
  

Μετεωρολογία – Κλιματική Αλλαγή

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα STEM

Αναστασιάδου Σοφία,

Τρυφέρη Βικτωρία,

Τσερκίντζελη Γεωργία,

 Σοϊλεμές Ανδρέας



  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της εργασίας:

● να κινήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών στις φυσικές επιστήμες

● να δείξουμε τη χρησιμότητά τους όταν συνδυαστούν με τα 

μαθηματικά την τεχνολογία και τη μηχανική (STEM).



  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για το πρόγραμμα «Πειραματιστές meteo bloggers» έγιναν:

● κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού

● επεξεργασία δεδομένων με χρήση υπολογιστή και

● διεξαγωγή σχετικών πειραμάτων



  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σχολικό έτος 2017-2018

“Μετεωρολογία – Κλιματική Αλλαγή”

● Κατασκευή οργάνων μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων και 

αερίων του θερμοκηπίου

● Χρήση δορυφορικών δεδομένων.



  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχοι:

● ανάπτυξη δεξιοτήτων στα πλαίσια της φιλοσοφίας STEM

● χρήση της επιστημονικής - πειραματικής μεθόδου

● ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας της πληροφορίας 

● κινητοποίηση σε θέματα μετεωρολογίας και κλιματικής αλλαγής 

● ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

● κοινωνικοποίηση των μαθητών

● κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, της λογικής σκέψης και των συναισθημάτων.



  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ



  



  

Διάχυση των αποτελεσμάτων



  

Διάχυση των 

αποτελεσμάτων



  

Διάχυση των 

αποτελεσμάτων



  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

Το ενδιαφέρον της ομάδας στράφηκε: 

● Στην επέκταση του προγράμματος σε θέματα κλιματικής αλλαγής

– ώστε να ενεργοποιήσουμε τη σχολική κοινότητα σε αυτό το τόσο επίκαιρο θέμα και 

● Στην προσπάθεια μεγαλύτερης εμπλοκής των μαθητών στο κατασκευαστικό 

κομμάτι,

– χρησιμοποιώντας μεθόδους που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από τους μαθητές μας και να 

τους δώσουν να καταλάβουν την αξία του να σχεδιάζεις  και να κατασκευάζεις 

χρησιμοποιώντας τις φυσικές επιστήμες την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά 

(STEM). 

Βασικότερος στόχος η ικανοποίηση των μαθητών μας από τη δημιουργία ενός έργου 

εξολοκλήρου από αυτούς.



  

Πειράματα



  

Πειράματα



  

Κατασκευή οργάνων



  

Κατασκευή οργάνων

Σκοπός ήταν:

● η κατανόηση της αρχής λειτουργίας τους (Φυσικές επιστήμες)

● η εξοικείωση με την δυνατότητα κατασκευής  (Μηχανική -Τεχνολογία) και

● η απόκτηση εμπειρίας στη βαθμονόμηση οργάνων (Μαθηματικά).



  

       Κατασκευή   

οργάνων



  

Κατασκευή οργάνων - Ανεμόμετρο



  

Κατασκευή οργάνων - Ανεμοδείκτης



  

Κατασκευή οργάνων - Βαρόμετρο



  

Κατασκευή οργάνων - Υγρόμετρο



  

Κατασκευή οργάνων - Βροχόμετρο



  

Κατασκευή οργάνων με Arduino - Θερμόμετρο



  

Κατασκευή οργάνων με Arduino - Θερμόμετρο



  

Κατασκευή οργάνων με Arduino – Αισθητήρας CO2



  

Κατασκευή οργάνων με Arduino – Αισθητήρας CO2



  

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



  

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαδικτυακοί τόποι:

● European Space Agency (ESA)

●  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

●  Space Science and Engineering Center (SSEC)

●  Learning Zone (L-Zone)



  

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



  

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



  

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



  

Διάχυση 

αποτελεσμάτων



  

Διάχυση αποτελεσμάτων



  

Διάχυση αποτελεσμάτων



  

Διάχυση αποτελεσμάτων



  

Συμπεράσματα

● Αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.

● Κοινωνικοποίηση των μαθητών.

● Εκμετάλλευση της συλλογικής ευφυΐας

● Παραγωγή ολοκληρωμένου αποτελέσματος.



  

Συμπεράσματα
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Συμπεράσματα
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Συμπεράσματα

● Αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.

● Κοινωνικοποίηση των μαθητών.

● Εκμετάλλευση της συλλογικής ευφυΐας

● Παραγωγή ολοκληρωμένου αποτελέσματος.



  

Συμπεράσματα

Γνώση – Πράξη – Ανοιχτό Σχολείο



  

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
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