Τελικό μάθημα
Οδηγός εκπαιδευτικού - Ηλικίες 11-14 ετών

Προετοιμασία
Μελετήστε από πριν το υλικό του μαθήματος. Απαιτούνται ορισμένα υλικά (βλ. ενότητα
«Υλικά» παρακάτω). Σε αυτό το τελικό μάθημα, έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε ποια στοιχεία
θέλετε να επαναλάβετε ως συμπέρασμα σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Μενού επιλογής
Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας τα στοιχεία που θέλετε να επαναλάβετε.

Τελική εργασία
[Διαφάνειες 3 και 5]
Μαζί με την τάξη, κοιτάξτε τον πίνακα ανακοινώσεων με τα άρθρα (από εφημερίδες) που
συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τι παρατήρησαν οι μαθητές; Τι
συγκέντρωσαν περισσότερο και ποια προβλήματα αφορούν αυτά τα άρθρα; Εξηγήστε ότι θα
εργαστούν σε ομάδες για να ετοιμάσουν την παρουσίαση ενός θέματος. Συζητήστε μαζί τους
συμβουλές για τη δημιουργία μιας παρουσίασης. Σε κάθε περίπτωση, συμβουλέψτε τους
μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες από τον πίνακα ανακοινώσεων και τις
ενότητες. Επίσης, συμφωνήστε με τους μαθητές πώς θα κάνουν την παρουσίαση (π.χ.
χρησιμοποιώντας το PowerPoint) και πόσο πρέπει να διαρκεί η παρουσίαση. Στην επόμενη
διαφάνεια, οι μαθητές μπορούν να σχηματίσουν ομάδες και να γράψουν τα ονόματά τους
δίπλα σε ένα θέμα. Αν δεν καλύφθηκαν όλα τα θέματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος,
είναι καλύτερο να σβήσετε αυτά που δεν καλύφθηκαν. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε δύο
ομάδες που έχουν διαλέξει το ίδιο θέμα, να συνεργαστούν. Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον μία
ομάδα δουλεύει επάνω στην ενότητα: Δέντρα.

Βεβαίωση
[Διαφάνειες 6 και 7]
Δείτε το βίντεο Terra Life μαζί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο καλώδιο για να αποκαλυφθεί
η βεβαίωση. Μπορείτε να επιλέξετε να συμπληρώσετε μόνο το όνομα της ομάδας στη
βεβαίωση, το όνομα κάθε μαθητή ή να αφήσετε τους μαθητές να γράψουν οι ίδιοι τα ονόματά
τους. Καλύτερα να αντιγράψετε τη σελίδα αρκετές φορές από πριν. Μπορείτε να εκτυπώσετε
τις βεβαιώσεις από το κουμπί εκτύπωσης, που βρίσκεται κάτω από το κουμπί αποθήκευσης.
Λάβετε, όμως, υπόψη το περιβάλλον πριν από την εκτύπωση!
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Life Terra: Δενδροφύτευση
[Διαφάνειες 8 - 13]
Βοηθήστε το Life Terra στην αποστολή του! Πού πρέπει, όμως, να πάει αυτό το δέντρο; Και
γιατί χρησιμοποιούνται δενδρύλλια; Οργανώστε με την τάξη ή το σχολείο σας μια εκδήλωση
δενδροφύτευσης και χρησιμοποιήστε το εύχρηστο πρόγραμμα φύτευσης δέντρων βήμα προς
βήμα.

Κουίζ
[Διαφάνειες 8 - 13]
Ολοκληρώστε το μάθημα με ένα διασκεδαστικό κουίζ! Οι ερωτήσεις που αφορούν κάθε θέμα
του μαθήματος περιλαμβάνονται στο κουίζ.

Υλικά
Ανάλογα με τον τρόπο που θα κάνουν οι μαθητές τις παρουσιάσεις τους, ίσως χρειαστούν
αντίστοιχα υλικά χειροτεχνίας, όπως εφημερίδες, περιοδικά, μαρκαδόροι κ.λπ. Εκτός, φυσικά,
εάν οι μαθητές ετοιμάσουν μια παρουσίαση στο PowerPoint, για παράδειγμα, μέσω
υπολογιστή.
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