υψηλής προς περιοχής χαµηλής ατµοσφαιρικής πίεσης.   
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• Παρουσιάζονται δυο αφίσες, που περιγράφουν µε διαγράµµατα την κίνηση 

του αέρα: α) προς τα επάνω όταν θερµαίνεται, οπότε δηµιουργείται στην 

επιφάνεια της γης περιοχή χαµηλής ατµοσφαιρικής πίεσης β) προς τα κάτω 

όταν ψύχεται, οπότε  δηµιουργείται στην επιφάνεια της γης περιοχή υψηλής  

ατµοσφαιρικής πίεσης.  

• Αυτό επιβεβαιώνεται µε τη διεξαγωγή πειράµατος, που γίνεται  µε τη βοήθεια 

του µοντέλου ροής ρευστών (Sargent-Welsch WL1359J-01).  

     Η 4
η
 θεµατική ενότητα µε θέµα «Άνεµοι» έχει ως στόχο να διαπιστώσουν οι 

φοιτητές την κίνηση των ανέµων σε πλανητικό και τοπικό επίπεδο.  

• Σε πρώτο στάδιο παρουσιάζεται σε αφίσα η παγκόσµια κυκλοφορία των 

ανέµων και επισηµαίνεται ότι η χώρα µας βρίσκεται στη ζώνη των 

επικρατούντων δυτικών ανέµων, γι΄ αυτό «ο καιρός» έρχεται πάντοτε από τα 

δυτικά. Επισηµαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει για όλον τον πλανήτη, καθώς 

υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, όπως η κλίση των ηλιακών ακτίνων, η 

ύπαρξη στεριάς ή θάλασσας και η περιστροφή της γης. Ζητείται η 

συµπλήρωση όρων σε σχετικό διάγραµµα, όπου και ονοµάζονται οι αέριες 

µάζες ανάλογα µε την προέλευσή τους.  

• Σε δεύτερο στάδιο παρουσιάζεται µε διαφάνεια στο επιδιασκόπιο η οριζόντια 

τοπική κυκλοφορία των ανέµων, που δηµιουργεί τη θαλάσσια και την απόγεια  

αύρα. Εξηγείται η σηµασία τους για το µικροκλίµα των παραθαλάσσιων 

περιοχών και ο τρόπος σχηµατισµού τους µε όρους ατµοσφαιρικής πίεσης και 

πυκνότητας αερίων µαζών.  

• Σε τρίτο στάδιο παρουσιάζεται η κάθετη τοπική κυκλοφορία των ανέµων, 

όταν υπάρχει αστάθεια στην ατµόσφαιρα και διατηρείται το θερµοκλινές στην 

κατώτερη τροπόσφαιρα. Εξηγείται µε διαφάνεια στο επιδιασκόπιο ότι η 

ευστάθεια στην ατµόσφαιρα και συγκεκριµένες συνθήκες προκαλούν το 

φαινόµενο της θερµοκρασιακής αναστροφής, που συµβάλει στη συγκέντρωση 

των ατµοσφαιρικών ρύπων πολύ κοντά στο έδαφος. Αυτό επιβεβαιώνεται από 

ένα πείραµα στη συσκευή δηµιουργίας αερίων µαζών (Sargent-Welsch 

WL6837E), ενώ εξηγήσεις παρέχονται µε τη µορφή κινούµενων 

αναπαραστάσεων (animation) και από την ιστοσελίδα: 

http://www.airinfonow.com/html/activities.html 

     Η 5
η
 θεµατική ενότητα µε θέµα «Μέτωπα καιρού» έχει ως στόχο να γνωρίσουν  οι 

φοιτητές τον τρόπο σχηµατισµού του ψυχρού και του θερµού µετώπου καθώς και να 

εντοπίσουν τα καιρικά φαινόµενα που συνοδεύουν το καθένα. Η προσέγγιση γίνεται 

αρχικά µε τη χρήση αφίσας, έπειτα µε συρόµενες διαφάνειες στο επιδιασκόπιο και 

τέλος µε µια άσκηση συµπλήρωσης όρων σε σχετικά διαγράµµατα.  

     Η 6
η
 θεµατική ενότητα µε θέµα «Βαροµετρικά συστήµατα» έχει ως στόχο να 

γνωρίσουν  οι φοιτητές την έννοια αλλά κυρίως την αναπαράσταση των 

βαροµετρικών συστηµάτων στους µετεωρολογικούς χάρτες.  

• Η σταδιακή µείωση ή αύξηση της βαροµετρικής (ατµοσφαιρικής) πίεσης 

αποδίδεται στους µετεωρολογικούς χάρτες επιφανείας µε καµπύλες γραµµές 

γύρω από το κέντρο της περιοχής.  Οι επισηµάνσεις αυτές γίνονται µε τη 

βοήθεια διαφάνειας στο επιδιασκόπιο και µετεωρολογικών χαρτών σε φύλλο 

εργασίας µε κατάλληλες ερωτήσεις και ασκήσεις, που απαιτούν τη χάραξη 

ισοβαρών σε χάρτη µε δοσµένες τιµές ατµοσφαιρικών πιέσεων.  

• Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη διάταξη της διεύθυνσης των ανέµων γύρω από 

το κέντρο των βαροµετρικών συστηµάτων στο βόρειο ηµισφαίριο, η οποία 

είναι σύµφωνη µε τη φορά των δεικτών που ρολογιού γύρω από το κέντρο 
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ενός υψηλού.  Ο εντοπισµός της φοράς των ανέµων επιβεβαιώνεται µε τη 

χρήση µιας κινούµενης αναπαράστασης (animation) από την ιστοσελίδα:  

http://www.usatoday.com/weather/tg/whighp/whighp.htm 

     Η 7
η
 θεµατική ενότητα µε θέµα «Ανάγνωση συµβόλων καιρού» έχει ως στόχο να 

εξοικειώσει τους φοιτητές µε τα κύρια σύµβολα (συνοπτικός κύκλος) που 

χρησιµοποιούνται σε έναν µετεωρολογικό χάρτη για την αναπαράσταση του καιρού 

µιας περιοχής.  

• Παρουσιάζονται σε διαφάνεια στο επιδιασκόπιο και σε πίνακες σε φύλλο 

εργασίας επιλεγµένα σύµβολα αναπαράστασης του καιρού.  

• Επίσης, παρουσιάζονται και ερµηνεύονται συνοπτικοί κύκλοι µε σύµβολα 

θερµοκρασίας, σηµείου δρόσου, ατµοσφαιρικής πίεσης, παρόντος καιρού, 

νεφοκάλυψης, διεύθυνσης και ταχύτητας ανέµου.  

• Τέλος, γίνεται εξάσκηση αναγνώρισης παρόµοιων συµβόλων και 

συµπλήρωση των κατάλληλων παραµέτρων σε δοσµένα παραδείγµατα 

συµβόλων καιρού.  

 

     Β. ∆ιδασκαλία µε τη χρήση µετεωρολογικών χαρτών (Βλ. Winn 1991, Vasquez 

2003, Lowe 2004, Meyer 2006), η οποία υποδιαιρείται σε έξι δραστηριότητες κι έχει 

διάρκεια τρεις διδακτικές ώρες. Οι δραστηριότητες αυτού του µέρους της διδακτικής 

πρότασης υλοποιούνται µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς οι χάρτες έχουν 

ηλεκτρονική µορφή (flash) και κινούνται σύµφωνα µε την επιθυµία του χρήστη, ο 

οποίος  ακολουθεί τις οδηγίες φύλλου εργασίας 52 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.  

Οι ερωτήσεις είναι χωρισµένες σε έξι οµάδες – δραστηριότητες καλύπτοντας 

αντίστοιχες θεµατικές ενότητες (πιν. 2):  

     Η 1
η
 δραστηριότητα µε θέµα «Χάρτες καιρού» έχει ως στόχο να φέρει τους 

εκπαιδευόµενους σε µια πρώτη γνωριµία µε τους µετεωρολογικούς χάρτες. Περιέχει 

πέντε (5) ερωτήσεις µε τις οποίες οι φοιτητές καλούνται: 

• να αναγνωρίσουν την περιοχή του χάρτη που βρέχει ή χιονίζει συνδυάζοντας 

τις γνώσεις που έχουν για τα µέτωπα και τις χρωµατικές διαβαθµίσεις του 

χάρτη 

• να αναγνωρίσουν τα σύµβολα που παριστάνουν τη διεύθυνση των ανέµων σε 

συγκεκριµένα τοπογραφικά σηµεία 

• να αναγνωρίσουν τα σύµβολα που παριστάνουν τη νεφοκάλυψη 

• να αναγνωρίζουν και να ονοµάζουν τις ισοβαρείς καµπύλες γύρω από το 

κέντρο ενός βαροµετρικού συστήµατος 

• να κατανοήσουν ότι η κίνηση των βαροµετρικών συστηµάτων γίνεται σε 

γενικές γραµµές από τα δυτικά προς τα ανατολικά 
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     Στην 2
η
 δραστηριότητα µε θέµα «Ο καιρός στο υψηλό βαροµετρικό» στόχος είναι 

να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά του καιρού µιας περιοχής, που βρίσκεται υπό την 

επίδραση ενός υψηλού βαροµετρικού συστήµατος. Η δραστηριότητα περιέχει έντεκα 

(11) ερωτήσεις µε τις οποίες οι φοιτητές καλούνται: 

• να παρατηρήσουν ότι οι διευθύνσεις των ανέµων γύρω από το κέντρο ενός 

υψηλού βαροµετρικού διατάσσονται σύµφωνα µε τη φορά των δεικτών του 

ρολογιού 

• να διαπιστώσουν µέσω συµβόλων και διαγραµµάτων θερµοκρασίας ότι µια 

περιοχή υπό την επίδραση ενός υψηλού βαροµετρικού έχει καιρό γενικά 

αίθριο 

• να διαπιστώσουν την αλλαγή διεύθυνσης του ανέµου σε µια περιοχή που 

βρίσκεται νότια και σε µια περιοχή που βρίσκεται βόρεια ενός υψηλού 

βαροµετρικού  

• να διαπιστώσουν τις αλλαγές (αύξηση ή µείωση) της ατµοσφαιρικής πίεσης σε 

µια περιοχή που βρίσκεται νότια και σε µια περιοχή που βρίσκεται βόρεια 

ενός υψηλού βαροµετρικού  

• να διαπιστώσουν τις µεταβολές της θερµοκρασίας που συνοδεύουν τις 

αλλαγές της ατµοσφαιρικής πίεσης στις δυο παραπάνω περιπτώσεις 

• να προβλέψουν τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού σε δοσµένες πόλεις στο 

χάρτη της Ευρώπης συνδυάζοντας γνώσεις για την κίνηση των βαροµετρικών 

συστηµάτων, τις προηγούµενες παρατηρήσεις για τον καιρό που συνοδεύει 

ένα υψηλό βαροµετρικό και βασικές  γνώσεις προσανατολισµού 

     Στην 3
η
 δραστηριότητα µε θέµα «Ο καιρός στο χαµηλό βαροµετρικό» στόχος είναι 

να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά του καιρού µιας περιοχής, που βρίσκεται υπό την 

επίδραση ενός χαµηλού βαροµετρικού συστήµατος. Η δραστηριότητα περιέχει δέκα 

(10) ερωτήσεις µε τις οποίες οι φοιτητές καλούνται: 

• να παρατηρήσουν ότι οι διευθύνσεις των ανέµων γύρω από το κέντρο ενός 

χαµηλού βαροµετρικού διατάσσονται αντίθετα µε τη φορά των δεικτών του 

ρολογιού  

• να παρατηρήσουν ότι το χαµηλό βαροµετρικό συνοδεύεται από µέτωπα που 

προκαλούν κακοκαιρία και να εντοπίσουν τις περιοχές αυτής της κακοκαιρίας 

ανάλογα µε το είδος του µετώπου (θερµό-ψυχρό) 

• να διαπιστώσουν ότι σε µια περιοχή βόρεια από το κέντρο του χαµηλού 

βαροµετρικού υπάρχει µια περίοδος βροχών ή χιονόπτωσης και δεν περνά 

κανένα µέτωπο 

• να διαπιστώσουν ότι σε µια περιοχή νότια από το κέντρο του χαµηλού 

βαροµετρικού υπάρχουν δύο περίοδοι βροχών ή χιονόπτωσης και περνούν δυο 

µέτωπα, αρχικά ένα θερµό και αργότερα ένα ψυχρό 

• να διαπιστώσουν τις µεταβολές θερµοκρασίας και διεύθυνσης ανέµου σε ένα 

τόπο κατά τη διάρκεια διέλευσης των δυο διαδοχικών µετώπων 

• να προβλέψουν τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού σε δοσµένες πόλεις στο 

χάρτη των ΗΠΑ συνδυάζοντας γνώσεις για την κίνηση των βαροµετρικών 

συστηµάτων, τις προηγούµενες παρατηρήσεις για τον καιρό που συνοδεύει 

ένα χαµηλό βαροµετρικό και βασικές  γνώσεις προσανατολισµού 

     Στην 4
η
 δραστηριότητα µε θέµα «Μέτωπα καιρού» στόχος είναι να εντοπιστούν τα 

χαρακτηριστικά του θερµού και του ψυχρού µετώπου και τα καιρικά φαινόµενα που 

προκαλούν τα µέτωπα. Η δραστηριότητα περιέχει δέκα (10) ερωτήσεις µε τις οποίες 

οι φοιτητές καλούνται: 
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• να παρατηρήσουν τον τρόπο συµβολισµού κάθε είδους µετώπου και να 

συνδυάσουν την εµφάνισή τους µε την επικράτηση χαµηλού βαροµετρικού 

• να διαπιστώσουν τις διαφορές στη θερµοκρασία, στη νεφοκάλυψη, στην 

ένταση και στη διεύθυνση των ανέµων µπροστά και πίσω από ένα ψυχρό 

µέτωπο 

• να διαπιστώσουν τις διαφορές στη θερµοκρασία, στην ένταση των 

βροχοπτώσεων, στη νεφοκάλυψη, στην ένταση και στη διεύθυνση των 

ανέµων µπροστά και πίσω από ένα θερµό µέτωπο 

     Στην 5
η
 δραστηριότητα µε θέµα «Πρόγνωση καιρού» οι φοιτητές να κάνουν 

πρόγνωση του καιρού λαµβάνοντας υπόψη την κίνηση των βαροµετρικών 

συστηµάτων από τα δυτικά προς τα ανατολικά και τα χαρακτηριστικά του καιρού που 

συνοδεύουν κάθε βαροµετρικό σύστηµα. Λαµβάνουν επίσης την πληροφορία ότι η 

«µετακίνηση» του καιρού από τον ένα σταθµό που σηµειώνεται στο µετεωρολογικό 

χάρτη µέχρι τον επόµενο απέχει περίπου δώδεκα (12) ώρες δηλ. µισή ηµέρα. Η 

δραστηριότητα περιέχει τέσσερις (4) ερωτήσεις µε τις οποίες οι φοιτητές καλούνται: 

• να διαπιστώσουν ότι ο µετεωρολογικός χάρτης µπορεί να κάνει προγνώσεις 

καιρού 

• να κάνουν προγνώσεις καιρού λαµβάνοντας υπόψη το είδος του 

βαροµετρικού, τα καιρικά φαινόµενα που το συνοδεύουν, την κίνησή του και 

τη θέση της πόλης σε σχέση µε το σύστηµα 

     Η 6
η
 δραστηριότητα µε θέµα «Ερµηνεύοντας τους µετεωρολογικούς χάρτες και τα 

µετεωρολογικά δελτία» απαιτεί από τους φοιτητές να συνδυάσουν γνώσεις και 

δεδοµένα των µετεωρολογικών χαρτών, ώστε να κατανοούν πλήρως τα 

µετεωρολογικά δελτία και να προβλέπουν τοπικά µετεωρολογικά φαινόµενα. Η 

δραστηριότητα περιέχει δώδεκα (12) ερωτήσεις µε τις οποίες οι φοιτητές καλούνται: 

• να εντοπίζουν τη θέση ενός τόπου σε σχέση µε ένα βαροµετρικό σύστηµα ή 

ένα µέτωπο από τα δεδοµένα ή τις προβλέψεις ενός µετεωρολογικού δελτίου 

• να κάνουν προγνώσεις καιρού συνδυάζοντας στοιχεία του παρόντος καιρού 

µιας περιοχής, τη θέση της σε σχέση µε ένα βαροµετρικό σύστηµα ή ένα 

µέτωπο και την κίνησή τους από τα δυτικά προς τα ανατολικά 

• να εντοπίζουν το είδος του βαροµετρικού συστήµατος ή του µετώπου που 

επηρεάζει τον καιρό µιας περιοχής µε βάση τα στοιχεία του µετεωρολογικού 

δελτίου ή προβλέψεων µικρής χρονική κλίµακας 

• να διαπιστώσουν γενικές σχέσεις ανάµεσα στον καιρό, τη θερµοκρασία, την 

ατµοσφαιρική πίεση και την κατεύθυνση των ανέµων  

• να προβλέπουν τοπικά µετεωρολογικά φαινόµενα µε βάση τις καιρικές 

συνθήκες που επικρατούν ή προβλέπονται 

• να κατανοήσουν τη διαφορά καιρού και κλίµατος µε κριτήρια τη χρονική 

κλίµακα και τη σχέση αιτίου-αιτιατού 

     Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό εργαλείο για χρήση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

δηµιουργήθηκε από τους ερευνητές µε τη χρήση του  προγράµµατος Microsoft Flash 

και είναι εµπνευσµένο από την εφαρµογή «The Weather Cycler», όπως περιγράφεται 

στην ιστοσελίδα www.weathercycler.com, που αντιπροσωπεύει το φορέα “The 

Weather School” (Rockville, USA). Το φύλλο εργασίας ακολούθησε τις βασικές 

αρχές του φύλλου εργασίας που συνοδεύει την παραπάνω εφαρµογή µε κατάλληλες 

προσαρµογές που εξυπηρετούσαν τους διδακτικούς στόχους της παρέµβασης και 

ιδιαίτερα την κατανόηση τοπικών φαινοµένων της ελληνικής πραγµατικότητας.  
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ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
     Η πιλοτική εφαρµογή της παραπάνω εκπαιδευτικής πρότασης έγινε κατά το 

χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2007-2008 στο πλαίσιο του κυµαινόµενου 

µαθήµατος «Φυσικές Επιστήµες και Περιβάλλον – Εργαστηριακή προσέγγιση» σε 

σαράντα έξι (46) υποψήφιους/ες δασκάλους/ες – φοιτητές/τριες του ΠΤ∆Ε του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι οποίοι ήταν χωρισµένοι σε τέσσερα (4) τµήµατα για την 

καλύτερη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων.  Η εφαρµογή έγινε σε δύο συναντήσεις 

τρίωρης διάρκειας σε δυο διαδοχικές εβδοµάδες.  

     Η ερευνητική µεθοδολογία που υιοθετήθηκε είναι η τριγωνοποίηση, που 

περιλαµβάνει α) τα φύλλα αξιολόγησης που συµπλήρωσαν ανώνυµα τα υποκείµενα 

της έρευνας πριν και µια εβδοµάδα µετά τη διδακτική παρέµβαση β) µερικές 

δειγµατοληπτικές συνεντεύξεις φοιτητών/τριών που συµµετείχαν στην έρευνα γ) τις  

εκθέσεις παρατήρησης που συνέταξαν τρεις διαφορετικοί εξωτερικοί παρατηρητές, οι 

οποίοι παρακολούθησαν τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
     Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ήταν είκοσι οκτώ (28) και καλύπτουν επτά 

θεµατικά πεδία, που ενοποιούν τις θεµατικές ενότητες που διδάχθηκαν στα δυο µέρη 

της πρότασης και αντιστοιχούν στους διδακτικούς  στόχους. Οι δοθείσες απαντήσεις 

σε συνδυασµό µε τις συνεντεύξεις και τις εκθέσεις των εξωτερικών παρατηρητών 

συγκλίνουν στα παρακάτω αποτελέσµατα:  

     Σηµαντική αύξηση των γνώσεων στο θεµατικό πεδίο «Ισοβαρείς καµπύλες – 

βαροµετρικά συστήµατα» φαίνεται να έχει γίνει στο δείγµα. Χαρακτηριστική ήταν η 

αύξηση των σωστών απαντήσεων στην 3
η
 ερώτηση του φύλλου αξιολόγησης, που 

έχει τη διατύπωση µικρού προβλήµατος, καθώς απαιτεί να υπολογιστεί η 

ατµοσφαιρική πίεση 

ορισµένου σηµείου πάνω 

στις ισοβαρείς καµπύλες, 

ενώ προσδιορίζεται το είδος 

του βαροµετρικού 

συστήµατος και δίνεται µια 

τιµή σε ένα άλλο σηµείο 

των ισοβαρών (πιν. 3). 

Επίσης, η αναγνώριση των βαροµετρικών συστηµάτων σε ένα µετεωρολογικό χάρτη 

από καθηµερινή εφηµερίδα, αυξήθηκε αρκετά για το χαµηλό βαροµετρικό (ερ. 4α, 

πιν. 3), αλλά παρουσίασε περισσότερες δυσκολίες για το υψηλό (ερ. 4β, πιν. 3). 
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     Παρόµοια πρόοδος αλλά σε µικρότερο βαθµό διαπιστώθηκε στο θεµατικό πεδίο 

«Μέτωπα καιρού». Βελτιώθηκε η αναγνώριση του είδους των βροχοπτώσεων που θα 

έχει µια πόλη που βρίσκεται µπροστά από ένα θερµό µέτωπο (ερ. 6, πιν. 4), καθώς και 

του είδους των 

βροχοπτώσεων που θα 

έχει µια πόλη που 

βρίσκεται υπό την 

άµεση επίδραση ενός 

ψυχρού µετώπου (ερ. 7, 

πιν. 4). Σηµαντικές 

δυσκολίες, ωστόσο, 

διαπιστώθηκαν στη χρήση δορυφορικών φωτογραφιών, όταν αυτές απεικόνιζαν τα 

µέτωπα καιρού (ερ. 8, πιν. 4). 

     Προβλήµατα διαπιστώθηκαν στο θεµατικό πεδίο «Άνεµοι», καθώς η πλειοψηφία 

των φοιτητών του δείγµατος δεν 

φαίνεται να κατανόησε τα αίτια 

δηµιουργίας των ανέµων ούτε και την 

κατανοµή τους γύρω από τα 

βαροµετρικά συστήµατα. Συνάντησαν 

δυσκολίες στον προσδιορισµό της 

διεύθυνσης των ανέµων, στον τρόπο 

ονοµασίας τους µε βάση το σηµείο του 

ορίζοντα από το οποίο προέρχονται, ακόµα και στον προσανατολισµό (ερ. 9 & 11, 

πιν. 5). 

     Τα αποτελέσµατα για το θεµατικό πεδίο «Αναγνώριση συµβόλων καιρού» σε 

µετεωρολογικούς χάρτες παρουσιάζουν µεικτή εικόνα. Σε ερώτηση που απαιτεί την 

αναγνώριση βασικών συµβόλων καιρού για επτά διαφορετικές παραµέτρους, που 

παριστάνονται µε τη 

µορφή του 

συνοπτικού κύκλου, 

τα ποσοστά των 

σωστών απαντήσεων 

στο τελικό 

ερωτηµατολόγιο ήταν 

πολύ υψηλά, εκτός 

από αυτά της 

βαροµετρικής πίεσης και της έντασης ανέµου (πιν. 6). Είναι εµφανές ότι οι 

εκπαιδευόµενοι αντιµετώπισαν 

πρόβληµα µε τον τρόπο αναγραφής της 

βαροµετρικής πίεσης (αποκοπή ακέραιου 

µέρους της µέτρησης και παρουσία 

δεκαδικού ψηφίου) και µε τον τρόπο 

αναπαράστασης της έντασης του ανέµου 

(µε τη µορφή των «φτερωτών» πάνω 

στην ευθεία του προσδιορισµού της 

διεύθυνσής του). Σε πραγµατικό 

µετεωρολογικό χάρτη, ωστόσο, και σε ερώτηση για τον προσδιορισµό της έντασης 

του ανέµου, της ύπαρξης βροχόπτωσης και του ποσοστού νεφοκάλυψης σε τέσσερις 

διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις οι σωστές απαντήσεις στα τελικά ερωτηµατολόγια 

κυµάνθηκαν σε χαµηλά ποσοστά (πιν. 7).  
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     Ενδεχοµένως, η αντίστοιχη ερώτηση του φύλλου αξιολόγησης να ήταν πολύ 

σύνθετη και να δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους φοιτητές. Κι αυτό γιατί σε ερωτήσεις για τη 

λήψη απόφασης µε βάση την «πρόγνωση καιρού» υπήρχαν ενθαρρυντικά 

αποτελέσµατα. Σε πρόβληµα που βασίζεται σε µετεωρολογικό χάρτη της Ευρώπης 

και ζητά να ληφθεί απόφαση διεξαγωγής ιστιοπλοϊκών αγώνων σε µια περιοχή για 

την οποία 

προβλέπεται ότι θα 

έχει κακοκαιρία τις 

επόµενες µέρες, 

απάντησαν σωστά 

στο τελικό 

ερωτηµατολόγιο τα 

4/5 των ερωτώµενων (ερ. 19α,  πιν. 8) και µάλιστα περισσότεροι από τους µισούς 

µπορούσαν να το αιτιολογήσουν πλήρως (ερ. 19β,  πιν. 8). Τέλος, σε ό,τι αφορά στην 

τοποθέτηση τριών µετεωρολογικών χαρτών της ίδιας περιοχής στη σωστή ανά 

διαδοχική ηµέρα χρονολογική σειρά τα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά (ερ. 20,  

πιν. 8) 

     Στο θεµατικό πεδίο  «∆ιαφορά καιρού και κλίµατος» οι ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής, που χρησιµοποιήθηκαν στο 

φύλλο αξιολόγησης,  δεν παρουσίασαν 

καµιά απολύτως δυσκολία για τους 

φοιτητές (πιν. 9). Ωστόσο, φαίνεται 

γενικότερα ότι τέτοια ποσοστά είναι 

πλασµατικά, καθώς βασίζονται µόνο στην 

αναγνώριση δηλώσεων και όχι σε 

συσχετισµό δεδοµένων από µακροχρόνιες µετρήσεις, από κατάλληλες βάσεις 

δεδοµένων ή από σχετικές αναπαραστάσεις (κλιµατογράµµατα, δορυφορικές 

φωτογραφίες, µετεωρολογικούς χάρτες κλπ)  

     Θετική επίδραση στις γνώσεις των υποψηφίων δασκάλων για τα «Τοπικά 

µετεωρολογικά φαινόµενα» διαπιστώθηκε µετά την παρέµβασή µας. Σχεδόν το 

σύνολο των φοιτητών του δείγµατος 

αναγνωρίζει το φαινόµενο της 

θερµοκρασιακής αναστροφής από 

παρεχόµενη εικόνα (ερ. 27, πιν. 10) 

και  προσδιορίζει σωστά τις συνέπειές 

του (ερ. 25, πιν. 10) στο τελικό 

ερωτηµατολόγιο. Το ίδιο 

ικανοποιητικά είναι τα αντίστοιχα 

ποσοστά για τη θαλάσσια αύρα (ερ. 28 και ερ. 26 αντίστοιχα, πιν. 10) .  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
     Είναι αναµενόµενο ότι η οποιαδήποτε στοχευµένη διδακτική παρέµβαση για την 

παροχή βασικών γνώσεων θα έχει κάποια θετικά µαθησιακά αποτελέσµατα. Ωστόσο, 

ο βαθύτερος προβληµατισµός για τον τρόπο προσέγγισης των εννοιών και των 

φαινοµένων από τη συγκεκριµένη οµάδα-στόχο, αποτελεί επιστηµονικά και 

δεοντολογικά επιβεβληµένη υποχρέωση των ερευνητών. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία όταν η έρευνα αφορά την εκπαίδευση µελλοντικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

πρέπει να είναι κοινωνικά ενεργοί πολίτες, όχι µόνο περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιηµένοι αλλά ταυτόχρονα επιστηµονικά και τεχνολογικά εγγράµµατοι. 
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     Στη δική µας περίπτωση διαπιστώθηκε πράγµατι µια βελτίωση στο γνωστικό 

υπόβαθρο των υποψηφίων δασκάλων κυρίως στα θεµατικά πεδία των βαροµετρικών 

συστηµάτων, των µετώπων καιρού και των τοπικών µετεωρολογικών φαινοµένων 

(πιν. 11). Ωστόσο, οι δυσκολίες που παρατηρήθηκαν κατά τον προσδιορισµό των 

ανέµων και την ανάγνωση των συµβόλων (πιν. 11), δηµιουργούν δυσκολίες στην 

επίτευξη των στόχων για την απόκτηση δεξιοτήτων για ανάγνωση και ερµηνεία 

µετεωρολογικών χαρτών και συνακόλουθα στην απόκτηση δεξιοτήτων για 

βραχυπρόθεσµη πρόγνωση καιρού και στη λήψη σχετικών αποφάσεων. 

     Ως εκ τούτου, θεωρούµε ότι απαιτούνται κάποιες αλλαγές, βελτιώσεις και 

αναθεωρήσεις στη διδακτική µας πρόταση, ώστε να βελτιωθούν τα σηµεία στα οποία 

παρουσιάστηκαν προβλήµατα και αδυναµίες. ∆υο σηµαντικά σηµεία που χρήζουν 

µεγαλύτερης προσοχής θεωρούµε ότι είναι η σύνδεση µε συγκεκριµένα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα και η έµφαση στη λήψη αποφάσεων µε βάση την 

κατοχή της εξειδικευµένης γνώσης των µετεωρολογικών φαινοµένων. Όλες αυτές οι 

βελτιώσεις θα δοκιµαστούν ως προς την αποτελεσµατικότητά τους στην ίδια οµάδα-

στόχο σε επόµενη ερευνητική φάση. 
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