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Οδηγός εκπαιδευτικού
ΗΛΙΚΙΑ: 13-14

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



Εισαγωγή
Τα φράκταλ θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως σημείο σύγκλισης των επιστημών
STE(A)M. Γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της επιστήμης και της μεταφυσικής που
τα καθιστά εξαιρετικά πλούσια σε πεδίο και υπέροχα θέματα για μάθηση.
Περιγράφονται ως 'τα ατελείωτα μοτίβα'. Είναι ευρέως διαδεδομένα και
αναμφισβήτητα αποτελούν το σχέδιο της φύσης και της ζωής. Ήταν ο Πολωνός
μαθηματικός, Benoit Mandelbrot, ο οποίος επινόησε τη λέξη «fractal» για να
αναφερθεί στα σχήματα της φύσης που δεν εμπίπτουν στις τυπικές
αναγνωρισμένες μορφές. Το μπρόκολο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή
παραδείγματα. Εάν κοιτάξετε προσεκτικά τη σύνθεση των ανθύλλιων του,
θαδιαπιστώσετε ότι το καθένα είναι μια μικρότερη αναπαράσταση ολόκληρου του
κεφαλιού του μπρόκολου. Τα μαθηματικά και διάφοροι κλάδοι της επιστήμης -
φυσική, χημεία και βιολογία προσφέρουν εξηγήσεις σε διάφορα επίπεδα για αυτές
τις σύνθετες διατάξεις. Ένας μαθητής που βλέπει τη «μαθηματική μαγεία» των
φράκταλ θα δει τις επιστήμες STE(A)M με μια πιο ενδιαφέρουσα οπτική.

Ο σχεδιασμός της περμακουλτούρας δίνει μεγάλη έμφαση στη σημασία των
φράκταλ στη διαδικασία σχεδιασμού. Η παρατήρηση, ένα αναπόσπαστο μέρος της
μεθοδολογίας της περμακουλτούρας, οδηγεί τον σχεδιαστή να συνειδητοποιήσει
ότι δεν υπάρχει ευθεία γραμμή στο φυσικό κόσμο, καθώς ακόμη και ο ορίζοντας
είναι μια καμπύλη. Η κατανόηση των μοτίβων στη φύση δεν είναι μόνο επιτακτική,
αλλά περισσότερο επιβεβαιώνει την προσαρμογή της ηθικής και των αρχών της
περμακουλτούρας σε κάθε πρότζεκτ. Μόλις ένας μαθητής αναγνωρίσει την
ομοιότητα των φράκταλ στις ανθρώπινες φλέβες με αυτές σε ένα δέλτα ποταμών,
η ικανότητα κριτικής σκέψης θα διεγείρει τη δημιουργικότητά του. Οι μαθητές που
ακολουθούν μια ολιστική μάθηση θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν σύγχρονα
προϊόντα που προστατεύουν τα ποτάμια και τους ωκεανούς.
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Ημερολόγιο
Η έρευνα, οι εκδρομές και οι προκλήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν όλο το
χρόνο. Εάν πραγματοποιηθούν μαθήματα εκτός τάξης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο
καιρός να είναι καλός.



Διάρκεια
Διάλεξη σε εξωτερικό χώρο/ μάθημα στην τάξη: Φράκταλ στα μαθηματικά, την
τέχνη και την επιστήμη: >2 ώρες /μάθημα.
Σχεδιασμός περμακουλτούρας - κεφάλαιο για μοτίβα: > 2 ώρες

Εργασίες:
Εργασία 1: Περίπατος στη φύση: 1 ώρα
Εργασία 2: Σχετική τεχνολογία. 15 λεπτά έρευνα από κάθε μαθητή. 2 ώρες για
προετοιμασία παρουσίασης.
Εργασία 3: Εργασία για την επίδραση του ορίου: Προετοιμασία με δασκάλους 1.5
-2.5 ώρες (χωρισμένες μεταξύ των εκπαιδευτικών) + 2 ώρες επιτόπιες επισκέψεις
+ 2 ώρες προετοιμασία+ 20 λεπτά για κάθε παρουσίαση

Εκπαιδευτική εκδρομή:
Επίσκεψη σε δάσος/πάρκο: 2 ώρες

Σημαντική σημείωση:
Στο Βέλγιο και πιθανώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν υπάρχουν ειδικά
μαθήματα αφιερωμένα στα φράκταλ για μαθητές ηλικίας 10-14 ετών. Για χώρες με
πρόγραμμα σπουδών ICT, τα φράκταλ μπορεί να διδαχθούν επιφανειακά.
Ωστόσο, σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία, η γεωμετρία των φράκταλ
εισάγεται σε νεαρή ηλικία και τα μαθήματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τη μαθησιακή
ικανότητα των μαθητών.
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Μέθοδοι/ τεχνικές παιχνιδοποίησης
Τα αινίγματα και ο περίπατος κατά τη διάρκεια της εκδρομής αναμένεται να
προκαλέσουν μια αίσθηση ενδιαφέροντος στους μαθητές για αυτήν τη
δραστηριότητα. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες που εντάσσονται στο πρότζεκτ
της επίδρασης ορίου είναι σίγουρο ότι θα είναι εξίσου διασκεδαστικές. Η
πειραματική διδασκαλία εκτός τάξης μπορεί να είναι διασκεδαστική τόσο για
μαθητές όσο και για δασκάλους.



Προετοιμασία και σημείωση για τον
εκπαιδευτικό
Προαπαιτούμενο για αυτήν τη δραστηριότητα είναι η εις βάθος γνώση του
εκπαιδευτικού για τα φράκταλ. Επίσης, συνιστάται η κατανόηση του εκπαιδευτικού
σχετικά με το σχεδιασμό της περμακουλτούρας και ένα σύντομο μάθημα
σχεδιασμού. Στο θέμα των φράκταλ, εξετάζονται δύο κρίσιμα στοιχεία της
περμακουλτούρας: Μοτίβα και επίδραση ορίου. Για λόγους απλότητας, το
πρότζεκτ που παρουσιάζεται εδώ θα επικεντρωθεί στην επίδραση ορίου.

Το διαδίκτυο είναι μια πηγή πληροφοριών και ιδεών που θα βοηθήσει τους
εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία αυτού του θέματος και την προσαρμογή του στην
έφεση των παιδιών της κάθε τάξης. Επίσης, θα βοηθήσει τους μαθητές να
επεκτείνουν το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο θέμα.
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Προκλήσεις που θα οδηγήσουν στην
ολοκλήρωση των εργασιών
Η εκπαιδευτική εκδρομή θα δημιουργήσει μια σειρά από προκλήσεις που οι
εκπαιδευτικοί μπορούν τελικά να κλιμακώσουν για να προωθήσουν τη μάθηση.
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδρομής, η πρώτη πρόκληση για τον μαθητή
είναι ο αυτοέλεγχος κατά τη διάρκεια του περιπάτου. Έπειτα τα αινίγματα που
πρέπει να λύσουν, τα οποία θα δώσουν στους μαθητές κάποια στοιχεία για τα
μαθήματα σχετικά με τα φράκταλ, δεν θα προκαλέσουν μόνο ενθουσιασμό αλλά
θα είναι και προκλήσεις για εκείνους. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να κάνουν
τα μαθήματα έξω από την τάξη για να δώσουν μια αίσθηση ανοιχτού χώρου
στους μαθητές. Η επιτυχία του μαθητή σε αυτό το παιχνίδι φαίνεται από τα
αποτελέσματα του ή τις εφαρμογές στα πρότζεκτ. Οι δυνατότητες για διασκέδαση
και μάθηση περιορίζονται μόνο στο βαθμό τον οποίο ο εκπαιδευτικός θα ήθελε να
φτάσει τα φράκταλ.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Συμβουλές για επιτυχημένη βοήθεια,
επίβλεψη και οργάνωση
Είναι σημαντικό να έχετε μια ευαισθησία με τις μαθησιακές ανησυχίες των
μαθητών (π.χ. μαθησιακή αναπηρία) κατά την εφαρμογή αυτής της
δραστηριότητας. Αυτή η δραστηριότητα είναι μια ευκαιρία για εκπαιδευτικούς από
διαφορετικούς κλάδους να συνεργαστούν. Οι δάσκαλοι των μαθηματικών, της
επιστήμης και των εικαστικών θα επωφεληθούν περισσότερο εάν συνεργαστούν.
Το γενικό πλαίσιο εδώ είναι μια υπονοούμενη ιδέα που μπορεί να τροποποιηθεί
και να επεκταθεί για να προσαρμοστεί στο μαθησιακό περιβάλλον στο σχολείο και
την έφεση των μαθητών.

Πριν γίνει μια εισαγωγή στην έννοια των φράκταλ μέσα στην τάξη, θα ήταν καλό να
διεγείρετε τη φαντασία των μαθητών ξεκινώντας με μία εκπαιδευτική εκδρομή
οργανωμένη από κοινού από τους τρεις εκπαιδευτικούς. Σε αυτό το σημείο, οι
μαθητές πρέπει να είναι ήδη εξοικειωμένοι με την «προσεκτική παρατήρηση» ως
προϋπόθεση στην περμακουλτούρα. Θα είναι το πιο ισχυρό αόρατο εργαλείο τους
για την εκπαιδευτική εκδρομή.

Αν θέλετε να δώσετε ένα στοιχείο για το σκοπό της πεζοπορίας, τραγουδήστε το
"Let It Go" με τους μαθητές. Είναι τραγούδι από τη διάσημη ταινία «Frozen» που
περιλαμβάνει τα φράκταλ στους στίχους του (My soul is spiraling in frozen fractals
all around). Το τραγούδι αξιοποιήθηκε από πολλούς δασκάλους ως ευκαιρία να
δείξουν τα φράκταλ στην τάξη.

Η πιο σημαντική συμβουλή είναι οι εκπαιδευτικοί να είναι ανοιχτοί στις εμπειρίες
αυτής της δραστηριότητας και στη μάθηση που μπορούν να αντλήσουν οι ίδιοι
από αυτήν.
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Ενημέρωση για τα αποτελέσματα και
τις ικανότητες
STE(A)M Μαθησιακοί στόχοι:
Στο τέλος της δραστηριότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

1. καταλάβουν τα φράκταλ και την έννοια του συνόλου του Mandelbrot,
2. εκτιμήσουν την ομορφιά της φυσικής γεωμετρίας και να χωροθετήσουν
πραγματικές εφαρμογές των φράκταλ,
3. αντιληφθούν πώς να εφαρμόσουν την επίδραση του ορίου στην κηπουρική,
4. αναγνωρίσουν τον πλούτο της πολιτιστικής ανταλλαγής και τον αντίκτυπο των
πολλαπλών απόψεων,
5. δείξουν μια βαθύτερη εκτίμηση της φύσης ή του κόσμου στον οποίο ζουν.

Μέθοδοι που εφαρμόστηκαν:
Εις βάθος μάθηση, παρατήρηση πεδίου με ανάλυση, τεκμηρίωση, παρουσίαση
και επίλυση προβλημάτων.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Φύλλο εργασίας μαθητή
ΗΛΙΚΙΑ: 13-14

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
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Θεωρία σχετική με  STE(A)M
Μαθηματικά
Τέχνη
Επιστήμες

Λέξεις/ φράσεις κλειδιά
Φράκταλ, το σύνολο του Mandelbrot, Mandelbrot, το δακτυλικό αποτύπωμα του
Θεού, περμακουλτούρα και επίδραση του ορίου, περμακουλτούρα και φράκταλ,
φράκταλ για το STE(A)M, φράκταλ για παιδιά

Αναπτυγμένες δεξιότητες
Αυξημένη οικολογική ευαισθητοποίηση
Ανάπτυξη των ηθικών προτύπων του μαθητή
Κριτική και δημιουργική επίλυση προβλημάτων
Ερευνητικές δεξιότητες
Ευαισθητοποίηση ως προς τον κόσμο (πολιτιστικά και οικολογικά)
Αυτο-έκφραση



10Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Απαραίτητα υλικά
Μαθητές: Α4 χαρτί, υλικό για παρουσίαση, υπολογιστής και πρόσβαση στο
Διαδίκτυο

Μέσα και πηγές
Διαδικτυακές πηγές για φράκταλ:
https://www.youtube.com/watch?v=WFtTdf3I6Ug
https://educationonline.ku.edu/articles/teaching-kids-patterns-in-nature
https://thekidshouldseethis.com/post/fractals-nature-universe-bbc-ideas

Διαδικτυακές πηγές για περμακουλτούρα:
https://www.visionarypermaculture.com/notes
https://www.permaculturenews.org

Εργασίες
Μάθημα για το σχεδιασμό περμακουλτούρας: κεφάλαιο για τα μοτίβα (είτε έχει
διδαχθεί είτε όχι, θα είναι χρήσιμο να γίνει μια επανάληψη). Η διδασκαλία σε
εξωτερικό χώρο θα ήταν διασκεδαστική - μία ώρα.

Μάθημα για το σχεδιασμό περμακουλτούρας: Η επίδραση ορίου. Η διδασκαλία σε
εξωτερικό χώρο είναι μία επιλογή. Μια εξαιρετική αναφορά μπορεί να βρεθεί εδώ:
http://www.holocene.net/dissertation.htm#2 >1 ώρα.
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Εργασίες
Εκπαιδευτική εκδρομή με τους δασκάλους των εικαστικών, των μαθηματικών
και της επιστήμης: Τουλάχιστον δύο ώρες περίπατος στο δάσος. Εάν δεν
υπάρχει δάσος κοντά, πιθανές επιλογές είναι εξίσου τα βοτανικά ή άλλα
φυσικά πάρκα. Η επίσκεψη στο πάρκο πρέπει να προηγείται των μαθημάτων
σχετικά με τα φράκταλ.

Η βόλτα στο δάσος θα ξεκινήσει με δεκαπέντε λεπτά (ή περισσότερα)
σιωπηλού περιπάτου. Δε θα υπάρχει καμία επικοινωνία οποιασδήποτε
μορφής μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών αλλά και των μαθητών μεταξύ τους
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και όλες οι
ηλεκτρονικές θα είναι απενεργοποιημένες.

Εξηγήστε στους μαθητές πώς να παρατηρήσουν τις αισθήσεις στο σώμα τους
και τις σκέψεις τους χωρίς να εμπλακούν σε αυτές. Προκαλέστε τους να
μάθουν τι σημαίνει «να είσαι ένας με τη φύση». Μπορείτε να αναφέρετε τα
ονόματα επιτυχημένων ανθρώπων, όπως ο Steve Jobs, που κάνουν
παρόμοια «περίεργα» πράγματα.

Εάν κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε λεπτών υπάρχουν κάποιοι που είναι
αντίθετοι σε αυτό, αφήστε τους. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει απλώς να δώσουν
τοπαράδειγμα.

Μετά τα δεκαπέντε λεπτά, ευχαριστήστε τους. Δώστε σαφείς οδηγίες ότι ο
στόχος της εκδρομής είναι να παρατηρήσουν τα σχήματα, τις μορφές και τα
μοτίβα που βλέπουν γύρω. Πρέπει να κάνουν διανοητικές σημειώσεις για τα
ευρήματά τους.

Κατά την έναρξη της ομιλίας, κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθήσει
εναλλάξ 3 ή 4 μαθητές για να τους προσφέρει ένα χώρο να εκφραστούν. Η
παρατήρηση είναι το κλειδί, επομένως δεν πρέπει να υπάρχουν
προκαταλήψεις για τους μαθητές ή να γελάσετε με τις αντιδράσεις τους. Η ιδέα
του σιωπηλού περιπάτου είναι να προετοιμάσει την ομάδα να έχει αυξημένες
αισθήσεις κατά τη διάρκεια της βόλτας. Είναι μια εξαιρετική άσκηση για να
ακονίσετε τα μυαλά.

Μετά από μια ώρα περιπάτου, οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν το παιχνίδι
με τα αινίγματα. (Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προετοιμάσει μόνος του τα
αινίγματα ή να δει το Παράρτημα 1 για παραδείγματα).
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Εργασίες
Οι μαθητές θα σχηματίσουν ομάδες των τριών και θα ανασυντάσσονται κάθε
30 λεπτά. Με όσα περισσότερα άτομα βρεθούν, τόσο το καλύτερο. Ένα
αίνιγμα δίνεται στην ομάδα κάθε φορά που σχηματίζεται.

Για να διεγείρουν τις αλληλεπιδράσεις, τα μέλη της ομάδας πρέπει να
ενθαρρύνονται να μιλούν μεταξύ τους για το τι τραβάει την προσοχή τους.

Θα είναι χρήσιμο να λήξετε την εκδρομή με μεσημεριανό γεύμα σε μια
καφετέρια ή σχολική καντίνα (εάν είναι δωρεάν για τα σχολεία). Οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν με το προσωπικό της καντίνας ένα
γεύμα με μπρόκολο ή κουνουπίδι (παραδείγματα με φράκταλ). Η τελευταία
αινιγματική ερώτηση που θα οδηγήσει τους μαθητές στην αναζήτηση στο
Διαδίκτυο θα είναι: «Εάν ο Θεός ή ο δημιουργός έχει δακτυλικό αποτύπωμα,
πώς νομίζετε ότι θα είναι;». Αυτό θα είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο των
μαθημάτων με θέμα τα φράκταλ.
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Εργασίες

Δώστε σε κάθε μαθητή από μια λευκή κόλλα A3.
Δείξτε στoυς μαθητές πώς να ζωγραφίσουν ή να σχεδιάσουν στο χαρτί όσα
περισσότερα στοιχεία είδαν στον φυσικό κόσμο (οι ανθρωπογενείς δομές δεν
περιλαμβάνονται σε αυτό το σημείο) κατά τη διάρκεια του περιπάτου στο
δάσος/ πάρκο. Πιθανόν να ζωγραφίσουν δέντρα, φύλλα, πουλιά, έντομα, κτλ.
Συμβουλή: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει στον μαθητή να δώσει
προσοχή στην απουσία των ευθείων γραμμών στη φύση. Η γεωμετρία της
φύσης δεν ορίζεται από ευθείες γραμμές αλλά από κύματα, στροφές και
καμπύλες.
Αφήστε τους μαθητές να ελέγξουν τα έργα μεταξύ τους και να μάθουν από
τους άλλους τι λείπει στο χαρτί τους.
Χρησιμοποιώντας ένα μολύβι διαφορετικού χρώματος, πρέπει να προσθέσουν
τα στοιχεία που βρήκαν οι συμμαθητές τους ότι έλειπαν. Ο λόγος της εργασίας
δεν είναι να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ τους αλλά να μοιραστούν
πληροφορίες. Ενθαρρύνετε τους να αναγνωρίσουν τα μοτίβα στις ζωγραφιές
των συμμαθητών τους.

Μάθημα με θέμα τα φράκταλ: >1 ώρα για κάθε μάθημα. Μαθηματικά, τέχνες και
επιστήμη. Η συσχέτιση της εμπειρίας με τα μαθήματα της περμακουλτούρας θα
δώσει μια πιο διαφορετική οπτική στους μαθητές.

Εργασία 1: Συζήτηση για το τι παρατηρήθηκε στη φύση κατά τη διάρκεια του
περιπάτου. >1,5 ώρα.

Εργασία 2: Φράκταλ στο Διαδίκτυο. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των 5.
Ο στόχος είναι να αναζητήσουν τα πιο συναρπαστικά σύντομα βίντεο (3-5 λεπτά)
με φράκταλ που μπορούν να βρουν. Θα μοιραστούν τα ευρήματά τους στην τάξη
και με λογικά επιχειρήματα θα εξηγήσουν γιατί επέλεξαν αυτό το βίντεο και θα
κάνουν μια σύνοψη σχετικά με ό, τι έμαθαν για τα φράκταλ βλέποντας το
συγκεκριμένο βίντεο.

Εξωτερικός ομιλητής: εις βάθος μάθηση σχετικά με την επίδραση ορίου και
τα φράκταλ
Προσκαλέστε ειδικούς: έναν καλλιεργητή περμακουλτούρας/ ειδικούς σε άλλους
τομείς που εφαρμόζουν στο τομέα της περμακουλτούρας για 1-2 ώρες
παρουσίαση. Εάν δεν υπάρχουν στην περιοχή σας, οργανώστε μια διαδικτυακή
παρουσίαση με ειδικούς από άλλες χώρες. Ενθαρρύνετε τις διατομεακές
αλληλεπιδράσεις.
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Εργασίες
Εργασία 3: Το πρότζεκτ της επίδρασης ορίου.
Οργανώστε τους μαθητές σε ομάδες των 5.
Η πρόκληση της επίδρασης ορίου: Μία γραφική απεικόνιση επίδρασης ορίου από
την πραγματική ζωή.
Πιθανά θέματα: επίδραση ορίου σε πολιτιστική ανταλλαγή, δάσος, πολεοδομικό
σχεδιασμό, συστήματα νερού και δάσους κτλ. Ομαδικό πρότζεκτ εκπαιδευτικών
και των τριών μαθημάτων.

• Κάθε ομάδα πρέπει να υποβάλει ένα θέμα για διερεύνηση της επίδρασης ορίου.

• Θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλευτούν και τους τρεις εκπαιδευτικούς για
καθοδήγηση.

• Κάθε εκπαιδευτικός βοηθά τις ομάδες στην κατανόηση της επίδρασης ορίου με
βάση το μάθημα που διδάσκει. Για παράδειγμα, ο δάσκαλος των μαθηματικών
μπορεί να εξηγήσει πώς χρησιμοποιούνται τα φράκταλ στο θέμα που σκοπεύουν
να διερευνήσουν. Δεδομένου ότι οι μαθητές είναι 12-14 ετών, η εισαγωγή
μαθηματικών τύπων μπορεί να είναι περίπλοκη οπότε αρκεί οι εκπαιδευτικοί να
εξηγήσουν τις εφαρμογές αναφέροντας παραδείγματα σχετικά με το πώς τα
φράκταλ χρησιμοποιούνται στη δημιουργία ταινιών, στην κατανόηση της
κλιματικής αλλαγής με μαθηματικό τρόπο και στο θέμα που έχουν επιλέξει.

• Ο δάσκαλος των εικαστικών μπορεί να καθοδηγήσει στην απεικόνιση και την
καλλιτεχνική παρουσίαση της αναφοράς τους.

• Ο δάσκαλος της επιστήμης μπορεί να εξηγήσει τη βιολογία ή τη φυσική στο
επιλεγμένο θέμα.

• Η έρευνα μπορεί να γίνει με συνεντεύξεις, επισκέψεις σε διάφορα μέρη ή έρευνα
στο Διαδίκτυο. Οι δύο πρώτες επιλογές θα είναι πιο συναρπαστικές.

• Και οι τρεις εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης, ώστε η παρουσίαση να μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μάθημα
των μαθηματικών, της επιστήμης ή των εικαστικών.
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Εταίροι του πρότζεκτ
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


