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«Θέλω τώρα να ξαναγεμίσετε τις πιπέτες και να ρίξετε στην
άλλη μεριά και να παρατηρήσετε.»
«…Και θα ρίξετε με την πιπέτα στο πρώτο κομμάτι, όχι εκεί
που είναι το [ν], επάνω στα φιστίκια που σας έβαλα.»
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«…γιατί πιστεύω ότι θα σας κάνει εντύπωση.»

35,30%

«Θέλω να σκεφτείτε τι θέλετε να αναπαραστήσετε, έτσι; Μη
βγει το μοντέλο σαν την άλλη φορά εκτός θέματος.»
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Ιδιότητα νανοκλίμακας: Τραχύτητα

Ποσοστά όψεων της ΠΓΠ κατά τη δράση

Παράδειγμα τραχύτητας: Φαινόμενο του λωτού

Συμπεράσματα

Φαινόμενο του λωτού: Τα εξογκώματα στην επιφάνεια του φύλλου του λωτού
επιτρέπουν στον αέρα να εγκλωβίζεται κάτω από τις σταγόνες νερού, οι οποίες καθώς

πέφτουν, γίνονται σφαιρικές, κυλάνε και μαζεύουν όλα τα σωματίδια βρωμιάς.

Μεθοδολογία
Συμμετέχουσα:
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εν

ενεργεία

εκπαιδευτικός

Κυρίαρχες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των όψεων της ΠΓΠ κατά τη δράση.
Ισχυρή αλληλεπίδραση Παιδαγωγικής/Πλαισίου και ΠΓΠ.
Μελέτη της ΠΓΠ κατά τη δράση και, κυρίως, της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-μαθητών
μέσα από μια βιντεοσκοπημένη διδασκαλία.

και

μεταπτυχιακή

φοιτήτρια

Διάρκεια υλοποίησης δραστηριοτήτων: 1 διδακτικό δίωρο

Σημαντικός ο ρόλος του Πλαισίου, δηλαδή η γνώση του εκπαιδευτικού για τους πόρους και
τους μαθητές.

Ανάδειξη μιας βιντεοσκοπημένης διδασκαλία ως υλικό για τη μελέτη της ΠΓΠ κατά τη δράση

Εργαλείο συλλογής δεδομένων: Βιντεοσκόπηση διδασκαλίας

και κυρίως της αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητών.

Εργαλείο ανάλυσης δεδομένων: Εργαλείο Ανάλυσης Δεδομένων (ΕΑΔ)
Ερώτημα της εργασίας: Ποιες όψεις της ΠΓΠ κατά τη δράση αναδεικνύονται κατά τη

Αξιοποίηση του Εργαλείου Ανάλυσης Δεδομένων και για την ανάδειξη των όψεων της ΠΓΠ.
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