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Εισαγωγή 
 

Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 
και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 

 
Ψύλλος Δημήτρης  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παιδαγωγική Σχολή Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης psillos@eled.auth.gr 
 
 Η Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ) σε 
συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ ‐ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης διοργάνωσαν το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 
και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Το Συνέδριο έγινε στην Παιδαγωγική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 8 ‐ 10 Μαΐου 2015, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων και την υποστήριξη της Επιτροπής 
Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 
Στο σημερινό επίπεδο εξέλιξής της η έρευνα για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και 
την Τεχνολογία έχει κατορθώσει να θέσει ένα ευρύ σύνολο προτάσεων και ερωτημάτων τα 
οποία σχετίζονται με τους σκοπούς της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της 
Τεχνολογίας, με το χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης, με τη βιωματική γνώση των 
μαθητών/τριων και με το μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε αντικείμενο 
διδασκαλίας. Στη χώρα μας από τη δεκαετία του ‘80 έχουν δημιουργηθεί εργαστήρια και 
ομάδες στα πανεπιστήμια, έχουν δημιουργηθεί περιοδικά, έχουν γίνει ημερίδες και έχουν 
εκδοθεί βιβλία με αντικείμενο τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες καθώς 
και της Τεχνολογίας πιο πρόσφατα. Σημαντική ώθηση σε αυτή την ερευνητική και 
εκπαιδευτικά γόνιμη δραστηριότητα έδωσαν τα Πανελλήνια Συνέδρια, τα οποία 
πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο στην επιστημονική επιτροπή του 
9ου Συνεδρίου συμμετείχαν καθηγητές σε πανεπιστημιακά Τμήματα της Ελλάδας και της 
Κύπρου, εξειδικευμένοι στην περιοχή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και στην 
ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευτικοί με ερευνητικό 
έργο, στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Σκοπός του 9ου Συνεδρίου, όπως και των προηγούμενων ήταν η παρουσίαση πρωτότυπων 
ερευνών, η ανάδειξη νέων ερευνητικών τάσεων στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο, η 
συζήτηση για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία σε 
όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, η ανάδειξη τεκμηριωμένων εφαρμογών, η διαμόρφωση 
εκπαιδευτικών προτάσεων, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητών και 
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, η ανάπτυξη νέων συνεργασιών και ερευνητικών 
κατευθύνσεων. Ειδικά σκοπός αυτού του Συνεδρίου, όπως και της ΕΝΕΦΕΤ, είναι η 
προώθηση νέων ερευνητών και η μύησή τους στις πρακτικές της επιστημονικής κοινότητας. 
Επί πλέον το Συνέδριο προωθεί τη συζήτηση σχετικά με τη συνεισφορά των ερευνητών, τις 
πρακτικές και τις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες, με τους 
επιστήμονες των Φυσικών Επιστημών και με άλλες επιστημονικές κοινότητες,  
 
Η πρόσκληση για την υποβολή εργασιών στο Συνέδριο αφορούσε στην ευρύτερη περιοχή της 
διδασκαλίας και μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης και ειδικότερα στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 
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• Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) 
• Διδασκαλία και μάθηση στην Τεχνολογία (ΤΕ) 
• Αντιλήψεις και συλλογισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών 
• Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία στις ΦΕ και την Τεχνολογία 
• Εφαρμογές ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ και της Τεχνολογίας 
• Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 
• Επιστημονικός γραμματισμός 
• Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας στις ΦΕ και Τεχνολογία 
• Διδακτικές πρακτικές 
• Πειραματική διδασκαλία 
• Αναλογίες, μοντέλα και μοντελοποίηση 
• Ατυπη εκπαίδευση στις ΦΕ και την Τεχνολογία 
• Διαθεματικές προσεγγίσεις στις ΦΕ και την Τεχνολογία 
• Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
 
Η πλούσια θεματολογία και η επιστημονική εγκυρότητα των εργασιών προκάλεσε μεγάλο 
ενδιαφέρον με αποτέλεσμα η υποβολή εργασιών, η συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητών 
στις διαδικασίες του Συνεδρίου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των οργανωτών παρά τις ιδιαίτερα 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός κλάδος αλλά και η 
Ο.Ε.για τη διοργάνωσή του.  
  
Καινοτομία του Συνεδρίου ήταν η υποβολή Συνόψεων αντί τελικών εργασιών, όπως ήταν η 
πρακτική στα προηγούμενα Συνέδρια, ακολουθώντας το παράδειγμα διεθνών συνεδρίων, 
όπως της ESERA. Η καινοτομία εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΕΝΕΦΕΤ μετά από πρόταση της 
Οργανωτικής Επιτροπής. Κρίνοντας το αποτέλεσμα η καινοτομία ήταν επιτυχημένη διότι 
αφενός παρείχε τη δυνατότητα συνεκτικής πρότασης προς κρίση και αφετέρου ευελιξία στους 
εισηγητές να αναλύσουν δεδομένα η να ολοκληρώσουν τμήματα των ερευνών τους σε 
εξέλιξη. Oι προτάσεις προς το Συνέδριο κρίθηκαν από δύο ανεξάρτητους κριτές με τυφλό 
σύστημα, διαδικασία η οποία εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα στην κρίση και συμβάλλει 
στη βελτίωση και στην αναθεώρηση εργασιών όπου αυτό χρειάζεται. Στο Συνέδριο 
συμμετείχαν με εισηγήσεις καθηγητές από όλα τα ΑΕΙ της χώρας, εκπαιδευτικοί της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διδάσκουν τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, δάσκαλοι 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι σχετικών ειδικοτήτων, μεταπτυχιακοί 
φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μετα‐διδάκτορες από την Ελλάδα και την Κύπρο. Ένας 
αριθμός προτάσεων δεν έγινε αποδεκτός. Τελικά στο πρόγραμμα των παρουσιάσεων 
συμπεριλήφθηκαν συνολικά 172 προφορικές ανακοινώσεις, αφίσες, συμπόσια, εργαστήρια 
και εργασίες εφαρμογών.  
 
Μετά το Συνέδριο συγκροτήθηκε και στη συνέχει αναρτήθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή 
ο Τόμος των Συνόψεων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι Συνόψεις των εγκεκριμένων 
εργασιών κατανεμημένες σύμφωνα με τις θεματικές του Συνεδρίου. Στη συνέχεια οι 
συγγραφείς των εργασιών προσκλήθηκαν να υποβάλλουν τις πλήρεις εργασίες τους ως πιο 
ώριμες επεκτάσεις των Συνόψεων μετά την αλληλεπίδραση με τους συνέδρους. Οσες 
ολοκληρωμένες εργασίες υποβλήθηκαν κρίθηκαν ως προς τη συνέπεια και την ωρίμανσή 
τους σχετικά με τις Συνόψεις. Πολλές από τις εργασίες αναθεωρήθηκαν κατά τη διαδικασία 
της δεύτερης κρίσης. Ο παρόν Τόμος των Πρακτικών συγκροτήθηκε από τις εγκεκριμένες και 
αναθεωρημένες εργασίες και περιλαμβάνει 133 εργασίες όλων των τύπων (συμπόσια, 
προφορικές, αφίσες, εφαρμογές και εργαστήρια). Συνολικά οι εισηγήσεις στο Συνέδριο και οι 
τελικές εργασίες δείχνουν ότι έχει δημιουργηθεί και εξελίσσεται δυναμικά μία επιστημονική 
κοινότητα που περιλαμβάνει επιστημονικές ομάδες, αναγνωρισμένους και νέους ερευνητές, 
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μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς με ερευνητικό έργο, οι οποίοι/ες 
ακολουθούν και εφαρμόζουν έγκυρες μεθοδολογίες, είναι ενήμεροι για τις διεθνείς τάσεις 
αλλά και τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα. Η συμβολή των Πανελληνίων Συνεδρίων, στη 
συνέχεια του κόμβου ΚΟΔΙΦΕΕΤ και, όταν ωρίμασαν οι συνθήκες, η δημιουργία της 
ΕΝΕΦΕΤ ως ανοικτού σε όλους/ες επιστημονικού σωματείου χωρίς αποκλεισμούς ήταν και 
παραμένει καθοριστική σε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη.  
 
Οι εργασίες στον Τόμο των Πρακτικών συγκροτήθηκαν σε μεγάλες θεματικές με επί μέρους 
υποθέματα ώστε να είναι εύκολες στη χρήση από τους αναγνώστες. Η πολυπληθέστερη 
κατηγορία περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν στη διδασκαλία και μάθηση των ΦΕ ένα 
θέμα το οποίο σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον των ερευνητών και εκπαιδευτικών. Μια από τις επί μέρους θεματικές αυτής της 
κατηγορία αφορά στη διδασκαλία και μάθηση ΦΕ για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες η 
οποία έχει προσελκύσει πρόσφατα το ενδιαφέρον των ερευνητών. Η δεύτερη θεματική 
περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας σε διάφορες γνωστικές περιοχές. Οι εργασίες αυτές εμπεριέχουν διδακτικές 
παρεμβάσεις αλλά εντάχθηκαν σε διαφορετική θεματική για να αναδειχθεί ο δυναμικός και 
μετασχηματιστικός ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση των ΦΕ. 
Οι αντιλήψεις και οι συλλογισμοί των μαθητών και εκπαιδευτικών αποτελούν ένα πεδίο 
συνεχούς ενδιαφέροντος για τους ερευνητές και αυτό φαίνεται από το πλήθος των εργασιών 
σε αυτή τη θεματική παρόλο που η περιοχή διερευνάται για πάνω από σαράντα χρόνια. Το 
πεδίο έχει διευρυνθεί περιλαμβάνοντας αντιλήψεις για τη φύση των ΦΕ. Πολλές εργασίες 
επικεντρώθηκαν στη βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σύμφωνα 
και με τις διεθνείς τάσεις, οι οποίες ανιχνεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
παιδαγωγικής γνώσης των εκπαιδευτικών, τις πεποιθήσεις και την αποτελεσματικότητα των 
διδακτικών πρακτικών τους. Στη συνέχεια σε πιο περιορισμένο αριθμό εντάσσονται εργασίες 
που αφορούν στην πειραματική διδασκαλία, στα μοντέλα και τη μοντελοποίηση, στις 
οικολογικές και περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις καθώς και στις άτυπες μορφές 
μάθησης. Εργασίες που αφορούν στον επιστημονικό εγγραματισμό και στις διαθεματικές 
προσεγγίσεις ήταν πολύ λίγες γι αυτό εντάχθηκα σε ευρύτερες θεματικές. Πολλές εργασίες θα 
μπορούσαν να ενταχθούν σε περισσότερες από μια θεματική. Η ευθύνη για την ένταξή τους 
αφορά στους επιμελητές των πρακτικών που προσπάθησαν να τις κατατάξουν με κριτήριο 
την πρόσκληση . 
 
Ολοκληρώνοντας την εισαγωγή επισημαίνεται ότι η διάχυση των εκπαιδευτικών ερευνών 
στην εκπαιδευτική πολιτική και στην καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών με στόχο τη 
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ΦΕ και την Τεχνολογία αποτελεί ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο πρόβλημα, η υπέρβαση του οποίου συναντά πολλαπλά εμπόδια. Χρειάζεται 
χρόνος, κατάλληλες πολιτικές, συνέργειες και πρακτικές δράσεις που συμβάλλουν στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητών, εκπαιδευτικών, στελεχών εκπαίδευσης και πολιτικών. Στο 
πλαίσιο αυτό επισημαίνουμε ότι οι σκοποί της ΕΝΕΦΕΤ είναι:   Η συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και 

εφαρμοσμένης, στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και 
στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, καθώς και η επικοινωνία με τους 
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.  Η προαγωγή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  Η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων ερευνητών της Εκπαίδευσης των 
Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
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 Η διοργάνωση και η διεξαγωγή του ανά διετία τακτικού επιστημονικού συνεδρίου με 
τίτλο «Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων 
Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». 

 
Στη διαδικασία των κρίσεων των Συνόψεων συνέβαλλαν τα περισσότερα μέλη της 
Επιστημονικής Επιτροπής και επιπλέον συνάδελφοι κριτές όπως φαίνεται στη λίστα των 
κριτών. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής συνέβαλλαν αποτελεσματικά στην οργάνωση 
του Συνεδρίου, στις κρίσεις των εργασιών, στην επιλογή των κατάλληλων κριτών, και στη 
συγκρότηση του προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή θεματική συνοχή 
τους.  
 
Ειδική μνεία γίνεται στο Γιάννη Λεύκο για την ανάπτυξη του ιστότοπου και στον Τάσο 
Μολοχίδη για τη μορφοποίηση του προγράμματος του τόμου Συνόψεων και του παρόντος 
Τόμου Πρακτικών. Κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου ήταν σημαντική η συμβολή του 
Βασίλη Κουλούντζου και του Αντώνη Θεοδωρακάκου στην τεχνική υποστήριξη καθώς και 
πολλών μεταπτυχιακών και φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος. Ο πολύ καλός 
σχεδιασμός της αφίσας οφείλεται στην Αλίκη Μαρτζοπούλου.  
 
Το έργο της Ελεάνας Δαλαγδή στη Γραμματεία ήταν κατά γενική παραδοχή άψογο, ομοίως η 
συμβολή της στην επικοινωνία, στη διαχείριση της βάσης των εργασιών, στη συνολική 
διαμόρφωση του τόμου των Συνόψεων και του παρόντα Τόμου των Πρακτικών. 
 
Στις κρίσεις των τελικών εργασιών συνέβαλλαν πολλοί κριτές μέλη της Επιστημονικής 
Επιτροπής, ενώ την κύρια ευθύνη την είχαν εκτός από τον υπογράφοντα, ο Τάσος Μολοχίδης 
και η Μαρία Καλλέρη που έχουν συμβάλλει και συνεργαστεί στην επιμέλεια του παρόντος 
Τόμου Πρακτικών. 
 
Δημήτρης Ψύλλος  
Πρόεδρος της Οργανωτική Επιτροπής του Συνεδρίου και  
Πρόεδρος της ΕΝΕΦΕΤ 2013-2015  
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Επιστήμες και Τέχνες στη Γενική Εκπαίδευση: η περίπτωση της 
συνύπαρξης Φυσικής - Θεάτρου 

 
Τσελφές Βασίλης 

 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ,tselfesv@ecd.uoa.gr  

Περίληψη 
Στοκείμενο που ακολουθεί θα προσπαθήσω να περιγράψω, χωρίς αξιώσεις γενίκευσης, τα 
γενικά χαρακτηριστικά της δυναμικής μιας εκπαιδευτικής συνάντησης του επιστημονικού 
γραμματισμού με την αισθητική αγωγή. Μιας συνάντησης, που μέσω ενός δεκαετούς 
προγράμματος, έχει παράγει ενδιαφέροντα αποτελέσματακαι για τη «Διδακτική της Φυσικής» 
και για την «Παιδαγωγική της Θεατρικής Έκφρασης». Συγκεκριμένα, θα υποστηρίξω ότι το 
κεντρικό κέρδος της Διδακτικής της Φυσικής αποτέλεσε η διαπίστωση της απίστευτης 
αποτελεσματικότητας της κοντρουξιονιστικής μαθησιακής προσέγγισης (μετασχηματίζουμε 
και μαθαίνουμε τοπικά και σχετικά εύκολα ότι χρειαζόμαστε από οποιοδήποτε πεδίο γνώσης, 
για «να κάνουμε τη δουλειά μας»). Η διαπίστωση αυτή φαίνεται να έχει ριζοσπαστικές 
συνέπειες στην αντιμετώπιση του προς μάθηση περιεχομένου, το οποίο δεν έχει νόημα ως 
γνώση προς αναπαραγωγή από τους μαθητές/ φοιτητές αλλά ως δεξαμενή πληροφοριών για 
τοπική παραγωγή γνώσης προς χρήση. Επιπλέον, θα ισχυρισθώ ότι η όλη διαδικασία: 
απελευθερώνει τη δημιουργικότητα των εκπαιδευομένων, λειτουργεί ως πηγή γνώσης και για 
τους διδάσκοντες, προάγει τεχνολογικές, κλασικές και μη, δεξιότητες και ικανότητες και 
μπορεί να καταλήγει σε αξιολογικές διαπιστώσεις για τους διδασκόμενους με βάση μόνο 
ποιοτικά κριτήρια. 
 
Abstract 
In this paper I will try to describe the general dynamical characteristics of aScientific Literacy 
and Aesthetic Education educationalcoexistence. A coexistence that via a 10 years project, 
has produce interesting results for the Didactics of Physics and the Pedagogy of Theatrical 
Expression.More specifically, I will argue that the central profit of Science Education 
constituted the evidence of an incredible effectiveness of Constructionist learning approach 
(we learn/ transform locally and easily knowledge from any field, that we need in order to 
achieve our goal). This finding seems to have radical effects on handling with learning 
content, which makes no sense as knowledge for reproduction by the students but as a useful 
reservoir of information in order to construct local content knowledge in use. In addition, I 
will argue that the whole process:releases the creativity of students, serves as a source of 
knowledge for teachers, promotes technologicalskills and competencies and can result in 
learners’evaluation based only on qualitative criteria. 
 
Εισαγωγή 
Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, οι αναταράξεις που προκάλεσε διεθνώς στο 
χώρο της γενικής εκπαίδευσης ο τερματισμός της εποχής του ψυχρού πολέμου 
(Παπασωτηρίου &Τσελφές, 2009) τείνουν να αποκρυσταλλωθούν σε εκπαιδευτικές 
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προτάσεις, που όλο και περισσότερο συμβαδίζουν με τη μεταμοντέρνα εποχή μας (Hardy, 
2006). Επιστήμες κάθε κατηγορίας άρχισαν να παρουσιάζουν την οικοδόμηση της θεωρίας 
τους μέσω μικρώναφηγήσεων (δες, για παράδειγμα, τη χρήση των ιστορικών αναφορών ή της 
αισθητικής στις επιστήμες και τα μαθηματικά, στη διδασκαλία των ΦΕ) και με τον τρόπο 
αυτό, άρχισαν να εισάγουν σχήματα και πρακτικές των Τεχνώνμέσα στα πολιτισμικά 
επιστημονικά «φρούρια» που έχτιζαν τουλάχιστον από το 1960 οι εκπαιδευτικοί θεσμοί.  Οι 
τελευταίοι αποδέχονται πια να παρατηρούν κριτικά την εξέλιξη αυτής της 
εισβολήςνομιμοποιώντας τις δράσεις της ως διαθεματικές ή διεπιστημονικές. Αποδέχονται 
επιπλέον τις εικονοκλαστικές παρεμβάσεις των διάχυτων, μέσω του διαδικτύου, 
εναλλακτικών αρχών και αξιών που προέρχονται από διάφορες κουλτούρες, σταθμίζοντάς τες 
με κοινωνικά, αισθητικά και πολιτικά κριτήρια. Έτσι, καταλήγουν να αναζητούνεκ των 
υστέρων τη σημασία του λόγου που παράγεται από την αποδόμηση τμημάτων των μεγάλων 
θεωρητικών επιστημονικών αφηγήσεων, από την υιοθέτηση των πολλαπλών 
αναπαραστάσεων(μετασχηματισμών) των θεωρητικών σχημάτων και από τις επιδράσεις της 
αισθητικής που διατρέχουν τα μοντέρνα οικοδομήματα των Τεχνών και των Επιστημών 
(Τσελφές& Παρούση, 2016).  
Η τάση αυτή συνεχίστηκε και ενισχύθηκε με τις εκπαιδευτικές πολιτικές που προέκυψαν μετά 
το 2009 ως θεραπευτικές της οικονομικής κρίσης (Παρούση&Τσελφές, 2012) και έτσι 
επέτρεψαν σε ένα εγχείρημα συνύπαρξης Θεάτρου και Επιστήμης, όπως αυτό που 
παρουσιάζω στο κείμενο που ακολουθεί, να δείχνει όχι μόνο φυσιολογικό στο χώρο της 
εκπαίδευσης αλλά και καινοτόμο. Πολύ δε περισσότερο, που η ακαδημαϊκή ελευθερία που 
διαχειρίζονται ακόμη τα Ελληνικά Πανεπιστήμια πρόσφερε απλόχερα και ένα ρεαλιστικό 
πλαίσιο για την ανάπτυξή του. 
Η αφορμή βέβαια, για το παραπάνω εγχείρημα, ήταν προσωπική: στηρίχθηκε στο ενδιαφέρον 
μιας Σκηνοθέτη, το σχετικό με το ρόλο του φωτός και της σκιάς στη θεατρική έκφραση μέσω 
κουκλοθέατρου και στην εμμονή ενός Φυσικού, τη σχετική με τη γοητεία του επιστημονικού 
περιεχομένου της οπτικής. Έτσι, το ξεκίνημα ενός διεπιστημονικού μαθήματος με τίτλο 
«Θεατρικές εφαρμογές και διδακτική της φυσικής» αποφασίστηκε χωρίς οι δύο συνεργάτες, 
όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, να καταλαβαίνουν από την αρχή ο ένας τον άλλο. Το 
μόνο ίσως που πίστευαν, εξαιτίας της εκτίμησης που είχε ο ένας για τη δουλειά του άλλου, 
ήταν ότι και οι δύο μαζί μάλλον θα ήξεραν τα πάντα για το φως και τις σκιές του.Κάτι που, 
επίσης εκ των υστέρων, απεδείχθη μάλλον ανακριβές.  
Η δυναμική αυτής της συνεργασίας μπορεί να γίνει κατανοητήμε βάση την υπόθεση ότι οι 
δράσεις της περιορίζονταν από τρεις κατηγορίες παραγόντων (όπως άλλωστε και οι 
περισσότερες ανθρώπινες-κοινωνικές και προσωπικές πρακτικές): υλικούς, κανονιστικούς και 
«ανθρώπινους» (Pickering, 1995). Οι υλικοί και οι κανονιστικοί παράγοντες δεν περιόρισαν 
ομολογουμένως καθόλου τη  δράση. Οι μεν υλικοί καλύπτονταν επαρκώς από τη μικρή 
χρηματοδότηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι κανονιστικοί(τα «πρέπει» και 
τα «δεν πρέπει»), συγκροτούσαν μέσα στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας τα 
ενδιαφέροντα των δασκάλων-ερευνητών (το σώμα των διδασκόμενων σχημάτων και 
τιςμεθόδους της έρευνας). Μόνο οι ανθρώπινοι παράγοντες έβαζαν έναν οξύτατο περιορισμό. 
Όπως αποδείχτηκε, θα έπρεπε δύο άνθρωποι με διαφορετικές κουλτούρες να συνυπάρχουν 
επί μακρό, να διαφωνούν ριζικά σε ουσιαστικά ζητήματα (τις περισσότερες φορές δημοσίως) 
αλλά τελικά να επιβιώνουν ως συνεργάτες. Και αν η προσπάθεια αυτή είχε τουλάχιστον 
διδακτική επιτυχία αυτό φαίνεται να συνέβη μόνο και μόνο από τη συμμόρφωση στην πίεση 
των ανθρώπινων παραγόντων, που,τεχνικά, οδήγησε στην αποδοχή της διαδικασίας της 
«δοκιμής και πλάνης» ως θεμιτής διαδικασίας τόσο στη διδασκαλία όσο και στη μάθηση˙και 
των διδασκόντων και των διδασκομένων.  
 
Μια αρχική διδακτική μεθοδολογία 
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Ξεκινώντας, είχαμε στη διάθεσή μας δύο διδακτικές μεθοδολογίες1. Σε χοντρές γραμμές, η 
μια περιλάμβανε τα βασικά χαρακτηριστικά που υιοθετούν οι Τέχνες και η δεύτερη αυτά που 
υιοθετούν οι Φυσικές Επιστήμες. Σκεπτόμενοι στο δίπολο αναπαράσταση-παρέμβαση 
(Hacking, 2002)παράλληλαμε αυτό της παραγωγής-αναπαραγωγής (Sewell, 1992), θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι στη διδασκαλία των Τεχνών οι εκπαιδευόμενοι κινούνται με 
στόχους σχετικούς με την παραγωγήαναπαραστατικών τεχνημάτων, κάτω από την αξιολογική 
πίεση της αισθητικής και υποχρεώνονται σ’ αυτή τους την προσπάθεια να παρεμβαίνουν στο 
υλικό τους αναπαράγοντας καλλιτεχνικές πρακτικές. Αντίστοιχα, στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών οι εκπαιδευόμενοι κινούνται με στόχους σχετικούς με την αναπαραγωγή 
επιστημονικών σχημάτων, κάτω από την αξιολογική πίεση του «ορθού λόγου» και 
υποχρεώνονται σ’ αυτήν την προσπάθεια να παρεμβαίνουν κυρίως σε κείμενα 
αναπαράγονταςκαι επιστημονικές πρακτικές.  
Δεδομένου ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εμπλέκονται πιο εύκολα και καταλήγουν να είναι 
πιο αποτελεσματικοί σε διαδικασίες παρέμβασης και παραγωγής μέσω δοκιμής και πλάνης 
παρά μέσω συμμόρφωσης προς πάγιες οδηγίες και σε διαδικασίες παραγωγήςυλικών 
τεχνημάτων παρά αναπαραγωγής νοητικών σχημάτων, η αρχική επιλογή διδακτικής 
μεθοδολογίας κρίθηκε υπέρ των Τεχνών.  
Για την επιλογή μας αυτή βρήκαμε εκ των υστέρων και ισχυρή θεωρητική στήριξη 
(Τσελφές&Παρούση, 2010˙Dragonas et al, 2015) όταν στον αφρό της βιβλιογραφίας βγήκαν 
κείμενα που στήριζαν αυτή ακριβώς τη διδακτική πρόταση ως κατάλληλη για την προώθηση 
της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαίδευση. 
 
Μια θεωρία για τη μάθηση 
Συγκεκριμένα και με βάση την ευρύτατη αποδοχή του «μετασχηματισμού του περιεχομένου» 
από παιδαγωγικούς παράγοντες αλλά και παράγοντες πλαισίου, καθώς και ότι, το «μαθαίνω» 
υφίσταται ως αλληλεπίδραση υποκειμένου-αντικειμένου αλλά διαπιστώνεται από τις τοπικές 
δράσεις και παραγωγές του υποκειμένου, τελικά θεωρήσαμε ότι: Το «μαθαίνω» 
διαπιστώνεται και άρα ερευνάται: ως ικανότητα μετασχηματισμού ενός «περιεχομένου» από 
το υποκείμενο με στόχο την επιτυχή παραγωγή σε ποικίλα πλαίσια  
Η διατύπωση αυτή μπορεί να φαίνεται λίγο στρυφνή αλλά τη γράφω έτσι γιατί θέλω να είναι 
όσο γίνεται πιο γενική. Γιατί δεν αντέχω να σκέφτομαι ότι το μαθαίνω, ως ανθρώπινη ή 
κοινωνική λειτουργία, μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό στο θέατρο από ότι στην 
επιστήμη. Αλλά ασφαλώς δεν πρόκειται για κάποια καινοφανή διαπίστωση. Για παράδειγμα, 
στην τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών(ΔΦΕ) 
αποφασίζουμε ότι ο μαθητής έμαθε ένα επιστημονικό σχήμα αν πεισθούμε από την τοπική 
δράση και παραγωγή του ότι μετασχημάτισε κάποια προϋπάρχουσα ιδέα του (πιθανότατα 
λειτουργική σε εμπειρικό, καθημερινό πλαίσιο) σε κατεύθυνση που να είναι αποτελεσματική 
στο πλαίσιο της σχολικής επιστήμης. Π.χ. Στην κατεύθυνση του να  χρησιμοποιεί τη 
μετασχηματισμένη προϋπάρχουσα ιδέα του για να λύσει μια άσκηση ή να ερμηνεύσει ένα 
πειραματικό γεγονός και όχι ασφαλώς στην κατεύθυνση του να την εγκαταλείψει όταν 
πρόκειται να την χρησιμοποιήσει σε καθημερινό εμπειρικό πλαίσιο. Δηλαδή, η μάθηση 
συνδέεται με τον μετασχηματισμό εννοιολογικών σχημάτων και πρακτικών (ή περιεχομένου 
και μεθοδολογίας), επειδή αποτελεί μετασχηματισμό που τον πραγματοποιεί ο 
εκπαιδευόμενος για να παράγει κάτι (π.χ. μια απάντηση σε ένα ερώτημα του εκπαιδευτικού, 
μια ερμηνεία εργαστηριακών τεκμηρίων κ.λπ.).  
Ταυτόχρονα όμως έναν μετασχηματισμό παράγει εκ των προτέρων ο εκπαιδευτικός, στην 
προσπάθειά του να πείσει τον εκπαιδευόμενο να τον αναπαράγει. Αυτό κατά την άποψή μου 
                                                 
1Από το σημείο αυτό και μετά θα υιοθετήσω το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, μιας και η 
δουλειά για την οποία θα μιλώ ήταν ουσιαστικά συλλογική.  
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είναι ένα κρίσιμο σημείο που θα επανέλθω να σχολιάσω όταν θα επιχειρώ να απαντήσω ένα 
τελικό ερώτημα σχετικό με το αν είναι χρήσιμα πράγματα αυτά που κάναμε;Διότι μάλλον δεν 
θα διαφωνήσουμε στο αν είναι μάθηση ο μετασχηματισμός που κάνει ο μαθητής ή ο 
εκπαιδευτικός. Αλλά ο εκ των προτέρων μετασχηματισμός που κάνει ο εκπαιδευτικός είναι 
σαφώς διαφορετικός από τον μετασχηματισμό που κάνει in vivo ο μαθητής.Ο ένας πηγαίνει 
από την επιστημονική γνώση προς τη σχολική μέσω παιδαγωγικών εργαλείων και ο άλλος 
από την εμπειρική προς τη σχολική, με εν πολλοίς απροσδιόριστα και μάλλον προσωπικά 
μέσα. Και το ερώτημά μου, είναι ερώτημα εκπαιδευτικής πολιτικής: ποιος από τους δύο 
μετασχηματισμούς πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία του εκπαιδευτικού περιεχομένου; 
 
Μια τελική διδακτική πρόταση 
Επειδή θεωρήσαμε ότι η μάθηση πραγματοποιείται από τον εκπαιδευόμενο στην προσπάθειά 
του να επιτύχει έναν στόχο, ξεκινούσαμε πάντα τη διδασκαλία συμφωνώντας με τους/τις 
εκπαιδευόμενους/ες, που εργάζονταν σε ομάδες,έναν σαφή τελικό στόχο,ο οποίος δεν 
αφήναμε να ξεχαστεί με τίποτα και για κανέναν λόγο:την παραγωγή μιας θεατρικής σπουδής 
που προβάλλει μια επιστημονική ιδέα. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ακολουθούσαμε τα βήματα που επιβάλλει η θεατρική 
πειθαρχεία: 
1ο βήμα: η σε βάθος μελέτη της ιδέας, από επιστημονικές, σχολικές ή άλλες πηγές και η 
δημόσια παρουσίασηκαι συζήτηση των αποτελεσμάτων της μελέτης, 
2ο βήμα: η κατασκευή ενός σεναρίου που μετασχηματίζει και προβάλλει την ιδέα, 
3ο βήμα: η κατασκευή «ορατού» σεναρίου, ενός storyboard όπως τιτλοδοτείται στο χώρο του 
θεάματος, 
4ο βήμα: η καταρχήν επιλογή κατάλληλων τεχνικών, 
5ο βήμα: πραγματοποίηση δοκιμών και διορθώσεων, 
6ο βήμα: δημόσιες πρόβες και κριτική, 
7ο βήμα: δημόσια παρουσίαση σε κοινό, 
8ο βήμα: συνάντηση τελικής αξιολόγησης των παραγωγών. 
Σ’ αυτήν τη σχηματική πορεία,τελικά, κυριαρχεί η«δοκιμή και πλάνη» που κατά κανόνα δεν 
αφήνει τα βήματα να εξελιχθούν όπως αριθμούνται παραπάνω(Τσελφές& Παρούση, 2016). 
Μια εντυπωσιακή τεχνική μπορεί να αλλάξει το σενάριο και να μετασχηματίσει διαφορετικά 
την ιδέα. Μια αποτυχία στις δοκιμές μπορεί να αλλάξει την τεχνική, να σβήσει σκηνές από το 
story board κ.ο.κ. Το γεγονός αυτό αποτελεί «δυνατό χαρτί» της συγκεκριμένης διδακτικής 
προσέγγισης γιατί οι αποτυχίες, οι επαναλήψεις και οι τροποποιήσεις βελτιώνουν την 
απόδοση στη μάθηση περισσότερων χαρακτηριστικών της επιστημονικής ιδέας αλλά και 
πρακτικών της θεατρικής έκφρασης. Το δύσκολο μέρος της αφορά κυρίως τους διδάσκοντες 
που βρίσκονται συνεχώς μπροστά σε νέες και απροσδόκητες ιδέες, σε διαφοροποιημένες 
ατομικές προτιμήσεις των εκπαιδευομένων και σε διαφορετικές πρακτικές μάθησης που 
αναπτύσσονται σταδιακά και διαφοροποιημένα μέσα στις ομάδες. 
 
Μεθοδολογίες καταγραφής και ανάλυσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
 Από τις τελικέςπαραγωγές 
Σε μια διδακτική-μαθησιακή διαδικασία όπως η παραπάνω,αυτό που μπορεί να εντοπίσει ο 
διδάσκων,από την πλευρά της ΔΦΕ,είναι τα επιστημονικά και επιστημολογικά σχήματα που 
παράγουν οι φοιτητές/τριες, μετασχηματίζοντας τα αντίστοιχα σχήματα που αντλούν από τις 
πηγές, οι οποίες μπορούν να είναι εμπειρικές, σχολικές, επιστημονικές αλλά και ιστορικές, 
επιστημολογικές ή φιλοσοφικές. Τα νέα αυτά σχήματα, καθώς και οι τρόποι 
μετασχηματισμού τους, συγκροτούν για την περίπτωσή μας τα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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Αυτά μπορούν να εκτιμηθούν από τα δεδομένα της τελικής θεατρικής σπουδής της κάθε 
ομάδας και δεν μπορούν να εξατομικευτούν με ασφάλεια ή να εντοπιστούν στο σύνολό τους. 
Συνήθως υπάρχουν τεκμήρια ότι οι φοιτητές/τριες έχουν μάθει κάτι ή και πολλά παραπάνω 
από ότι φαίνεται στην τελική παράσταση. Αυτό το «παραπάνω» χάνεται από τις τελικές 
καταγραφές, μιας και παράγεται στους χώρους και τους χρόνους που η κάθε ομάδα εργάζεται 
χωρίς επιτήρηση, δοκιμάζοντας, προσθέτοντας, διαγράφοντας. Αλλά προφανώς η λογική του 
μαθήματος δεν επιτρέπει να καταστραφούν αυτές οι παραγωγικές ώρες δουλειάς με την 
επιτήρηση. Να καταστραφούν, δηλαδή, από τα αξιολογικά βλέμματα των διδασκόντων, που 
μάλλον θα ανάγκαζαν τους εκπαιδευόμενους να στρέψουν το ενδιαφέρον τους από την 
πραγματοποίηση του παραγωγικού τους στόχου προς την ικανοποίηση περιστασιακών 
στόχων θετικής αξιολόγησης από τους διδάσκοντες. 
Τα δεδομένα από τελική θεατρική σπουδή μπορούν να αναλυθούν με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους (Paroussi&Tselfes, 2008): α) Δραματουργικά: με ποια στοιχεία της αφηγηματικής 
δομής εμπλέκονται επιστημονικά σχήματα και με ποιο τρόπο σχηματοποιούνται; Τα 
βρίσκουμε στον ήρωα, στο αγαθό, στον αντίμαχο, στη λύση; β) Σημειωτικά: Με ποιο τρόπο 
λειτουργούν τα επιστημονικά σχήματα και οι μετασχηματισμοί τους στο ολικώς αναφερόμενο 
των σημείων (Peirce, 1964); Γιατί το μεγάλο πρόβλημα του να εισάγεις τον δηλωτικό 
επιστημονικό λόγο μέσα στον αφηγηματικό θεατρικό, βρίσκεται στο αν και πως θα 
κατασκευάσεις ένα ολικά αναφερόμενο πλαίσιο των σημείων, που ο θεατής θα το αντιληφθεί 
με τον τρόπο που θέλει ο δημιουργός και γ) Αισθητικά: Ποιος ο ρόλος της σχέσης κίνησης-
ντιζάιν-ήχου στη σύνθεση των σχημάτων μέσα στα σημεία (Tillis, 1992);Από που δηλαδή 
μπαίνουν ποιο εύκολα τα επιστημονικά σχήματα μέσα στα σημεία. Από την κίνηση, την 
εικόνα ή τον ήχο; Και πώς μετασχηματίζονται; Μήπως η παρουσία τους ή ο 
μετασχηματισμός τουςκαταστρέφει την αισθητική του συνόλου,η οποία υφίσταται μόνο με 
την αρμονική συνύπαρξη των τριών στοιχείων (κίνηση-εικόνα-ήχος); 
Ένα παράδειγμα:Μια σπουδή είχε τίτλο «η Γη γυρίζει κι είναι στρογγυλή». Ήταν παιγμένη με 
την τεχνική του Θεάτρου Σκιών πάνω σε τρεις οθόνες που φωτίζονταν διαδοχικά. Στη δεξιά 
οθόνη,που φωτίζεται πρώτη, εμφανίζεται μια έγχρωμη φιγούρα κυκλικής Γης με ένα μεγάλο 
βουνό να κυριαρχεί πάνω της (ανάλογη με το σχήμα που χρησιμοποιεί ο Νεύτωνας για να 
περιγράψει την κίνηση της πέτρας που πετάμε από την κορυφή ενός ψηλού βουνού). Η 
φιγούρα της Γης περιστρέφεται αργά, την ίδια στιγμή που η φιγούρα ενός ανθρώπου 
ανεβαίνει το βουνό. Λόγω της κίνησης, σε λίγο ο άνθρωπος φαίνεται να περπατά οριζόντια, 
μετά να κατεβαίνει,κινούμενος προς την κορυφή (όπως το αφηγείται ο Σαλβιάτι στονΔιάλογο 
του Γαλιλαίου) και καθώς η μουσική που παίζει στο υπόβαθρο ανεβάζει την έντασή της, ο 
άνθρωπος πέφτει από τη Γη, με μια σπαραχτική κραυγή να συνοδεύει το θεαματικό πέσιμό 
του που γεμίζει όλη την οθόνη. Στη συνέχεια ανάβει η αριστερή σκηνή, όπου πάνω σε μια 
στρογγυλή και ακίνητη Γη ταξιδεύει ένα καράβιμε επιβάτη τον άνθρωπο που έπεσε από την 
προηγούμενη Γη. Καθώς το καράβι κινείται από το πάνω μέρος της στρογγυλής Γης προς το 
πλάι της, η πτώση επαναλαμβάνεται με τη μουσική και την κραυγή,πουεπαναλαμβάνονται, 
να σημαίνουν το ίδιο με το προηγούμενο αδιέξοδο. Το τέλος παρουσιάζεται στην κεντρική 
οθόνη όπου με ένα σύστημα προβολής μέσω κοίλου κατόπτρου εμφανίζεται μια σφαιρική 
αυτή τη φορά Γη να περιστρέφεται αργά, ενώ στη μουσική παίζει ένα τυπικό δοξαστικό 
κλασικής μουσικής. 
Η παραπάνω σπουδή, χωρίς ίχνος προφορικού λόγου, ξεδιπλώνει δραματουργικά μια 
αφήγηση όπου ο ήρωας (ο καθημερινός άνθρωπος) βιώνει, με τη μορφή μιας φανταστικής 
περιπέτειας, τις αντιφάσεις που δημιουργούν τα επιστημονικά σχήματα περί σχήματος και 
κίνησης της Γης (όπως τα μετασχηματίζει η καθημερινή κουλτούρα) και τα αντίστοιχα 
εμπειρικά. Προφανώς, τα μετασχηματισμένα σχήματα που χρησιμοποιούν με άνεση οι 
δημιουργοί-εκπαιδευόμενοι συνθέτουν τον «αντίμαχο», ο οποίος συγκροτείται από την 
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αντίφαση των απλοϊκών επιστημονικών σχημάτων «η Γη γυρίζει κι είναι στρογγυλή» με τις 
εμπειρίες της επίπεδης Γης. 
Υπάρχει λύση; Ναι και είναι μάλλον ειρωνική και αμφίσημη. Το τελικό δοξαστικό της 
σφαιρικής Γης μαζί με τα πάθη του ήρωα από αυτή προτείνουν μάλλον ένα αδιέξοδο στην 
αριστοτελική αρχή της «ταυτότητας». Ένα αδιέξοδο στην αρχή ότι κάτι ή «είναι» ή «δεν 
είναι» και ότι οποιαδήποτε τρίτη εκδοχή αποκλείεται. Μια ειρωνικήδιαφυγή που φαίνεται να 
επικρατεί τελικάστην οντολογία των εκπαιδευόμενων που τείνουν να αρνούνταιπαρά να 
λύνουν τα διλήμματα που τους βάζουν οι κουνστρουκτιβιστικού τύπου συγκρούσεις. Μια 
ειρωνική διαφυγή που θύμιζε στον διδάσκοντα των ΦΕ ότι και στις επίσημες επιστημονικές 
δραστηριότητες η Γη και κινείται και δεν κινείται (σχετικότητα της κίνησης) και επίπεδη 
είναι και σφαιρική και τίποτα απ’ τα δύο (το καθορίζει κάθε φορά το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουμε).  
Η ανάπτυξη των σημείων είναι πλήρης, αν και στο όνομά της θυσιάζονται κάποια 
επιστημονικά σχήματα. Για παράδειγμα, για να οργανωθεί το σημείο: και η περιστρεφόμενη 
και η σφαιρική Γη πετούν τον άνθρωπο από πάνω της, στη δεύτερη σκηνή, το κινούμενο 
καράβι δεν έχει την τύχη του επιβάτη του. Ηαισθητική επίσης είναι επαρκής, με κάποια ίσως 
προβλήματα στον συντονισμό της κίνησης. Είναι επίσης και κάτι που δεν φαίνεται στα 
βίντεο, που όπως έμαθα στην πράξη είναι ακατάλληλαως μέσα αναπαραγωγής των 
παραστάσεων του θεάτρου σκιών αλλά και γενικότερα του κουκλοθέατρου, μιας και τα δύο 
μέσα απαιτούν εντελώς διαφορετική σκηνοθεσία. 
 
Από μελέτες περιπτώσεωνεξέλιξηςτων παραγωγών 
Εδώ, τα δεδομένα συλλέγονται από το τέλος του κάθεδιακριτού, κατά το δυνατόν,βήματος 
της δράσης των ομάδων (διαδοχικές δοκιμές) και η ανάλυση πραγματοποιείται με βάση την 
προηγούμενη διαδικασία, τα γεγονότα της οποίας, όμως, επιχειρούμε να ερμηνεύουμε κάθε 
φορά με βάση και το μοντέλο των πρακτικών του Pickering (1995). Σύμφωνα με το μοντέλο 
αυτό οι επιλογές εισαγωγής επιστημονικών σχημάτων καθώς και του μετασχηματισμού τους 
στις διαδοχικές φάσεις της δημιουργίας των ομάδων επηρεάζονται από τοπικούς υλικούς, 
κανονιστικούς ή «ανθρώπινους» παράγοντες του πλαισίου. Παράγοντες που σε τελική 
ανάλυση διαμορφώνουν και τη μαθησιακή πορεία, αν όχι και το ιδιαίτερο προφίλ της ομάδας. 
Ένα παράδειγμα: Στην πορεία δημιουργίας μιας θεατρικής σπουδής με θεματική επιλεγμένη 
από κείμενα του Διαλόγου του Γαλιλαίου, η ομάδα των φοιτητριών ξεκίνησε με έναν 
αυτοσχεδιασμό θεάτρου σκιών, στον οποίο μια φιγούρα του Γαλιλαίου παρουσίαζε με 
προφορικό λόγο (αρχαϊκού στιλ) μια διθυραμβική αυτο-παρουσίαση του επιστήμονα. Μια 
σπουδή που εμφανώς πιεζόταν από τα κοινωνικά στερεότυπα που ενεργοποιεί το άκουσμα 
του ονόματος. Μετά τη μελέτη στοιχείων της εποχής που ο Γαλιλαίος έγραψε τον Διάλογο, 
καθώς και στοιχείων της βιογραφίας του, η ομάδα παρουσίασε μια σπουδή με σκιές 
ανθρώπινων σωμάτων, όπου αφηγείτο με δραματικό ύφος τη δίκη του. Εδώ πάλι, η ομάδα 
φάνηκε να βυθίζεται στις διαμάχες μεταξύ εκκλησίας και αστρονομίας που προβάλλει η 
Ιστορία, εστιάζοντας στην πιο δραματική στιγμή της σύγκρουσης. Με τη μελέτη κειμένων 
του Διαλόγου η ομάδα έδειξε να ξαφνιάζεται από το πλήθος των διαφωνιών που 
παρατηρούνται μεταξύ των εμπειρικών φαινομένων και της επιστημονικής θεωρίας και 
αποφάσισε να παρουσιάσει στην τελική της σπουδή, ουσιαστικά, την προσωπική της 
γνωστική ανατροπή. Σε τρεις διαδοχικές σκηνές και με μεικτές τεχνικές (από θέατρο σκιών 
μέχρι μαύρο θέατρο) παρουσίασε τον Θεό να κατασκευάζει τον κόσμο με τις εντολές Του, 
την επιστήμη να μετακινεί την εικόνα και, τέλος, τη μορφή του Σύμπαντος όπως την 
αναπαριστά η επιστημονική θεωρία. Στη δημιουργία αυτή έπαιξε ρόλο και η επιμονή των 
μελών της ομάδας να χρησιμοποιήσουν και τις εντυπωσιακές τεχνικές του μαύρου θεάτρου. 
Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η μαθησιακή πορεία ήταν κατά βάση γνωστική, καθοδηγήθηκε 
δηλαδή από τους κανονιστικούς παράγοντες που επέβαλλαν οι διδάσκοντες, αλλά στο 
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κρίσιμο τελικό σημείο της επηρεάσθηκε από τον ανθρώπινο παράγοντα της παραγωγής ενός 
εντυπωσιακού φινάλε. Με τον τρόπο αυτό επέτρεψε στις φοιτήτριες της ομάδας να 
ενστερνιστούν και να μετασχηματίσουν επιπλέον επιστημονικά σχήματα από την σύγχρονη 
αστρονομία και να παρουσιάσουν ένα σύμπαν στο οποίο η Γη δεν φαινόταν πουθενά. 
 
Από μελέτες των θεατρικών χαρακτηριστικών που βρίσκονται πίσω από καθιερωμένες 
διδακτικές πρακτικές της ΔΦΕ 
Εδώ, η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση αφορούσε τα πειράματα επίδειξης που η θεατρική τους 
αναπαράσταση μέσω Θεάτρου Αντικειμένων οδήγησε στην παραγωγή σπουδών όπου το 
ολικώς αναφερόμενο του φυσικού κόσμου έμοιαζε τελικά να διατρέχεται από ανθρώπινα 
πάθη.Μια προσέγγιση με στιλ αλχημείας και ασαφή τα χαρακτηριστικά των επιστημονικών 
σχημάτων, μιας και ο εμπειρικός κόσμος σε αυτό το επίπεδο είναι πιο πολύπλοκος από ότι 
τον περιγράφει η σχολική,και όχι μόνο, επιστήμη. Ηανάλυση των σπουδών,εδώ, ήταν κυρίως 
σημειωτική και αποσκοπούσε στην αποκάλυψη της θέσης και των μετασχηματισμών των 
επιστημονικών σχημάτων,δεδομένης της προσπάθειας ένταξής τους μέσα σε ένα ολικώς 
αναφερόμενο κατανοητό από έναν μη επιστήμονα θεατή. 
Συνολικά, οι σπουδές που πραγματοποιήθηκαν και αναλύθηκαν έδειξαν ότι το επιστημονικό 
περιεχόμενο των φαινομένων ενός πειράματος αποκαλύπτεται μόνο στο πλαίσιο ενός ολικώς 
αναφερόμενου που στηρίζεται πάνω στη επιστημονική θεωρία. Από την πλευρά της ΔΦΕ 
αυτό μάλλον σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε ότι τα πειράματα επίδειξης μπορούν να 
διδάξουν θεωρία από μόνα τους, αφού η γνώση της θεωρίας αποτελεί προαπαιτούμενο για να 
κατασκευαστούν και να γίνουν κατανοητά τα πειράματα. Έτσι, επιτυχείς από την πλευρά της 
ΔΦΕ θεωρούμε τις σπουδές που μέσα σε ένα ανθρωπομορφικό αναφερόμενο πετύχαιναν να 
δημιουργήσουν απορία σχετική με τα φαινόμενα, η οποία υπάρχει πιθανότητα να 
λειτουργήσει εκτός της παράστασης και να προκαλέσει σχετικά με τις ΦΕ μαθησιακά 
γεγονότα. 
Ένα παράδειγμα: Σε μια σπουδή μαύρου θεάτρου (θεάτρου αντικειμένων) ένα μυτερό 
καλαμάκι κυνηγάει ένα μπαλόνι. Όταν το φτάνει, το χτυπά και το σπάει με τη μουσική 
επένδυση να σημαίνει επιτυχώς τη διαδικασία της αγωνίας και του καταστροφικού τέλους. Η 
σκηνή επαναλαμβάνεται και στην τρίτη επανάληψη, τη στιγμή του χτυπήματος, το μπαλόνι 
προβάλλει προς το καλαμάκι το πίσω μέρος του(εκεί όπου το ελαστικό παραμένει ακόμη 
συμπυκνωμένο). Το μπαλόνι δεν σπάει όταν το καλαμάκι το τρυπάει σ’ αυτή τη θέση. 
Αντίθετα, τοκαλαμάκι παγιδεύεται. Στην τελική σκηνή ένα πλήθος από μπαλόνια με 
παγιδευμένα καλαμάκια χορεύουν θριαμβευτικά στη σκηνή. Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά 
το χειροκρότημα του τέλους, η ερώτηση πως γίνεται και δεν σπάει το μπαλόνι ήταν στα χείλη 
όλων των θεατών. 
 
Κάποιες επιτυχίες – κάποιες αποτυχίες 
Η πιο σημαντική ίσως διαπίστωση αφορά το γεγονός ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
εντάσσονται με δυσκολία, αλλά τελικά εντάσσονται, στο διδακτικό πλαίσιο δοκιμής-πλάνης 
και για επιστημονικά θέματα. Αυτό σημαίνει ότι πετυχαίνουν μετά από πολύ κόπο να 
αποδεχτούν ότι επιτρέπεται να δοκιμάζουν/ μετασχηματίζουν επιστημονικές ιδέες για να 
κάνουν τη δουλεία τους, αντί να τις παρουσιάζουν με τον «σωστό» τρόπο στον δάσκαλό 
τους.Και βέβαια, όταν το πετύχουν αυτό, δυσανασχετούν σε παρατηρήσεις της μορφής: «δεν 
λέει τέτοια πράγματα ο Γαλιλαίος...». 
Όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι φοιτήτριες/τες,χρησιμοποιώντας επιστημονικές 
πηγές από τη σχολική επιστήμη ή και από την ιστορία των επιστημών,πετυχαίνουν στη 
μάθηση παρεμβατικών επιστημονικών πρακτικών: μετασχηματίζουν, για παράδειγμα, 
σχολικές-εργαστηριακές πρακτικές (κατασκευής ειδώλων) σε θεατρικές πρακτικές 



25 
 

παραγωγής ειδώλων (θέατρο σκιών) αλλά και προϋπάρχοντα ασαφή νοητικά τους σχήματα 
περί διάδοσης του φωτός στην κατεύθυνση του σχήματος «φωτεινές δέσμες με εσωτερική 
δομή», για να παράγουν θεατρικά είδωλα. Αντίθετα, δεν πετυχαίνουν να απαλλάξουν τα 
επιστημονικά τους σχήματα από τον ανιμισμό ή να τα μετασχηματίσουν στην κατεύθυνση 
του να εξηγούν τις πρακτικές τους. 
Όταν οι πηγές είναι επιστημονικά κείμενα της λογοτεχνικής αξίας των κειμένων του 
Γαλιλαίου, οι φοιτήτριες/τες πετυχαίνουν να αναλάβουν ρόλους σε επιστημονικές διαμάχες 
με ήρωες επιστημονικές προσωπικότητες. Εδώ, προτιμούν να συντάσσονται με τη λογική του 
Αριστοτέλη αλλά όταν πετύχουν να πεισθούν από κάποια πρώτα, μη διαισθητικά 
επιχειρήματα, μετατρέπονται σε φανατικούς υποστηρικτές της «νέας επιστήμης»και 
ενοχλούνται όταν βρεθούν μπροστά σε σε κάποιο γεγονός που την αμφισβητεί και αυτή. 
Τέλος, οι φοιτήτριες/τες πετυχαίνουν να μεταφέρουν σε κοινωνικά θεατρικά αναφερόμενα 
θεμελιώδεις έννοιες αλλά και επιστημολογικές/ φιλοσοφικές υποθέσεις που βρίσκονται στο 
υπόβαθρο των ΦΕ: τολμούν να παραβάλλουν την αιτιοκρατία με την «μοίρα», δοκιμάζουν τα 
πάθη που επιφυλάσσει στον άνθρωπο ο κυκλικός χρόνος, δοκιμάζουν τις συγκρούσεις 
σκοπών και νόμων, μεταφέρουν σε επίπεδο ανθρώπινων εμπειριών τη σύγκρουση του «είναι» 
με το «φαίνεσθαι» κ.ο.κ. 
Τις παραπάνω επιτυχίες μπορούμε να τις αποδώσουμε στο γεγονός ότι οι ομάδες των 
φοιτητών/τριών εργάστηκαν για την πραγματοποίηση του στόχου τους μέσα σε έναν 
επαγγελματικά εξοπλισμένο χώρο παραγωγής θεατρικών σπουδών, ο οποίος διέθετε 
συστήματα φωτισμού, πολλαπλότητες σκηνών, αξιοπρεπή ηχητικά συστήματα και 
εξοπλισμούς μηχανουργείου. Ο χώρος αυτός δημιουργούσε το κλίμα και τις προϋποθέσεις 
μιας πραγματικής μαθητείας στο θέατρο. Ήταν ένας πραγματικός χώρος παραγωγής που 
αναβάθμιζε και τη μελέτη των επιστημονικών θεμάτων, τα οποία αποτελούσαν ένα μέρος της 
Tselfes&Paroussi, 2009˙Τσελφές& Παρούση, 2009). Αυτό, κατά την άποψή μου απουσιάζει 
από τα εκπαιδευτικά επιστημονικά εργαστήρια, τα οποία φαίνονται με την πρώτη ματιά ότι 
αποτελούν χώρους αναπαραγωγής σημαντικών ιδεών και γεγονότων, τα οποία όμως 
παράγονται αλλού και από άλλους ανθρώπους. 
 
Συζήτηση 
Ένα πρώτο ερώτημα που αξίζει τον κόπο να μας απασχολήσει είναι το αν εξακολουθούν να 
μας ενδιαφέρουν οι διεπιστημονικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις; Οι προσεγγίσεις αυτές 
γεννήθηκαν την «εποχή των γραμματισμών» και συνδέθηκαν με εκπαιδευτικούς στόχους που 
αναφέρονταν στην απόκτηση εγκάρσιων και μη ικανοτήτων, που μικρή σχέση έχουν με την 
κατανόηση του περιεχομένου για επιτυχή συμμετοχή σε ποσοτικές εξετάσεις/ αξιολογήσεις 
παντός τύπου. Σήμερα,την εποχή της κρίσης, περνάμε την περίοδο εκπαιδευτικών στόχων 
ανάπτυξης δεξιοτήτων (και όχι ικανοτήτων) στην καινοτομία (όχι στην δημιουργικότητα), 
την εργασία και την επιχειρηματικότητα.Οι τελευταίοι περιορίζουν την εκπαιδευτική 
διεπιστημονικότητα σε συγγενείς επιστήμες (δες για παράδειγμα STEM).Έπαψε άραγε να μας 
ενδιαφέρει η ενότητα της γνώσης με την πράξη; Μια διδακτική με αισθητική; Η δημιουργική 
διαχείριση των επιστημονικών ιδεών;Η εξασθένιση της περιχαράκωσης των ακαδημαϊκών 
γνωστικών αντικειμένων; 
Η οικονομική κρίση περιορίζει τις δυνατότητες αύξησης των εξόδων για την εκπαίδευση. 
Μας ενδιαφέρουν άραγε μαθήματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν παρά με τη 
συμμετοχή δύο τουλάχιστον διδασκόντων;Γιατί οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις δεν μπορούν 
να πραγματοποιηθούν διαφορετικά. Η βαριά ακαδημαϊκή παράδοση έχει φροντίσει 
κάθεγνωστικό αντικείμενο να έχει τις δικές του πειθαρχίες. Και είναι εξαιρετικά αφελές να 
πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να τις διδάξει χωρίς τουλάχιστον να τις έχει βιώσει επί μακρόν. 
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Μας ενδιαφέρουν μαθήματα με ασαφείς στόχους σε σχέση με το περιεχόμενο; Μαθήματα 
που η διδασκαλία τους θα γεννά τοπικά την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ), η 
οποία δεν θα έχει αξιώσεις γενίκευσης; Γιατί αν η ΠΓΠ παράγεται από τους 
μετασχηματισμούς που πετυχαίνουν οι εκπαιδευόμενοι όταν προσπαθούν να πετύχουν 
διάφορους στόχους και όχι απ’ αυτούς που υποθέτουν οι διδάσκοντες όταν προσπαθούν να 
εκτιμήσουν το τι μπορούν να παράγουν οι εκπαιδευόμενοι, τότε η ΠΓΠ μάλλον δεν είναι ούτε 
πεπερασμένη, ούτε γενικεύσιμη, ούτε ποσοτικά αξιολογήσιμη. Οπότε, μας ενδιαφέρουν 
μαθήματα όπου η αξιολόγηση των φοιτητών/ μαθητών συνδέεται άμεσα με (και εν μέρει 
καθορίζεται από) την αξιολόγηση των ίδιων των μαθημάτων; Δηλαδή, από την τοπική/ 
περιστασιακή αξιολόγηση της παραγωγής διδασκόντων και διδασκομένων αλλά και τη 
δυναμική των σχέσεών τους; 
Οι δικές μας απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι με έμφαση καταφατικές. Το γεγονός 
ότι αυτές οι καταφατικές απαντήσεις δεν οδηγούν σε βιώσιμες εφαρμογές μέσα στο τρέχον 
εκπαιδευτικό σύστημα έχει πια μικρή σημασία. Γιατί μπορεί να μην έχει ακόμη εμφανιστεί η 
ιδέα που θα διαμορφώσει το αναπόφευκτα νέο εκπαιδευτικό σύστημα που θα υιοθετήσουν οι 
νέες κοινωνικές δομές οι οποίες θα προκύψουν μετά το τέλος της κρίσης. Αλλά μάλλον δεν 
υπάρχει και κάποιος, δάσκαλος, μαθητής, γονιός ή κυβερνήτης που να ισχυρίζεται ότι το 
παρόν εκπαιδευτικό σύστημα είναι βιώσιμο. 
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  Περίληψη  Το μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο για έρευνα και 

ανάπτυξη στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Βασική επιδίωξή του είναι να φέρει σε 
ισορροπία το επιστημονικό περιεχόμενο και αντιλήψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση 
κατά την ανάπτυξη διδακτικών μαθησιακών σειρών. Με άλλα λόγια προσπαθεί να ενοποιήσει 
δύο κυρίαρχες τάσεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών που μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως προσανατολισμός στην επιστήμη και προσανατολισμός στους μαθητές. Πιο 
πρόσφατα, κατ’ αναλογία με το Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης έχει επίσης αναπτυχθεί και 
το μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζονται παραδείγματα ερευνών που έχουν γίνει από το συγγραφέα ή υπό την 
επίβλεψή του, οι οποίες χρησιμοποιούν το μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης ως θεωρητικό 
πλαίσιο. Συγκεκριμένα θα υπάρξει επικέντρωση: α) στο μετασχηματισμό του επιστημονικού 
περιεχομένου σε περιεχόμενο προς διδασκαλία και β) στο σχεδιασμό διδασκαλίας από 
εκπαιδευτικούς.  
 
Abstract The Model of Educational Reconstruction (MER) is a theoretical framework for research and 
development in science education. Its main aim is to bridge the gap between science content 
concerns and pedagogical concerns. In other words it attempts to balance two main research 
traditions in science education that may be called: science-oriented and student-oriented. 
More recently in analogy to MER a model for designing teacher education settings has been 
constructed. In the present paper examples of research based on MER carried out by the 
author or under his supervision are presented. The focus will be: a) on the transformation of 
the science content into a content of instruction and b) on the educational structuring by 
teachers. 
 
Εισαγωγή 
Το Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης (Model of Educational Reconstruction, MER) έχει 
αναπτυχθεί από Γερμανούς ερευνητές ως ένα θεωρητικό πλαίσιο για έρευνες που 
αποσκοπούν στη διερεύνηση της δυνατότητας διδασκαλίας βασικών εννοιών, ιδεών και 
αρχών των φυσικών επιστημών (Duit et al., 2012). Ο κύριος στόχος του είναι να φέρει σε 
ισορροπία το επιστημονικό περιεχόμενο και αντιλήψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση 
κατά την ανάπτυξη διδακτικών μαθησιακών σειρών (Teaching - Learning Sequences, Meheut 
& Psillos, 2004). Προσπαθεί να ενοποιήσει δύο κυρίαρχες τάσεις στη Διδακτική των 
Φυσικών Επιστημών (Δ.Φ.Ε.) που μπορούν να χαρακτηριστούν ως προσανατολισμός στην 
επιστήμη και προσανατολισμός στους μαθητευόμενους (Duit, 2007). Η πρώτη τάση 
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επικεντρώνει περισσότερο στο επιστημονικό περιεχόμενο και στην παρουσίαση μεθόδων 
διδασκαλίας του και λιγότερο στις διαδικασίες μάθησης των μαθητευομένων για το 
συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η δεύτερη τάση επικεντρώνει κυρίως στις ανάγκες των 
μαθητευόμενων και στη βελτίωση των περιβαλλόντων μάθησής τους βασιζόμενη σε γενικές 
αρχές της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας της μάθησης, μη λαμβάνοντας επαρκώς υπόψη 
το επιστημονικό αντικείμενο. Φαίνεται ότι ένας επιτυχής σχεδιασμός διδακτικών μαθησιακών 
σειρών θα πρέπει να ενοποιεί αυτές τις δύο τάσεις (Dahncke at al. 2001). Αυτή η θέση 
αντανακλάται σε μια θεώρηση του πεδίου της Δ.Φ.Ε. ως ένα αυτόνομο διεπιστημονικό πεδίο, 
που έχει ως αναφορά εκτός των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) και επιστημονικά πεδία, όπως 
Ιστορία και Φιλοσοφία των Φ.Ε., Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Γλωσσολογία κλπ. (Σχήμα 1). 
 

Σχήμα 1: Επιστημονικά πεδία αναφοράς της Διδακτικής των Φ.Ε. (Duit, 2007) 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης (MER) 
Στο Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης (MER) η ανάλυση της δομής του επιστημονικού 
περιεχομένου και οι εμπειρικές έρευνες των αντιλήψεων και διαδικασιών μάθησης των 
μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών θεωρούνται εξίσου σημαντικές δραστηριότητες για τη 
δημιουργία κατάλληλων περιβαλλόντων μάθησης. Επιστημολογικά το μοντέλο βασίζεται σε 
μια κονστρουκτιβιστική θεώρηση για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως αυτή περιγράφεται 
για παράδειγμα από τους Duit & Treagust (2003) και αποτελείται από τρεις 
αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες (Σχήμα 2): 
α) Διασάφηση και Ανάλυση του Επιστημονικού Περιεχομένου. Αναφέρεται στη διδακτική 
ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου και ανάλυση της εκπαιδευτικής του αξίας. 
β) Έρευνα στη Διδασκαλία και Μάθηση. Περιλαμβάνει τη διερεύνηση των απόψεων και των 
διαδικασιών μάθησης των μαθητών προς την επιστημονική άποψη, αλλά και διερεύνηση 
απόψεων εκπαιδευτικών σε σχέση με το επιστημονικό αντικείμενο, τις ιδέες και διαδικασίες 
μάθησης των μαθητών, το ρόλο τους στην μαθησιακή διαδικασία κλπ.  
γ) Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των Περιβαλλόντων Μάθησης. Αφορά στο σχεδιασμό και 
αξιολόγηση διδακτικού υλικού, μαθησιακών δραστηριοτήτων, διδακτικών μαθησιακών 
σειρών κλπ.  
Ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το μοντέλο έχει η αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών συνιστωσών. 
Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία που πραγματοποιείται σε μία συνιστώσα, π.χ. διδακτική 
ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου, επηρεάζεται σημαντικά από τα αποτελέσματα που 
έχουν προκύψει στις άλλες δύο συνιστώσες. Για παράδειγμα οι εμπειρικές έρευνες στο 
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πλαίσιο του μοντέλου δεν συμβάλλουν μόνο στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της 
δομής του περιεχομένου που προέκυψε από τη διδακτική ανάλυση του επιστημονικού 
περιεχομένου αλλά ανατροφοδοτούν με τη σειρά τους την ανάλυση της δομής του 
επιστημονικού περιεχομένου, το οποίο πλέον αναλύεται λαμβάνοντας υπόψη και την σκοπιά 
των μαθητευομένων. Υπό αυτή τη έννοια η διαμόρφωση περιβαλλόντων μάθησης στο 
πλαίσιο του MER θα πρέπει να κατανοηθεί ως μια αλληλεπιδραστική και σπειροειδής 
διαδικασία.  
 

Σχήμα 2: Το μοντέλο "Διδακτικής Αναδόμησης"  (MER) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εφαρμογή του MER 
Το MER αποτέλεσε το θεωρητικό πλαίσιο για μια σειρά ερευνών σχετικών με τη διδασκαλία 
και μάθηση των Φ.Ε. (βλ. Duit et al. 2012). Ως ένα παράδειγμα εφαρμογής του MER εδώ θα 
αναφερθούμε σε μια έρευνα για τη διδακτική αναδόμηση της αλληλεπίδρασης νομοτέλειας 
και τυχαιότητας στα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα (Stavrou & Duit, 2014). Στην έρευνα 
αυτή η διαδικασία της διδακτικής αναδόμησης πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως (Σχήμα 3): 
 
  

Έρευνα στη Διδασκαλία και Μάθηση
Προοπτική των Μαθητών 

(εννοιολογικοί & συναισθηματικοί παράγοντες) 
Διαδικασίες Διδασκαλίας και Μάθησης 
Απόψεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών 

 

(2)

(3)
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση  

Περιβαλλόντων Μάθησης 
Συνυπολογίζονται ζητήματα πραγματικών 
περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης 

 

(1) 
Διασάφηση και Ανάλυση  

Επιστημονικού Περιεχομένου 
Διασάφηση του Επιστημονικού Περιεχομένου

& 
Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Αξίας 



31 
 

Σχήμα 3: Εφαρμογή MER για τη διδακτική αναδόμηση της αλληλεπίδρασης νομοτέλειας και 
τυχαιότητας στα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα 

 

 
 
- Ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου και της εκπαιδευτικής του αξίας 
- Πιλοτική έρευνα (Stavrou 2003). 
- Ανάπτυξη διδακτικής-μαθησιακής σειράς, βάσει της οποίας μελετήθηκαν με τη χρήση της 
μεθόδου του διδακτικού πειράματος οι αντιλήψεις και διαδικασίες μάθησης των μαθητών. 
- Πρόσθετη ανάλυση της δομής του επιστημονικού περιεχομένου λαμβάνοντας πλέον υπόψη 
τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας, που οδήγησε σε τροποποίηση της δομής του 
αντικειμένου προς διδασκαλία  
- Διατύπωση κατευθυντήριων αρχών για το σχεδιασμό της διδασκαλίας 
Στη συνέχεια θα αναλύσουμε περισσότερο την παραπάνω διαδικασία επικεντρώνοντας στο 
διδακτικό μετασχηματισμό του επιστημονικού περιεχομένου σε περιεχόμενο προς 
διδασκαλία. 
Από το επιστημονικό περιεχόμενο στο περιεχόμενο προς διδασκαλία 
Κεντρική παραδοχή του μοντέλου αποτελεί το γεγονός ότι το επιστημονικό περιεχόμενο θα 
πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλη επεξεργασία, προκειμένου να μπορεί να διδαχθεί σε 
σχολικό επίπεδο. Δηλαδή το επιστημονικό περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα συναντάται σε 
πανεπιστημιακά βιβλία φυσικών επιστημών ή σε επιστημονικά περιοδικά κλπ., θα πρέπει να 
μετασχηματιστεί σε περιεχόμενο προς διδασκαλία. Αυτός ο μετασχηματισμός περιλαμβάνει: 
α) Καθορισμό του Θεμελιώδους (elementarization) που αφορά στη διαδικασία καθορισμού 
των θεμελιωδών ιδεών στο επιστημονικό περιεχόμενο που εξετάζεται και β) Δόμηση του 
περιεχομένου προς διδασκαλία που αναφέρεται στη διαδικασία οικοδόμησης του 
περιεχομένου προς διδασκαλία με βάση τις θεμελιώδεις ιδέες. Και οι δύο αυτές διαδικασίες 
πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας 
των Φ.Ε. όσο και τη σκοπιά των μαθητευομένων (Σχήμα 4). 
 

Πιλοτική Έρευνα 
Σειρά Συνεντεύξεων 

(2)    Έρευνα στη Διδασκαλία και  τη   Μάθηση 
Μελέτη Διαδικασιών Μάθησης 

Διδακτικό Πείραμα 

Ανάλυση  
Βιβλιογραφίας 

(1)   Ανάλυση  Επιστημονικού  Περιεχομένου 
Θεμελιώδεις 

Ιδέες 
Τροποποίηση Θεμελιωδών 

Ιδεών 

Ανάπτυξη                             Διδακτικής – Μαθησιακής 
Σειράς  

(3)  Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Περιβάλλοντος Μάθησης 
Κατευθυντήριες             Αρχές 

Διδασκαλίας  
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 Σχήμα 4: Η διαδικασία μετασχηματισμού τη δομής του επιστημονικού περιεχομένου σε δομή 
περιεχομένου προς διδασκαλία 

 

 
Στην έρευνα που παρουσιάζουμε πραγματοποιήθηκε μια πρώτη ανάλυση της δομής του 
επιστημονικού περιεχομένου λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας 
Φ.Ε. και τα ελάχιστα ευρήματα που υπήρχαν στη βιβλιογραφία για αντιλήψεις και 
διαδικασίες μάθησης μαθητών σε σχέση με νομοτέλεια και τυχαιότητα. Η ανάλυση αυτή 
οδήγησε στις ακόλουθες θεμελιώδεις ιδέες για την αλληλεπίδραση νομοτέλειας και 
τυχαιότητας στα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα: 
i) Η εξέλιξη του συστήματος περιγράφεται με ντετερμινιστικούς νόμους  
ii) Μικρές τυχαίες μεταβολές στον καθορισμό των αρχικών συνθηκών καθώς και μικρές 
τυχαίες διακυμάνσεις επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξη του συστήματος και το αποτέλεσμα. 
iii) Παρόλο που υπάρχουν ντετερμινιστικοί νόμοι, η δυνατότητα πρόβλεψης είναι περιορισμένη 
και αναδύονται νέες δομές. 
Με βάση τις παραπάνω θεμελιώδεις ιδέες και τα αποτελέσματα από την πιλοτική έρευνα 
αναπτύχθηκε μια διδακτική σειρά και πραγματοποιήθηκε μια εμπειρική έρευνα με σκοπό τη 
διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης μαθητών σε σχέση με την αλληλεπίδραση νομοτέλειας 
και τυχαιότητας στα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα. Στην εμπειρική έρευνα συμμετείχαν 
30 μαθητές της 11ης τάξης Γερμανικού Γυμνασίου (αντίστοιχης της Β΄ τάξης ελληνικού 
Λυκείου) χωρισμένοι σε 12 ομάδες (6 ομάδες των 3 μαθητών και 6 ομάδες των 2 μαθητών). 
Για κάθε ομάδα πραγματοποιήθηκαν δύο σειρές συνεντεύξεων με τη μέθοδο του διδακτικού 
πειράματος (Komorek & Duit, 2004), διάρκειας 90 λεπτών η καθεμία. Οι μαθητές 
συμπλήρωσαν επίσης δύο ερωτηματολόγια (ένα πριν και ένα μετά τις συνεντεύξεις). Κατά τη 
διάρκεια των συνεντεύξεων συζητήθηκαν τέσσερις πειραματικές διατάξεις με την ακόλουθη 

Δόμηση Καθορισμός 
Θεμελιώδους 

Δομή 
Επιστημονικού 
Περιεχομένου 

Θεμελιώδεις Ιδέες 

Στόχοι Διδασκαλίας Μαθητευόμενοι 

Δομή 
Περιεχομένου 

προς Διδασκαλία 
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σειρά:  απλό εκκρεμές, χαοτικό εκκρεμές, κυψελίδες - Bénard και Δενδρίτες (Stavrou, Duit & 
Komorek, 2008, Σταύρου 2013).  
Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας έδειξαν ότι οι διαδικασίες μάθησης των μαθητών 
λαμβάνουν χώρα σε δύο πεδία: το εννοιολογικό και το επιστημονικό. Το εννοιολογικό πεδίο 
αναφέρεται σε αντιλήψεις των μαθητών περί τυχαιότητας, νομοτέλειας και πρόβλεψης. Το 
επιστημονικό πεδίο αφορά στους φυσικούς μηχανισμούς των φαινομένων που εξετάστηκαν. 
Είναι φανερό ότι τα πεδία αυτά βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους, συγχέονται όμως 
από τους μαθητές. Σε αυτό συμβάλλουν και οι αδιαφοροποίητες απόψεις τους για την 
τυχαιότητα και τη σχέση της με ντετερμινιστικούς νόμους. Ντετερμινιστικοί νόμοι και 
τυχαιότητα βρίσκονται για τους μαθητές σε αντιθετική σχέση μεταξύ τους, και ως εκ τούτου 
δεν μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια διαδικασία. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του 
διδακτικού πειράματος μετακινούνταν συνεχώς μεταξύ αυτών των δύο πεδίων. Η ερμηνεία 
των φαινομένων σε επιστημονικό επίπεδο βοηθούσε τους μαθητές να διασαφηνίσουν 
αντιλήψεις περί τυχαιότητας, νομοτέλειας και πρόβλεψης. Και αντίστροφα, η διασάφηση των 
αντιλήψεών τους βοηθούσε στην ερμηνεία των φαινομένων που παρατηρούσαν (Stavrou & 
Duit, 2014). 
Λαμβάνοντας τώρα υπόψη τις διαδικασίες μάθησης των μαθητών όπως καταγράφηκαν στην 
εμπειρική έρευνα προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω διδακτική ανάλυση του περιεχομένου 
και συγκεκριμένα της έννοιας "τυχαιότητα" και της σχέσης της με τους ντετερμινιστικούς 
νόμους (βλ. Σχήμα 3). Από την ανάλυση αυτή, που οδηγεί αναπόφευκτα στο πεδίο της 
φιλοσοφίας της επιστήμης, προέκυψαν νέες θεμελιώδεις ιδέες, οι οποίες συνοψίζονται στα 
ακόλουθα (Σταύρου 2005): 
α) Ο όρος τυχαιότητα έχει πολλαπλές σημασίες και χρησιμοποιείται σε διαφορετικά πλαίσια.  
β) Τυχαίες διαδικασίες μπορεί να είναι οντικής ή επιστημικής φύσης.  
γ) Δεν υπάρχει αξιόπιστο κριτήριο για τη διάκριση τυχαίων και ντετερμινιστικών διαδικασιών. 
 

Σχήμα 5: Πεδία γνώσης της Δομής του Περιεχομένου προς Διδασκαλία 
 

 
 
Δεδομένου ότι η σκοπιά των μαθητών θεωρείται αντίστοιχα σημαντική με την επιστημονική 
άποψη, γίνεται φανερό ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο οι θεμελιώδεις ιδέες που 

Φυσικές Επιστήμες 
Τυχαίες και Νομοτελειακές διαδικασίες 

 Ασταθείς περιοχές 
Επίδραση τυχαίων διαδικασιών 

Φιλοσοφία της Επιστήμης 
Φύση της Τυχαιότητας 

Κριτήρια διάκρισης τυχαίων και 
νομοτελειακών διαδικασιών 

Έννοια της Τυχαιότητας 
Πολλαπλές όψεις της τυχαιότητας 
Τυχαιότητα σε διάφορα πλαίσια     
(π.χ. καθημερινή ζωή, επιστήμη) 



34 
 

προέκυψαν από την πρώτη ανάλυση αλλά και από την επιπρόσθετη ανάλυση που έγινε με 
βάση τις διαδικασίες μάθησης των μαθητών, όπως προέκυψαν από την εμπειρική έρευνα που 
διεξήχθη. Ως εκ τούτου η δομή του περιεχομένου προς διδασκαλία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τρία πεδία γνώσης που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η διαπραγμάτευση των 
φυσικών διαδικασιών που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση νομοτέλειας και τυχαιότητας 
στα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα (φυσικές επιστήμες) θα πρέπει να συνοδεύεται από μια 
διαπραγμάτευση της έννοιας "τυχαιότητα" (έννοια της τυχαιότητας), και της σχέσης της με 
νομοτελειακές διαδικασίες (φιλοσοφία της επιστήμης) (Σχήμα 5).  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία του διδακτικού μετασχηματισμού του περιεχομένου 
στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο γραμμική όσο παρουσιάστηκε εδώ, αλλά είναι μια 
πολύπλοκη αλληλεπιδραστική διαδικασία. Παρόλα αυτά δείχνει πόσο σημαντική είναι η 
αλληλεπίδραση της επιστημονικής άποψης με τη σκοπιά των μαθητών. Η γνώση των 
διαδικασιών μάθησης των μαθητών επηρέασε σημαντικά τη δομή του περιεχομένου προς 
διδασκαλία. 
 
Το Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (ERTE) 
Κατ’ αναλογία με το MER έχει αναπτυχθεί και το μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης για την 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (Educational Reconstruction of Teacher Education, ERTE, 
Komorek & Kattmann, 2008; Duit et al. 2012). Το ERTE διατηρεί τις βασικές αρχές του 
MER και την τριγωνική του μορφή και αποσκοπεί στην διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών 
για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών συνυπολογίζοντας την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 
(Pedagogical Content Knowledge, PCK, Kind, 2009) και τις αντιλήψεις για δόμηση της 
διδασκαλίας (Σχήμα 6). Οι βασικές διαστάσεις του MER για τη δόμηση διδασκαλίας 
ενσωματώνονται και στη συνιστώσα 1 του ERTE, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 7 (van Dijk 
& Kattmann, 2007). 
 

Σχήμα 6: Το μοντέλο "Διδακτικής Αναδόμησης για Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών" (ERTE) 
 
 

 
 
 
 
  

(3) 
Κατευθυντήριες Γραμμές 

για την 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

Έρευνα στην 
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

των Εκπαιδευτικών 

(2) (1) 
Διασάφηση Αντιλήψεων  

για  
Δόμηση Διδασκαλίας  
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Σχήμα 7: Το ΕRΤΕ με το MER στη συνιστώσα 1 
 
 

 
Εφαρμογή του ERTE 
Για την εφαρμογή του ERTE στην ερευνητική διαδικασία θα αναφερθούμε σε μια έρευνα που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Irresistible" (http://irresistible-
greece.edc.uoc.gr). Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν πέντε εκπαιδευτικοί (ένας της 
πρωτοβάθμιας και τέσσερις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με στόχο το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή διδακτικής ενότητας σε θέματα Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. Με την 
ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές έπρεπε να κατασκευάσουν και εκθέματα για να 
επικοινωνήσουν τη νέα γνώση στο ευρύ κοινό. Η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής της 
ενότητας έλαβε χώρα στο πλαίσιο μια "Κοινότητας Μάθησης", όπου οι εκπαιδευτικοί 
συνεργάζονταν με ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, ερευνητές που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο της Νανοτεχνολογίας και ειδικευμένο προσωπικό κέντρων 
και μουσείων φυσικών επιστημών. 
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών βασίστηκε στα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά, που 
θεωρούνται απαραίτητα για το σχεδιασμό και ανάλυση της διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς 
στο πλαίσιο του MER (Duit et al. 2012): 
α) Σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση: Η σημασία των πρότερων 
αντιλήψεων των μαθητών στη διδασκαλία, o ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία, η 
μάθηση με διερεύνηση στις Φ.Ε. κλπ. 
β) Θεμελιώδης αλληλεπίδραση βασικών συνιστωσών της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να έχουν γνώση των βασικών συνιστωσών μια διδασκαλίας. Η διαδικασία του 
σχεδιασμού της διδασκαλίας διαμορφώνεται με βάση τα ερωτήματα Γιατί - Τι - Πώς - Με τι, 
τα οποία εκφράζονται αντίστοιχα από τις συνιστώσες Στόχοι – Περιεχόμενο - Μέθοδοι – 
Μέσα, οι οποίες βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Heimann, Otto & Schulz, 1969). 
Οι γνωστικές, συναισθηματικές αλλά και κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις των μαθητών 
επηρεάζουν σημαντικά την παραπάνω αλληλεπίδραση (Σχήμα 8). 
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γ) Διαδικασία της Διδακτικής Αναδόμησης. Απαιτείται γνώση των βασικών χαρακτηριστικών 
του MER και κυρίως της διαδικασίας μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης σε γνώση 
προς διδασκαλία (βλ. Σχήμα 5). 
 

 Σχήμα 8: Αλληλεπίδραση θεμελιωδών συνιστωσών της διδασκαλίας 
 

 
Έχοντας ως πλαίσιο το ERTE η έρευνα πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως (Σχήμα 9): 
- Ανάλυση της βιβλιογραφίας για Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Εκπαιδευτικών 
- Δημιουργία Πλαισίου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών: Συγκροτήθηκε μια Κοινότητα μάθησης  
- Δόμηση και Υλοποίηση Διδασκαλίας     
- Μελέτη της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου των Εκπαιδευτικών 
- Διατύπωση Κατευθυντήριων Γραμμών για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών  

 Σχήμα 9: Εφαρμογή ERTE για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Δόμηση Διδασκαλίας 
Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας  
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Η δόμηση της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς βασίστηκε στα βασικά χαρακτηριστικά 
του MER. Πιο συγκεκριμένα (Σχήμα 10): 
- Ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου: Στους εκπαιδευτικούς δόθηκε υλικό σχετικό με 
το επιστημονικό περιεχόμενο της Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.  
- Ανάλυση εμπειρικών ερευνών σχετικών με τη διδασκαλία και μάθηση της 
Νανοτεχνολογίας: Στους εκπαιδευτικούς δόθηκε υλικό σχετικά με ιδέες μαθητών, δυσκολίες 
που συναντούν, πειραματικές δραστηριότητες κλπ. (βλ. Stavrou et al., 2015). 
- Καθορισμός Θεμελιωδών Ιδεών: Στη βάση της ανάλυσης περιεχομένου και των εμπειρικών 
ερευνών καθορίστηκαν οι βασικές ιδέες για διδασκαλία. 
- Ανάπτυξη μιας διδακτικής μαθησιακής σειράς. 
- Εφαρμογή και αξιολόγηση της διδακτικής μαθησιακής σειράς από τους εκπαιδευτικούς σε 
συνθήκες πραγματικής τάξης. 
- Διατύπωση κατευθυντήριων αρχών για τη διδασκαλία της Νανοεπιστήμης και 
Νανοτεχνολογίας. 
Να σημειωθεί ότι όλες οι παραπάνω διαδικασίες συζητούνταν διεξοδικά στο πλαίσιο της 
Κοινότητας Μάθησης. Και σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία δεν είναι τόσο γραμμική όσο 
παρουσιάστηκε, αλλά αρκετά πιο πολύπλοκη λόγω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
διαφόρων συνιστωσών.  
 Σχήμα 10: Δόμηση Διδασκαλίας για Νανοεπιστήμη και Νανοτεχνολογία με βάση το MER 

στο πλαίσιο του  ERTE 

 
Η έρευνα αυτή στην παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και συγκεκριμένα στη 
φάση της ανάλυσης των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν 
από την ανάλυση μπορεί να διαφοροποιήσουν τις συσχετίσεις μεταξύ των συνιστωσών των 
μοντέλων ERTE και MER, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω. Για πιο λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με αυτή την έρευνα και κάποια πρώτα αποτελέσματα παραπέμπουμε στην εργασία με 
τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην Ανάπτυξη Διδακτικών Ενοτήτων Nανοτεχνολογίας στο 
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πλαίσιο μιας Κοινότητας Μάθησης» (Σγουρός & Σταύρου), που δημοσιεύεται στα παρόντα 
πρακτικά.  
 
Συμπεράσματα 
Το μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο για έρευνα και 
ανάπτυξη στη Δ.Φ.Ε., του οποίου η αποτελεσματικότητα δεν μπορεί να "ελεγχθεί" εμπειρικά 
με την αυστηρή έννοια του όρου. Μόνο η εσωτερική συνέπεια στη βάση των θεωρητικών του 
παραδοχών είναι δυνατό να εξετασθεί. 
Το MER έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με άλλα θεωρητικά πλαίσια όπως Developmental 
Research (Lijnse, 1995), Design Based Research (Cobb et al., 2003), Teaching Learning 
Sequences (Meheut & Psillos, 2004) Learning Progressions (Duschl et al., 2011). Η κύρια 
συμβολή του όμως ως θεωρητικό πλαίσιο, που το διαφοροποιεί από τα άλλα πλαίσια, είναι η 
ιδέα της αναδόμησης του επιστημονικού περιεχομένου μέσα από μια διαδικασία καθορισμού 
των θεμελιωδών ιδεών και της συνακόλουθης δόμησης του περιεχομένου προς διδασκαλία 
στη βάση των στόχων της διδασκαλίας και της σκοπιάς των μαθητευομένων (Σχήμα 6). 
Επιπλέον παρέχει ένα πλαίσιο με σημαντικές συνιστώσες για έρευνα και ανάπτυξη στη 
Δ.Φ.Ε., τις οποίες συσχετίζει μεταξύ τους με ένα συστηματικό τρόπο (Σχήμα 2).  
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Πολλαπλές αναπαραστάσεις της µοριακής δοµής. Ο ρόλος τους 
στη διδασκαλία και µάθηση της Χηµείας και σχετικό εκπαιδευτικό 

λογισµικό. 
  Σιγάλας Μιχάλης 
 

Τµήµα Χηµείας Α.Π.Θ.   
Περίληψη  
Αναλύεται η φύση των πολλαπλών αναπαραστάσεων της µοριακής δοµής και τη δηµιουργία 
συνδέσεων ανάµεσα στα τρία επίπεδα αναπαραστάσεων και η συµβολή τους στην κατανόηση 
- µάθηση των εννοιών και φαινοµένων. Παρουσιάζονται πρωτότυπα εκπαιδευτικά λογισµικά 
οπτικοποίησης της µοριακής δοµής που λειτουργούν ως αλληλεπιδρασικά περιβάλλοντα 
ανάπτυξης των αναπαραστασιακών δεξιοτήτων των διδασκοµένων στη ∆ευτεροβάθµια και 
την Τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
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Διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστηµών και άτοµα µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες: Διερευνώντας το πλαίσιο µιας 

πολυεπίπεδης εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης 
 Διονύσης Βαβουγυιός   

Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, dvavou@uth.gr  

 Περίληψη  
Στην εισήγηση αυτή εξετάζεται η δυνατότητα εκπαίδευσης µαθητών και µαθητριών µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Φυσικές Επιστήµες. Η εισήγηση αρθρώνεται σε τρία 
µέρη. Στο πρώτο γίνεται επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας που καλύπτει το σχετικό 
ερευνητικό πεδίο και συζητούνται τα αποτελέσµατα και οι σχετικές εκπαιδευτικές εφαρµογές 
που απορρέουν από αυτά. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η προσπάθεια της ερευνητικής 
οµάδας του Παιδαγωγικού τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο 
σχετικό πεδίο κατά την τελευταία δεκαετία. Στο τρίτο µέρος τέλος διατυπώνονται προτάσεις 
για την µελλοντική έρευνα. Σκοπός του εισηγητή είναι να ενηµερώσει τους συµµετέχοντες 
για τις σύγχρονες εξελίξεις στο σχετικό ερευνητικό πεδίο και να τους παρακινήσει να λάβουν 
ενεργά µέρος σ΄ αυτή την προσπάθεια. 
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Συμπόσιο 1:  
 
 

Αλληλεπίδραση Εκπαίδευσης, Επιστημονικής Έρευνας και 
Κέντρων Φυσικών Επιστημών για την Ανάπτυξη Διδακτικής 

Ενότητας Νανοτεχνολογίας: το πρόγραμμα Irresistible 
 

Οργάνωση: Σταύρου Δημήτρης 
 

ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, dstavrou@edc.uoc.gr   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ίδρυμα 
Ευγενίδου συμμετέχουν ως εταίροι στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 
IRRESISTIBLE (Including responsible research and innovation in cutting edge science and 
inquiry-based science education to improve teacher's ability of bridging learning 
environments). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 12 Πανεπιστήμια και 2 Μουσεία - Κέντρα 
Επιστημών από 10 χώρες (Ολλανδία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τουρκία), υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου 
Groningen στην Ολλανδία. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της ενεργού 
συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας 
(Responsible Research & Innovation, RRI), της οποίας βασικοί άξονες αποτελούν (European 
Commission 2012): 
 Ενεργός εμπλοκή: συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων (ερευνητών, βιομηχανίας, 

κοινωνίας και πολιτικών φορέων) στην διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας. 
 Ισότητα Φύλων: συμμετοχή του πλήρους δυναμικού της κοινωνίας χωρίς διακρίσεις 

φύλου στη διαδικασία έρευνας και καινοτομίας.  
 Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες: ενίσχυση της τρέχουσας εκπαιδευτικής διαδικασίας 

με στόχο τον εξοπλισμό μελλοντικών ερευνητών και άλλων κοινωνικών φορέων με την 
απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία για συμμετοχή και ανάληψη ευθυνών στη διαδικασία 
έρευνας και καινοτομίας.  

 Ηθική δεοντολογία: σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων και προτύπων δεοντολογίας για 
την διασφάλισης υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων και της αποδοχής τους από την 
κοινωνία.  

 Ελεύθερη Πρόσβαση: ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση στα αποτελέσματα των ερευνών 
που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. 

 Διακυβέρνηση: ευθύνη των πολιτικών φορέων να αποτρέπουν επιβλαβείς ή ανήθικες 
εξελίξεις στην διαδικασία έρευνας και καινοτομίας 

Στο πρόγραμμα IRRESISTIBLE (http://www.irresistible-project.eu)  η ευαισθητοποίηση των 
μαθητών σε θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και την Καινοτομίας γίνεται μέσω δραστηριοτήτων 
που συνδυάζουν μορφές τυπικής και άτυπης μάθησης (κέντρα και μουσεία επιστημών) και 
αποσκοπούν: 
- στον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών σχετικά με την επιστημονική έρευνα σε 
θέματα αιχμής και 
- στην προώθηση της συζήτησης μεταξύ των μαθητών για θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και 
Καινοτομίας. 
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Το παρόν συμπόσιο επικεντρώνεται στην υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος 
στην Ελλάδα (http://irresistible-greece.edc.uoc.gr), που έχει ως στόχο τον σχεδιασμό 
διδακτικής ενότητας σε θέματα Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας για την προώθηση της 
ενεργού συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας. 
Στη φάση αυτή δημιουργήθηκε μια "Κοινότητα Μάθησης" (Community of Learners) από 
ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο της Νανοτεχνολογίας, ειδικευμένο προσωπικό κέντρων και μουσείων φυσικών 
επιστημών και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο 
αυτής της κοινότητας αναπτύχθηκε μια διδακτική ενότητα, η οποία στη συνέχεια 
εφαρμόστηκε από τους εκπαιδευτικούς σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. 
Τελικό εξαγόμενο αποτέλεσε η δημιουργία από τους μαθητές μιας σειράς εκθεμάτων 
Νανοτεχνολογίας και Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας που παρουσιάστηκαν από τους 
ίδιους τους μαθητές σε ανοιχτή εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα και στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.     
Το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος στη χώρα μας παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα, ότι 
τα μέλη της "Κοινότητας Μάθησης" και οι αντίστοιχοι φορείς (ΠΤΔΕ Παν/μίου Κρήτης, ΙΤΕ 
Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παν/μίου Κρήτης, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Σχολεία) 
βρίσκονται σε τρεις διαφορετικές πόλεις της χώρας (Ρέθυμνο,  Ηράκλειο και Αθήνα). Ως εκ 
τούτου, η επικοινωνία των μελών της "Κοινότητας Μάθησης" αλλά και των μαθητών με τους 
φορείς, πραγματοποιήθηκε τόσο με διά ζώσης συναντήσεις, όσο και εξ αποστάσεως, 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ).   
Στο συμπόσιο παρουσιάζονται ερευνητικές προσπάθειες που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές 
της υλοποίησης της α΄ φάσης του προγράμματος στην Ελλάδα: (α) Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
στην ανάπτυξη διδακτικών ενοτήτων Nανοτεχνολογίας στο πλαίσιο μιας "Κοινότητας 
Μάθησης" (Γ. Σγουρός, & Δ. Σταύρου): Εστίαση στη λειτουργία της "Κοινότητα Μάθησης" 
ως πλαισίου για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη διδακτικών ενοτήτων στις 
Φυσικές Επιστήμες. (β) Εφαρμογή Διδακτικής Ενότητας σε θέματα Νανοτεχνολογίας (Αθ. 
Βελέντζας, Κ. Δημητριάδη, Αχ. Μανδρίκας, Αντ. Μαργαρίτης & Κ. Σάλτα): Περιγραφή της 
εφαρμογής και της αξιολόγησης της διδακτικής ενότητας σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (γ) Επικοινωνία της επιστήμης μέσω διαδραστικών εκθεμάτων 
σχετικά με την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στην  Νανοτεχνολογία (Γ. Αλεξόπουλος, Χ. 
Τρουμπετάρη, Κ. Βορεάδου και Ε. Μιχαηλίδη): Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκθεμάτων 
μαθητών σε σχέση με την επικοινωνία θεμάτων Νανοτεχνολογίας και Υπεύθυνης Έρευνας 
και Καινοτομίας στο ευρύ κοινό (δ) Χρήση των ΤΠΕ για την εκπαίδευση μαθητών και 
εκπαιδευτικών σε θέματα Νανοτεχνολογίας (Μ. Καλογιαννάκης, Σ. Αναγνωστάκης, Β. 
Σαββοργινάκης, Δ. Σταύρου): Το βασικό αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτελούν οι 
απόψεις των πέντε εκπαιδευτικών της "Κοινότητας Μάθησης" για τη χρήση των ΤΠΕ 
(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης 
της διδακτικής ενότητας Νανοτεχνολογίας. 
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Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην Ανάπτυξη Διδακτικών Ενοτήτων 
Nανοτεχνολογίας στο πλαίσιο μιας "Κοινότητας Μάθησης" 

 Γιάννης Σγουρός1, Δημήτρης Σταύρου2  
 1 ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, sgouros@sch.gr 2 ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, dstavrou@edc.uoc.gr  

 
 Περίληψη  Ερευνητές της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (Δ.Φ.Ε), επιχειρηματολογούν εδώ και μια 
δεκαετία υπέρ της ένταξης όψεων της ΝανοΕπιστήμης και της νανοΤεχνολογίας (ΝΕ-Τ) στην 
εκπαίδευση, για λόγους επιστημονικού και τεχνολογικού γραμματισμού. Αν και η διεθνής 
βιβλιογραφία έχει να αναδείξει σημαντικό έργο στο πεδίο αυτό, η ανάγκη ανάπτυξης 
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών παραμένει επιτακτική έως και 
σήμερα. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να υπηρετήσει αυτή την ανάγκη, εστιάζοντας στην 
εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας διδακτικής ενότητας στην 
θεματική της ΝΕ-Τ με καινοτόμα χαρακτηριστικά. Μέσα από το πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος IRRESISTIBLE, πέντε εν ενεργεία εκπαιδευτικοί ως ενεργά και ισότιμα μέλη 
μιας ''Κοινότητας Μάθησης" (Community of Learners), αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με 
ερευνητές της νανοεπιστήμης, της Δ.Φ.Ε αλλά και ειδικούς στην επικοινωνία της επιστήμης. 
Προϊόν αυτής της αλληλεπίδρασης είναι μια διδακτική ενότητα ΝΕ-Τ, με σαφή αναφορά σε 
διαστάσεις Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας αλλά και στοιχεία μη τυπικής εκπαίδευσης. 
 
Abstract The last decade, science education researchers argue for the integration of NanoScience and 
nanoTechnology (NST) topics in school curriculum, emphasizing on it’s contribution in 
students’ scientific and technological literacy. The growing body of science education 
research in this field still highlights the inadequacy of teachers’ professional development. 
Our study, aspires to serve the need for nanoliterate teachers, focusing on teachers training in 
developing and implementing a teaching module on NST topics with innovative features. As 
active members in a ''Community of Learners'', a framework established in the 
IRRESISTIBLE-EU project, five in-service science teachers interact and constructively 
collaborate with nanoscience & science education researchers and experts in science 
communication. The outcome of this process is a teaching module on NST topics focused on 
aspects of Responsible Research & Innovation and incorporating features from informal 
education settings. 
 
 
Εισαγωγή 
Εφαρμογές της ΝανοΕπιστήμης και της νανοΤεχνολογίας (ΝΕ-Τ) ολοένα και περισσότερο 
διεισδύουν στην καθημερινότητα του σύγχρονου πολίτη. Τα επιχειρήματα, της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, για την ενσωμάτωση όψεων 
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της ΝΕ-Τ στην εκπαίδευση, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, που ξεκινάει από τη συνεισφορά 
τους στον επιστημονικό και τεχνολογικό γραμματισμό του σύγχρονου πολίτη και εκτείνεται 
μέχρι την ανάγκη για ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού νανοεπιστημόνων τα επόμενα χρόνια 
(Laherto, 2010; Rocco, 2003). Παράλληλα στην ανάγκη για εκπαίδευση στις νανοεπιστήμες, 
οι μελέτες αναδεικνύουν την ανάγκη για την δημιουργία νανο-εγγράματων εκπαιδευτικών 
(Jones et al, 2013). Η αδυναμία των εκπαιδευτικών να διδάξουν αποτελεσματικά σύγχρονα 
θέματα φυσικών επιστημών, αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια ένταξης όψεων της 
ΝΕ-Τ στην σχολική τάξη, καθώς οι ίδιοι αποτελούν και τον φορέα υλοποίησης ενός τέτοιου 
εγχειρήματος. Η παρούσα εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα ευρήματα της 
διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, εστιάζει στην εκπαίδευση εν ενεργεία εκπαιδευτικών, 
μέσα στο πλαίσιο μιας "Κοινότητα Μάθησης" (Community of Learners, Loucks-Horsley et al 
2010) όπως αυτή υλοποιήθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα IRRESISTIBLE 
(http://www.irresistible-project.eu/), για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας διδακτικής 
ενότητας εστιασμένη σε έννοιες ΝΕ-Τ. Ειδικότερα, το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας 
αυτής είναι:  
 
Ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιες οι δυσκολίες εν-ενεργεία εκπαιδευτικών στην πορεία 
δόμησης μιας διδακτικής ενότητας στην θεματική της νανοτεχνολογίας μέσα στο πλαίσιο 
μιας "Κοινότητα Μάθησης"; 
 
Η ταυτότητα της έρευνας 
Μεθοδολογία  
Μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας αποτελεί το μοντέλο της "Διδακτικής Αναδόμησης" 
(Model of Educational Reconstruction (MER), Duit et al, 2012). Πρωτεύων σκοπός του 
μοντέλου, είναι να φέρει σε ισορροπία κατά την διδασκαλία, την δομή του επιστημονικού 
περιεχομένου από διδακτικής σκοπιάς και εμπειρικές έρευνες των αντιλήψεων και 
διαδικασιών μάθησης των μαθητών. Συνοπτικά, οι δραστηριότητες συνοψίζονται στις τρεις 
κύριες συνιστώσες του μοντέλου αυτού (σχήμα 1, Σταύρου, 2013): 
 
1) διδακτική ανάλυση της δομής του επιστημονικού περιεχομένου,  
2) εμπειρική έρευνα στις αντιλήψεις και τις διαδικασίες μάθησης των εκπαιδευομένων και 
3) σχεδιασμός και αξιολόγηση των περιβαλλόντων μάθησης  
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Σχήμα 1 : Το μοντέλο της "Διδακτικής Αναδόμησης"  (MER)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Σε αναλογία με το μοντέλο της "Διδακτικής Αναδόμησης", για την οριοθέτηση 
κατευθυντήριων γραμμών στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών έχει αναπτυχθεί τo μοντέλο  
"Διδακτικής Αναδόμησης για Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών" (Educational Reconstruction for 
Teacher Education (ERTE), Komorek & Kattmann, 2008), οι βασικές διαστάσεις του οποίου 
δίνονται στο  σχήμα 2 που ακολουθεί.  
 

 
 Σχήμα 2 : Το μοντέλο της "Διδακτικής Αναδόμησης για Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών" 

(ERTE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών κατευθυντήριων γραμμών στην εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών με βάση την φιλοσοφία του μοντέλου, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί η 
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου, ΠΓΠ (Pedagogical Content Knowledge, PCK, 
Magnusson et al 1999) των εκπαιδευτικών. Όπως και στην περίπτωση του μοντέλου της  
"Διδακτικής Αναδόμησης" (MER) το μοντέλο ERTE περιλαμβάνει μια αλληλεπιδραστική και 
σπειροειδής διαδικασία. 

’

Έρευνα στη Διδασκαλία και Μάθηση 
Προοπτική των Μαθητών 

(εννοιολογικοί & συναισθηματικοί παράγοντες) 
Διαδικασίες Διδασκαλίας και Μάθησης 
Απόψεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών 

 

(2)

(3)
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση  

Περιβαλλόντων Μάθησης 
Ζητήματα πραγματικών περιβαλλόντων διδασκαλίας

και μάθησης λαμβάνονται υπόψη. 

(1)
Διασάφηση και Ανάλυση  

Επιστημονικού Περιεχομένου 
Διασάφηση του Επιστημονικού Περιεχομένου

& 
Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Αξίας 

(3) 
Κατευθυντήριες Γραμμές 

για την 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

Έρευνα στην 
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

των Εκπαιδευτικών 

(2) (1) 
Διασάφηση Θεωρήσεων  

για  
Διδακτική Δόμηση  
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Σχεδιασμός έρευνας 
Για την δημιουργία ενός πλαισίου εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μοντέλου 
ERTE, ακολουθήθηκε η διαδικασία που απεικονίζεται στο σχήμα 3.  
 

Σχήμα 3 : Το ERTE στην παρούσα εργασία. 
 

  Μετά από μια λεπτομερή ανασκόπηση των διεθνών ερευνών για την εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών (βέλος 1, Σχ. 3) κατατέθηκαν προτάσεις από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας 
για την δόμηση του πλαισίου εκπαίδευσης. Η προσαρμογή αυτών των προτάσεων στην 
στοχοθεσία και τις ιδιαίτερες ανάγκες της παρούσας έρευνας, οδήγησαν (βέλος 2, Σχ.3) στην 
δόμηση της "Κοινότητας Μάθησης" ως πλαίσιο  εκπαίδευσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. 
Μέλη αυτής της ομάδας αποτέλεσαν: 
• πέντε εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (υψηλών αντικειμενικών 

προσόντων) που  δραστηριοποιούνται σε Αθήνα, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, 
•  δύο ερευνητές της ΔΦΕ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, 
• δύο ερευνητές της ΝΕ-Τ από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο 

Κρήτης, 
• ένας εκπρόσωπος από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΦΙΚ) 

στο Ηράκλειο  
 • δύο εκπρόσωποι από το Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα.  
Ο ρόλος κάθε ομάδας μέσα στην κοινότητα είναι διαφορετικός και εξίσου σημαντικός. Οι 
εκπαιδευτικοί διαθέτουν την εμπειρία της σχολικής τάξης, οι ερευνητές της ΔΦΕ το 
θεωρητικό υπόβαθρο για ζητήματα εκπαίδευσης, οι ερευνητές του ΙΤΕ γνώση για θέματα που 
βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας, ενώ οι εκπρόσωποι του ΜΦΙΚ και του Ιδρύματος 
Ευγενίδου την τεχνογνωσία για την επικοινωνία της επιστήμης με το ευρύ κοινό. Στόχος της 
"Κοινότητας Μάθησης" ήταν να αναπτυχθεί μια διδακτική ενότητα (βέλος 3, Σχ.3) για την 
ΝΕ-Τ λαμβάνοντας υπόψη διαστάσεις της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (European 
Commission 2012). Η μελέτη της διαδικασίας μέσα από την οποία δομούν οι εκπαιδευτικοί 
την ενότητα και η εξέλιξη όψεων της ΠΓΠ τους μέσα σε αυτό το καινοτόμο πλαίσιο 
εκπαίδευσής τους (βέλος 4, Σχ.3), δίνουν ανατροφοδότηση στην ερευνητική ομάδα (βέλη 

    Έρευνα στην ΠΓΠ      των εκπαιδευτικών (2) 
Ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

Μελέτη ορισμένων όψεων της ΠΓΠ των εκπαιδευτικών 

Διασάφηση Θεωρήσεων Διδακτικής Δόμησης      (1) 

Η ΝΕ-Τ από την οπτική των μαθητών 
Αποσαφήνιση περιεχομένου, εκπαιδευτική σπουδαιότητα 

Κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της ενότητας 

Κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση  Εκπαιδευτικών (3) 
Προτάσεις για την δόμηση του πλαισίου εκπαίδευσης 

Δόμηση της  ΄΄Κοινότητας Μάθησης΄΄ 
(2) 

(5β) 

(5α) 

(3) (1) 

(4) 
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5α,5β, Σχ. 3) για την οριοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών στην εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη διδακτικων ενοτήτων ΝΕ-Τ.  
 Η διαδικασία μέσα από την οποία δομήθηκε η διδακτική ενότητα από τους εκπαιδευτικούς, 
ήταν εναρμονισμένη με τις αρχές του μοντέλου MER, όπως αυτή απεικονίζεται στο σχήμα 4 
που ακολουθεί 
 

Σχήμα 4 : Το ΜER στην παρούσα εργασία. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια σειρά έξι τηλεδιασκέψεων όπου τα μέλη της ομάδας 
διαπραγματεύτηκαν θεματικές που άπτονταν της διδακτικής ενότητας (επιστημονικό 
περιεχόμενο της ΝΕ-Τ, ανασκόπηση ερευνών για την διδασκαλία και την μάθηση της ΝΕ-Τ, 
διδασκαλία Φ.Ε με διερεύνηση, Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία, ανάπτυξη διαδραστικών 
εκθεμάτων, χρήση εργαλείων WEB 2.0). Κατάλληλα διαμορφωμένο (σε γλώσσα και 
περιεχόμενο) υλικό είχε αναπτυχθεί και διαμοιραστεί στα μέλη της κοινότητας από τον 
εκάστοτε ειδικό, πριν την εισήγηση του (βέλος 1, Σχ. 4). Για την αποδοτικότερη 
αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας πραγματοποιήθηκε και μια πρώτη δια ζώσης 
συνάντηση διάρκειας τριών ημερών, κατά την οποία τα μέλη της κοινότητας είχαν την 
ευκαιρία, να ξεναγηθούν σε χώρους διεξαγωγής έρευνας αιχμής (ΙΤΕ), χώρους με εκθέματα 
επιστήμης (ΜΦΙΚ) αλλά και να έρθουν σε επαφή με διδακτικό υλικό της Νανοτεχνολογίας 
που είχε αναπτυχθεί στο Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι εκπαιδευτικοί 
αλληλεπιδρώντας δια ζώσης με τους ερευνητές, απέκτησαν ανατροφοδότηση για τις 
διαφορετικές όψεις της διδακτικής ενότητας που κλήθηκαν να δομήσουν και αποσαφήνισαν 
τις βασικές έννοιες της ΝΕ-Τ προς διδασκαλία (βέλος 2, Σχ. 4).  
Μετά την αποσαφήνιση και την ανάλυση της ΝΕ-Τ ως περιεχόμενο προς διδασκαλία, σε μια 
νέα σειρά τεσσάρων τηλεδιασκέψεων συζητήθηκαν οι προτάσεις των εκπαιδευτικών και των 
υπολοίπων μελών της κοινότητας για την ανάπτυξη της διδακτικής ενότητας (βέλη 3α,3β 
Σχ.4). H εποικοδομητική αλληλεπίδραση επί των προτάσεων, ήταν το επόμενο βήμα πριν οι 
εκπαιδευτικοί αναπτύξουν τις διδακτικές ενότητες, τις οποίες και παρουσίασαν σε μια 
δεύτερη δια ζώσης συνάντηση, διάρκειας δύο ημερών. Τα μέλη της "Κοινότητας Μάθησης" 
από κοινού, κατέληξαν σε μια ενότητα με ενιαία  δομή, αλλά και ευελιξία στην επιλογή του 
κατάλληλου διδακτικού υλικού, ανάλογα με την βαθμίδα στην οποία απευθύνεται. 

Εμπειρικές έρευνες στις διαδικασίες μάθησης (2) 
Ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών η

Μελέτη σε πραγματικές συνθήκες τάξης-αξιολόγηση 

           Ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης (3) 
Ανάπτυξη διδακτικής  ενότητας ΝΕ-Τ 

Προτάσεις  για δόμηση της ενότητας ΝΕ-Τ 

 Διασάφηση & ανάλυση της δομής του επιστημονικού περιεχομένου (1) 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Διασαφήνιση των βασικών εννοιών προς διδασκαλία (2) 

  
(1) 

(4) 

(3α) (5β) 

(5α) 
(3β) 
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Η αναπτυχθείσα ενότητα εφαρμόστηκε σε συνθήκες πραγματικής τάξης και των δύο 
βαθμίδων εκπαίδευσης (δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο) (βέλος 4, Σχ.4) από τους 
εκπαιδευτικούς. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, σε μια τρίτη δια ζώσης συνάντηση, 
διάρκειας δύο ημερών, οι εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, την 
εμπειρία που αποκόμισαν μέσα από αυτήν την διαδικασία. Η επανεξέταση στον αρχικό 
σχεδιασμό της διδασκαλίας μετά και από την αξιολόγηση της εφαρμογής στην τάξη, είχε ως 
τελικό εξαγόμενο (βέλη 5α, 5β, Σχ.4) την ανάδειξη νέων προτάσεων για την αναδόμηση της 
διδακτικής ενότητας. Η διάρκεια εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μέσα στο πλαίσιο που 
παρουσιάστηκε στις προηγούμενες παραγράφους είχε διάρκεια ενός έτους. 
 
Ερευνητικά εργαλεία 
Στην προσπάθεια διερεύνησης των δεξιοτήτων που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και 
των παραγόντων που εγείρουν εμπόδια στην διαδικασία δόμησης της διδακτικής ενότητας, 
πραγματοποιήθηκε μια πολυδιάστατη συλλογή δεδομένων. Ειδικότερα: 
 
α) με βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων και των δια ζώσης συναντήσεων, κατεγράφη η  
αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας,  
 
β) με ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε πριν την έναρξη λειτουργίας της "Κοινότητας 
Μάθησης" και μετά την ολοκλήρωση εφαρμογής της ενότητας,  αποτυπώθηκαν οι στάσεις 
και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την διδασκαλία της Νανοτεχνολογίας, την 
Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία και την επικοινωνία της επιστήμης μέσω της κατασκευής 
εκθεμάτων, 
 
γ) με ερωτηματολόγιο, πριν την ανάπτυξη της ενότητας και μετά την ολοκλήρωση της 
πρώτης σειράς των έξι τηλεδιασκέψεων, κατεγράφησαν οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για 
την δόμησης της ενότητας,   
δ) με κλείδες παρατήρησης της διδασκαλίας, 
  
ε) επιπλέον δεδομένα ελήφθησαν από την πραγματοποίηση συνέντευξης στην οποία 
κατεγράφησαν: 

 i) οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη δομή-λειτουργία της κοινότητας  
ii) οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών στην πορεία ανάπτυξης της διδακτικής τους  
   ενότητας,  

σε μια προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων που επηρέασαν την εξέλιξη τους.  
 
Λόγω του διερευνητικού χαρακτήρα της έρευνας για την ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιούνται ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης περιεχομένου (Cohen, Manion & Morrison, 
2007).  
 
Αποτελέσματα  
Η προϋπάρχουσα διδακτική εμπειρία και οι αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης της επιστήμης, αποτέλεσαν κύριο 
αρωγό τους, στην πορεία ανάπτυξης και εφαρμογής της διδακτικής ενότητας. Ωστόσο, η 
πραγμάτευση ενός θέματος σύγχρονης φυσικής, η ενσωμάτωση όψεων της Υπεύθυνης 
Έρευνας και Καινοτομίας στην διδασκαλία της ΝΕ-Τ και η κατασκευή εκθεμάτων από τους 
μαθητές ως μέσω επικοινωνίας της νέας γνώσης, αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 
εγχείρημα.  
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Μέσα στο πλαίσιο της "Κοινότητας Μάθησης" οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να 
αλληλεπιδράσουν στοχευμένα με τα υπόλοιπα μέλη, λαμβάνοντας και αξιοποιώντας 
εποικοδομητικά ανατροφοδότηση σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
προέκυπταν στην πορεία ανάπτυξης της ενότητας. Ειδικότερα: 
 

- επιδιώκουν την χρήση εφαρμογών νανοτεχνολογίας (π.χ αυτοκαθαριζόμενα υλικά) 
στην διδασκαλία τους, που έχουν αναπτυχθεί σε εργαστήρια που οι μαθητές τους 
επισκέπτονται (Ι.Τ.Ε) και από ερευνητές με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Η 
αλληλεπίδραση αυτή επεκτείνεται και για ζητήματα ηθικής και ανοιχτής πρόσβασης 
στην επιστήμη όπως αυτά προκύπτουν μετά από συζήτηση πάνω σε αναφορές έντυπων 
Μ.Μ.Ε για τα οφέλη και του πιθανούς κινδύνους εφαρμογών της ΝΕ-Τ στην 
καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι επιτυγχάνουν την ενεργό εμπλοκή των μαθητών 
στην διδασκαλία με ποικίλα ερεθίσματα που διεγείρουν το ενδιαφέρον τους, 
 

- αλληλεπιδρούν με τους ειδικούς στην επικοινωνία της επιστήμης εντάσσοντας στην 
διδασκαλία τους επισκέψεις μαθητών σε χώρους έκθεσης της επιστήμης. Οι μαθητές 
αλληλεπιδρούν με εντυπωσιακά διαδραστικά εκθέματα και αποκτούν κίνητρο αλλά και 
εξειδικευμένη υποστήριξη στην ανάπτυξη του δικού τους εκθέματος, 
 

- επιδιώκουν την στοχευμένη υποστήριξη από τους ερευνητές της Δ.Φ.Ε, σε ζητήματα 
που άπτονται της διδασκαλίας της ΝΕ-Τ όπως ιδέες και αντιλήψεις μαθητών για το νέο 
αυτό περιεχόμενο, διδακτικό υλικό και τρόπους αναπαράστασεις του περιεχομένου. 
Αξιολογούν, τροποποιούν ανάλογα με την βαθμίδα και ενσωματώνουν το υλικό αυτό 
στα διαφορετικά στάδια μιας διδασκαλίας με εμφανή στοιχεία διερευνησης, 

 
- αλληλεπιδρούν καταλυτικά και εποικοδομητικά με τους άλλους εκπαιδευτικούς μέλη 

της "Κοινότητας Μάθησης" για πρακτικά ζητήματα που άπτονται της ανάπτυξης και 
εφαρμογής της ενότητας. Αντλούν ανατροφοδότηση από τις ενότητες των συναδέλφων 
τους υιοθετώντας κριτικά, στοιχεία που θεωρούν ότι μπορούν να υπηρετήσουν την 
στοχοθεσία της δικιάς τους διδασκαλίας.  

 
Η ανάπτυξη μιας διδακτικής ενότητας με τα προαναφερθέντα καινοτόμα χαρακτηριστικά 
ωστόσο, αποτέλεσε ένα δύσκολο εγχείρημα για τους εκπαιδευτικούς καθώς κλήθηκαν να 
διαχειριστούν πολλαπλά νέα ερεθίσματα και ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών. Η ταυτόχρονη 
διαχείριση του νέου διδακτικού υλικού για την ΝΕ-Τ, η υποστήριξη των μαθητών στην 
κατασκευή εκθεμάτων και η ένταξη όψεων της Υπεύθυνης Έρευνας & Καινοτομίας στην 
διδασκαλία, δημιούργησε δυσκολίες σε σχέση με την εστίαση και οριοθέτηση του βασικού 
κορμού της ενότητάς τους.  
 
Συμπεράσματα 
Η πολυδιάστατη δομή και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της "Κοινότητας Μάθησης" 
συνέθεσαν ένα άκρως υποστηρικτικό πλαίσιο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη 
μιας διδακτικής ενότητας με καινοτόμα χαρακτηριστικά.  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί κατάφεραν να εντάξουν εποικοδομητικά όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς στην διδασκαλία τους. Συνέθεσαν αρμονικά στοιχεία τυπικής και 
μη τυπικής εκπαίδευσης τα οποία και ενσωμάτωσαν στην διδασκαλίας τους. Οι επισκέψεις 
των μαθητών σε χώρους διεξαγωγής έρευνας αιχμής, σε χώρους έκθεσης της επιστήμης και η 
αλληλεπίδραση τους με ερευνητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για την πραγμάτευση 
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εννοιών της ΝΕ-Τ αλλα και διαστάσεων της Υπεύθυνης Έρευνας & Καινοτομίας αποτελούν 
σαφές ενδείξεις αυτής της σύνθεσης.  
Η ενίσχυση διαστάσεων της ΠΓΠ των εκπαιδευτικών μέσα στην "Κοινότητας Μάθησης" 
καθιστά ενδιαφέρουσα την δοκιμή του πλαισίου σε ένα μεγαλύτερο εύρος δείγματος 
εκπαιδευτικών τόσο σε αριθμό όσο και σε σύνθεση. 
 
 
Βιβλιογραφία. 
Σταύρου Δ. (2013). Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα στη Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6(1-2), 49-66 
 
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th Edition). 
London-New York: Routledge. 
Duit, R., Gropengießer, H., Kattmann, U., Komorek, M., & Parchmann, I. (2012). The model 
of educational reconstruction - A framework for improving teaching and learning science. In 
D. Jorde & J. Dillon (Eds.), The world handbook of science education; Handbook of research 
in Europe (pp. 13-37). Rotterdam, Taipei: Sense. 
European Commission (2012). Responsible Research & Innovation. 
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/responsible-research-
and-innovation-leaflet_en.pdf [ημερ. πρόσβασης 25-08-2015] 
Jones, M. G., Blonder, R., Gardner, G. E., Albe, V., Falvo, M., & Chevrier, J. (2013). 
Nanotechnology and nanoscale science: Educational challenges. International Journal of 
Science Education, 35(9), 1490-1512. 
Komorek, M., & Kattmann, U. (2008). The Model of Educational Reconstruction. In: 
Mikulskis-Seifert, S., Ringelband, U., & Brückmann, M., Eds., Four decades of research in 
science education – From curriculum development to quality improvement (pp.171-188). 
Münster, Germany: Waxmann.. 
Laherto A (2010) An analysis of the educational significance of nanoscience and 
nanotechnology in scientific and technological literacy. Science Education International, 21, 
3, 160-175 
Loucks-Horsley, S., Stiles, K. E., Mundry, S., Love, N., & Hewson, P. W. (2010). Strategies 
for professional learning Designing professional development for teachers of science and 
mathematics (pp. 157-278). Califοrnia: Corwin 
Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of 
pedagogical content knowledge for science teaching. . In J. Gess-Newsome & N.G. Lederman 
(Eds.) Examining pedagogical content knowledge (pp. 95-132). Netherlands: Springer. 
Roco, M. (2003). Converging Science and technology at the nanoscale: Opportunities for 
education and training. Nature Biotechnology, 21, 1247–1249. 
   



53 
 

 
 
 
 

Εφαρμογή Διδακτικής Ενότητας  
σε θέματα Νανοτεχνολογίας 

 
Βελέντζας Αθανάσιος1, Δημητριάδη Κυριακή2, Μανδρίκας Αχιλλέας3,  Μαργαρίτης Αντώνης4, Σάλτα Κατερίνα5 

 
1Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Αμπελοκήπων, avelentz@gmail.com 2Πειραματικό Γυμνάσιο Π.Κ. Ρεθύμνου, kdimitr@primedu.uoa.gr 

 3Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, amandrik@otenet.gr 
 4Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, amargariti@sch.gr 52ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών, ksalta@chem.uoa.gr   

 
Περίληψη Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας 
διδακτικής ενότητας με στόχο την επαφή των μαθητών με βασικές διαστάσεις της Υπεύθυνης 
Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της διδασκαλίας βασικών ιδεών και εφαρμογών της 
νανοτεχνολογίας. Η ενότητα αυτή δομήθηκε ως προϊόν συνεργασίας πέντε εκπαιδευτικών 
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια "Κοινότητα Μάθησης" 
(Community of Learners) στο πλαίσιο του προγράμματος IRRESISTIBLE. Στην εργασία 
παρουσιάζονται τόσο η δομή της ενότητας όσο και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της 
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Συζητούνται, επίσης, χρήσιμα 
συμπεράσματα για την περαιτέρω εφαρμογή ενοτήτων νανοτεχνολογίας σε μαθητές 
διαφόρων ηλικιών.  
 
Abstract In this paper, the implementation of a teaching module about basic ideas and applications of 
nanotechnology taking into account main components of Responsible Research and 
Innovation (RRI) is presented. The module has been developed by a Community of Learners 
(CoL) established in the framework of the IRRESISTIBLE project. The structure of the 
module and also the results from the implementation in primary, lower secondary and upper 
secondary students are presented. Furthermore, some useful teaching implications for further 
implementation of nanotechnology issues in students of different ages are discussed.  
 
Εισαγωγή  
Η νανοτεχνολογία αποτελεί σήμερα πεδίο αρκετών εφαρμογών και αναπτύσσει δυνατότητες 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι γνώσεις στον 
τομέα των νανοεπιστημών και οι βιομηχανικές εφαρμογές τους αυξήθηκαν σταδιακά τα 
τελευταία είκοσι χρόνια, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής τόσο της 
επιστημονικής κοινότητας όσο και της ευρύτερης κοινωνίας. Η ανάγκη της κοινωνίας αφενός 
για κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και αφετέρου για επιστημονικά εγγράμματους 
πολίτες καθιστά απαραίτητη την ενσωμάτωση της διδασκαλίας θεμάτων νανοτεχνολογίας 
στην εκπαίδευση, προφανώς όμως με την ανάπτυξη και χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού 
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υλικού (Laherto 2010). Η σημασία της διαπραγμάτευσης βασικών ιδεών της νανοεπιστήμης 
και της νανοτεχνολογίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών έχει τονιστεί 
από πολλούς ερευνητές (Stevens et al. 2009, Hingant & Albe 2010). Ως εκ τούτου, τα 
τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας σημαντικός αριθμός προγραμμάτων και ερευνών σε 
σχέση με τη διδασκαλία της νανοτεχνολογίας (Μιχαηλίδη 2013). Οι έννοιες που αποτελούν 
τον πυρήνα της νανοτεχνολογίας και άρα βάση για κάθε προσπάθεια ένταξής της στην 
εκπαίδευση είναι: 1) το μέγεθος και η κλίμακα, 2) η δομή της ύλης, 3) οι ιδιότητες 
εξαρτώμενες από το μέγεθος, 4) οι δυνάμεις και οι αλληλεπιδράσεις, 5) τα κβαντικά 
φαινόμενα, 6) η αυτο-οργάνωση, 7) τα εργαλεία, 8) τα μοντέλα και οι προσομοιώσεις, 9) η 
σχέση νανοεπιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας (Stevens et al. 2009). Η έννοια «κλειδί» 
που διαφοροποιεί την νανοτεχνολογία από άλλα προς διδασκαλία αντικείμενα είναι η αλλαγή 
των ιδιοτήτων των υλικών σωμάτων, όταν προσεγγίζουμε τη νανοκλίμακα. Η αλλαγή στο 
πηλίκο της επιφάνειας προς τον όγκο μπορεί να μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο τα 
αντικείμενα λειτουργούν ή συμπεριφέρονται στη νανοκλίμακα κι αυτό εξηγεί φαινόμενα που 
μακροσκοπικά φαίνονται εντυπωσιακά ή περίεργα.  
Μία εξίσου βασική διάσταση της διδακτικής ενότητας που αναπτύχθηκε αποτελεί η 
κατασκευή και επικοινωνία επιστημονικών εκθεμάτων από τους μαθητές. Η συζήτηση και η 
διερεύνηση στην οποία εμπλέκονται οι μαθητές υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού κατά 
την κατασκευή εκθεμάτων πάνω σε θέματα έρευνας αιχμής, όπως η νανοτεχνολογία και η 
νανοεπιστήμη, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μάθησή τους σχετικά τόσο με το 
περιεχόμενο και τις διαδικασίες της επιστήμης όσο και με τις κοινωνικές της επιπτώσεις 
(Sadler 2004). 
 
Μεθοδολογικό Πλαίσιο 
Η διδακτική ενότητα της νανοτεχνολογίας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μιας «Κοινότητας 
Μάθησης» (Community of Learners - CoL), όπως λειτούργησε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Irresistible (http://www.irresistible-project.eu/), και στην οποία συμμετείχαν ερευνητές της 
διδακτικής φυσικών επιστημών, ερευνητές σε θέματα νανοτεχνολογίας από το Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης, ειδικοί από κέντρα επιστημών 
(Ευγενίδειο Ίδρυμα και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης) και πέντε εκπαιδευτικοί από 
Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Αθήνα. Η διδακτική ενότητα εφαρμόστηκε σε πέντε σχολεία (2ο 
Πειραματικό Λύκειο Αθηνών, Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου, 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο 
Αθηνών, Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου και 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας Αττικής).  
Η ανάπτυξη της διδακτικής ενότητας στηρίχθηκε στις βασικές αρχές της διερεύνησης 
(inquiry-based learning) στις Φυσικές Επιστήμες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το 
μοντέλο 5Ε του Bybee (2002) περιλαμβάνοντας τις φάσεις: Εμπλοκή (Engage), Εξερεύνηση 
(Explore), Επεξήγηση (Explain), Επεξεργασία (Elaborate) και Αξιολόγηση (Evaluation). 
Προστέθηκε μια ακόμα φάση: Ανταλλαγή (Exchange), που αφορά στην κατασκευή και 
επικοινωνία των εκθεμάτων. Οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες, συζητούσαν με τη 
διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού και συμπλήρωναν φύλλα εργασίας. 
 
Η δομή της ενότητας 
Τα δομικά χαρακτηριστικά της ενότητας ήταν κοινά για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 
Ωστόσο, ανάλογα με την ηλικία, τις αντιληπτικές δυνατότητες και το γνωστικό υπόβαθρο των 
μαθητών η διδακτική ενότητα διαφοροποιήθηκε ως προς το διδακτικό υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε και ως προς το επίπεδο ερμηνείας των φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα, 
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες συναντήσεις: 
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1η συνάντηση: Έγινε εισαγωγή των μαθητών στο θέμα και πρόκληση του ενδιαφέροντός τους 
κυρίως με την επίδειξη υλικών και βίντεο που επικεντρώνονται σε εφαρμογές της 
νανοτεχνολογίας. Ακολούθησε συζήτηση σε σχέση με ό,τι τους προκάλεσε το ενδιαφέρον, 
καθώς και τις με σχετικές αντιλήψεις και προϋπάρχουσες γνώσεις τους για το θέμα.  
2η συνάντηση: Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη ή και τηλεδιάσκεψη των σχολείων με Μουσείο 
Φυσικών Επιστημών (Ευγενίδειο Ίδρυμα ή Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης) με στόχο την 
ενημέρωση των μαθητών στα βασικά χαρακτηριστικά των εκθεμάτων, που χρησιμεύουν για 
την επικοινωνία της επιστήμης με το ευρύ κοινό. Οι μαθητές είδαν μια ολοκληρωμένη 
διαδραστική έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε 
κάθε περίπτωση ειδικευμένο προσωπικό τους πληροφόρησε για τις μορφές των εκθεμάτων 
που θα κληθούν να δημιουργήσουν, για τις βασικές αρχές που χρειάζεται να λάβουν υπόψη 
στον σχεδιασμό, για τα κριτήρια στα οποία θα πρέπει να βασιστούν, για τις προδιαγραφές και 
τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα εκθέματα ενός μουσείου. 
3η συνάντηση: Έγιναν πρακτικές και πειραματικές δραστηριότητες με στόχο να 
συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πόσο μικρά είναι τα μεγέθη του νανόκοσμου. Οι μαθητές 
κλήθηκαν να κόψουν διαδοχικά και πολλές φορές μια μετροταινία σε 10 κομμάτια, να 
μετρήσουν με νανοχάρακα, να κάνουν αναλογικές συγκρίσεις μεγεθών μεταξύ ορατών και 
αόρατων αντικειμένων και να διατάξουν αντικείμενα απεικονισμένα σε καρτέλες σε επίπεδο 
μακροκλίμακας, μικροκλίμακας και νανοκλίμακας. Επίσης, με τη βοήθεια της προσομοίωσης 
"The scale of the Universe" (http://htwins.net/scale2), κλήθηκαν να ελέγξουν την ορθότητα 
της διάταξης που είχαν κάνει προηγουμένως. Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι μαθητές (Λυκείου) 
έκαναν πειράματα διαδοχικής αραίωσης έγχρωμων διαλυμάτων.  
4η συνάντηση: Οι μαθητές επιδόθηκαν σε πειραματικές δραστηριότητες ώστε να αποκτήσουν 
ένα πλαίσιο ερμηνείας για τις αλλαγές των ιδιοτήτων των υλικών στη νανοκλίμακα. Ο 
προβληματισμός τέθηκε μέσα από την προβολή σύντομων αποσπασμάτων βίντεο, τα οποία 
παρουσίαζαν το φαινόμενο του αυτοκαθαρισμού, εισήγαγαν την έννοια της υδροφιλίας-
υδροφοβίας και έδιναν αφορμή για πειραματισμό. Οι μαθητές πειραματίστηκαν ταξινομώντας 
διάφορα αντικείμενα με κριτήριο την υδροφιλία – υδροφοβία των υλικών κατασκευής τους. 
Διατύπωσαν υποθέσεις για τις παρατηρούμενες διαφορές και προσπάθησαν να τις ελέγξουν 
με επιπλέον πειραματισμό. Κύλισαν μπαλάκια σε επιφάνειες στις οποίες είχαν καρφωθεί 
καρφιά ή καλαμάκια, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα αναλογικό μοντέλο της 
αλληλεπίδρασης της σταγόνας με διάφορα υλικά, ώστε να εξηγηθεί το φαινόμενο του λωτού. 
Οι μαθητές καλούνταν να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τις διαφορές που 
παρουσιάζονται ανάμεσα σε δυο αναβράζοντα δισκία, ένα ολόκληρο και ένα θρυμματισμένο, 
όταν κλείνονται μέσα σε δύο κλειστά δοχεία με νερό. Σε μια προσπάθεια ερμηνείας οι 
μαθητές εργάστηκαν με κύβους συζητώντας τη σχέση μεταξύ του μεγέθους κάθε κύβου και 
της αντίστοιχης αναλογίας επιφάνειας προς όγκο και διαπίστωναν την αύξηση της συνολικής 
επιφάνειας και τη σταθερότητα του όγκου. Οι μαθητές Λυκείου επιδόθηκαν σε επιπλέον 
πειραματικές δραστηριότητες, όπως επίδραση διαλύματος υδροχλωρικού οξέος σε σιδερένιο 
καρφί, τριχοειδή φαινόμενα, αντίδραση διάσπασης του υπεροξείδιου του υδρογόνου με 
κομμένες πατάτες διαφορετικού βαθμού κατάτμησης, αραίωση διαλύματος χρυσού, κ.α. 
5η συνάντηση: Οι μαθητές προσέγγισαν με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο θέματα 
Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (Responsible Research & Innovation (RRI), European 
Commission, 2012). Αυτό έγινε σε πρώτο επίπεδο με τη μελέτη κατάλληλα επιλεγμένων 
κειμένων από τα ΜΜΕ (άρθρα εφημερίδων, άρθρα από διεθνή περιοδικά, σχόλια σε 
ιστότοπους στο διαδίκτυο), τα οποία βοήθησαν τους μαθητές να προσεγγίσουν το αντικείμενο 
της νανοεπιστήμης, τα προϊόντα που μπορεί να δώσει και τους κινδύνους που πιθανόν 
προκύπτουν. Με καταγραφές, ταξινομήσεις, συγκρίσεις, συζήτηση και ανακοινώσεις οι 
μαθητές εστίασαν σε ορισμένες πρόσφατες και προσδοκώμενες εφαρμογές της 
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νανοτεχνολογίας σε δομικά υλικά, σε λύσεις περιβαλλοντικών προβλημάτων, σε ιατρικές 
διαγνώσεις και θεραπείες, σε οπτικά και ηλεκτρονικά υλικά.  
Σε δεύτερο επίπεδο ζητήθηκε από τους μαθητές η επισήμανση στοιχείων για την υπεύθυνη 
στάση των κοινωνικών φορέων (ερευνητών, βιομηχανίας, πολιτικών και κοινωνίας) σε 
θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και με 
τη βοήθεια των επιλεγμένων κειμένων οι μαθητές εμβάθυναν σε έννοιες όπως ισότητα 
ευκαιριών, διαφάνεια, ελεύθερη πρόσβαση και ηθική δεοντολογία σε θέματα έρευνας. Στόχος 
των δραστηριοτήτων αυτών ήταν να προβληματιστούν οι μαθητές για τα θέματα Υπεύθυνης 
Έρευνας και Καινοτομίας που εγείρονται από την εισαγωγή εφαρμογών νανοτεχνολογίας 
στην καθημερινή ζωή.  
6η συνάντηση: Λόγω της σπουδαιότητας που δίνει το πρόγραμμα IRRESISTIBLE στα θέματα 
Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI) η ενασχόληση με το θέμα επεκτάθηκε και σε ένα 
τρίτο επίπεδο περιλαμβάνοντας θέματα που αφορούν στον ρόλο των επιστημονικών 
ερευνητικών ιδρυμάτων και των επιστημόνων. Μετά από τη μελέτη των επιλεγμένων 
κειμένων και από τη συζήτηση που αναπτύχθηκε στις ομάδες και στην ολομέλεια της τάξης 
οι μαθητές διατύπωσαν και κατέγραψαν ερωτήματα. Η έμφαση δόθηκε σε θέματα ηθικής και 
δεοντολογίας και ειδικά στον ρόλο ιδρυμάτων και επιστημόνων που αναπτύσσουν νανοϋλικά 
και ερευνούν τις πιθανές εφαρμογές τους. Στόχος ήταν οι μαθητές να απευθύνουν τα 
ερωτήματα αυτά σε ειδικούς επιστήμονες. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε επίσκεψη ή 
τηλεδιάσκεψη με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατά τη 
διάρκειά της οι μαθητές είχαν την ευκαιρία αφενός να παρακολουθήσουν πειράματα και να 
δουν εφαρμογές των νανοϋλικών και αφετέρου να συζητήσουν με τους ερευνητές, να τους 
υποβάλλουν τα ερωτήματά τους και να λάβουν απαντήσεις.  
Με την ολοκλήρωση των έξι συναντήσεων οι μαθητές ανέλαβαν να επικοινωνήσουν τη 
γνώση που απέκτησαν με τη δημιουργία σχετικών εκθεμάτων. Τα εκθέματα πήραν τη μορφή 
πόστερ, επιτραπέζιων παιχνιδιών, παιχνιδιών αντιστοίχισης με κάρτες, αλληλεπιδραστικών 
παιχνιδιών, πειραμάτων, αλληλεπιδραστικών πόστερ, ψηφιακών πόστερ, ψηφιακών κουίζ, 
ψηφιακών παιχνιδιών και κατασκευών. Για τη δημιουργία των εκθεμάτων υπήρξε 
καθοδήγηση και υποστήριξη από τα συνεργαζόμενα μουσεία – κέντρα επιστημών, όπου και 
εκτέθηκαν τα εκθέματα το χρονικό διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2015, ενώ οι μαθητές τα 
παρουσίασαν οι ίδιοι στο κοινό σε ειδική εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα και 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. 
 
Η εμπειρική έρευνα 
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας νανοτεχνολογίας συνοδεύτηκε και 
από αντίστοιχη έρευνα που αφορούσε στους μαθητές. Το ερευνητικά ερωτήματα ήταν α) 
κατά πόσο οι μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να προσεγγίσουν βασικές 
ιδέες της νανοτεχνολογίας και β) κατά πόσο μέσω των καινοτόμων εφαρμογών της 
νανοτεχνολογίας μπορούν να προσεγγίσουν βασικές διαστάσεις της Υπεύθυνης Έρευνας και 
Καινοτομίας (RRI). 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 45 μαθητές Δημοτικού, 20 μαθητές Γυμνασίου και 22 
μαθητές Λυκείου. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας τα ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής:  

• ερωτηματολόγια που απάντησαν οι μαθητές στην αρχή και στο τέλος της ενότητας,  
• κλείδα παρατήρησης των διδασκαλιών,  
• φύλλα εργασίας μαθητών, 
• εκθέματα που κατασκεύασαν οι μαθητές, 
• καταγραφή της αλληλεπίδρασης των μαθητών τόσο μεταξύ τους όσο και με τους 
εκπαιδευτικούς μεταξύ των συναντήσεων. Αυτή η αλληλεπίδραση έγινε τόσο δια ζώσης 
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όσο και εξ αποστάσεως, όπως για παράδειγμα με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Edmodo. 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές 
μέθοδοι ανάλυσης περιεχομένου (Cohen, Manion & Morrison 2007). 
 
Αποτελέσματα 
Αποτιμώντας την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι 
εφαρμογές της νανοτεχνολογίας προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών και ότι η 
διδακτική ενότητα αποτέλεσε κατάλληλη αφορμή για την ανάδειξη κοινωνικών θεμάτων στις 
Φυσικές Επιστήμες.  
Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, κατά πόσο οι μαθητές μπόρεσαν να προσεγγίσουν 
βασικές ιδέες της νανοτεχνολογίας, τα δεδομένα από όλα τα ερευνητικά εργαλεία κατέδειξαν 
ότι: 

• Καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων 
για τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας. Το ενδιαφέρον αυτό εκδηλώθηκε με ενεργό 
συμμετοχή στις δραστηριότητες, με επιθυμία για μεγαλύτερη ενασχόληση με το θέμα, 
με πρόσθετη αναζήτηση πληροφοριών και με πολλά ερωτήματα που τέθηκαν. 

• Οι περισσότεροι μαθητές ήταν ενήμεροι γενικά για τη νανοτεχνολογία από ΜΜΕ, 
διαδίκτυο, οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, αλλά δεν είχαν σαφή εικόνα των 
προϊόντων, του εύρους των εφαρμογών, των ωφελειών και των κινδύνων, καθώς και 
της μικροσκοπικής ερμηνείας των σχετικών φαινομένων. 

• Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσαν σε όλους τους μαθητές τα υδρόφοβα υλικά και το 
φαινόμενο του λωτού, πράγμα που δικαιολογείται από τα πειράματα που έκαναν αλλά 
διαπιστώνεται και από τα εκθέματα που δημιούργησαν.  

• Μεγάλη εντύπωση έκανε στους μεγαλύτερους μαθητές ο χειρισμός μεμονωμένων 
μορίων, που χρησιμεύει σε ιατρικές εφαρμογές και στα ελαφρά και ανθεκτικά υλικά. 
Αυτό τεκμαίρεται από τα αιτήματά τους να μάθουν περισσότερα για αντίστοιχες 
εφαρμογές και από το πλήθος των ερωτημάτων που υπέβαλαν στους ειδικούς 
επιστήμονες. 

• Οι γνωστικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές ήταν αρκετές και φυσικά 
αντίστοιχες με την ηλικία τους. Δε γνώριζαν τη διάταξη οντοτήτων του μικρόκοσμου 
με βάση το μέγεθός τους. Δυσκολεύονταν να κατανοήσουν την αναλογία μεγεθών στα 
αόρατα σωμάτια. Δεν είχαν ξεκάθαρη άποψη για τα όρια του νανόκοσμου. Είχαν 
δυσκολίες στις μετρήσεις και στους υπολογισμούς. Ωστόσο, τελικά δεν 
αντιμετώπισαν δυσκολίες με την ερμηνεία της μεταβολής του πηλίκου επιφάνειας 
προς όγκο για την αλλαγή των ιδιοτήτων στο επίπεδο της νανοκλίμακας.  

• Η αλλαγή ιδιοτήτων εξαιτίας της αλλαγής της σχέσης επιφάνειας προς όγκο φαίνεται 
ότι αποτέλεσε ένα επαρκές πλαίσιο για την ερμηνεία της συμπεριφοράς των 
νανοϋλικών. Τα αυτοκαθαριζόμενα υλικά αποδείχθηκαν κατάλληλη επιλογή για τη 
σύνδεση της νανοτεχνολογίας με θέματα καθημερινής ζωής.  

• Η δημιουργία εκθεμάτων, παρότι αρχικά δυσκόλεψε τους μαθητές, τελικά 
λειτούργησε ως σύνοψη της ενότητας, ως εργαλείο αξιολόγησης, ως ευκαιρία 
έκφρασης, δημιουργικότητας και συνεργασίας. 

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, κατά πόσο μέσω των καινοτόμων εφαρμογών της 
νανοτεχνολογίας οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν βασικές διαστάσεις της Υπεύθυνης 
Έρευνας και Καινοτομίας (RRI), τα δεδομένα κατέδειξαν ότι: 

• Οι μαθητές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε κάποια ζητήματα, όπως η 
ισότητα των δυο φύλων, η διαφάνεια στην έρευνα, οι κίνδυνοι από τη γενικευμένη 
χρήση νανοϋλικών και η προστασία του περιβάλλοντος.  



58 
 

• Οι μαθητές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για εμβάθυνση και επέκταση σε άλλες 
διαστάσεις, όπως η διακυβέρνηση, η δεοντολογία, η ακαδημαϊκή ελευθερία, η 
ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, η δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας και 
η εμπλοκή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). 

• Από την εφαρμογή της ενότητας ενισχύθηκε η αρχική επιθυμία των μαθητών να 
υπάρχει έλεγχος στην έρευνα, να θεσπίζονται ηθικοί κανόνες, να αποφεύγονται οι 
επικίνδυνες εφαρμογές και να υπάρχει ισότητα ανδρών-γυναικών σε θέματα 
επιστήμης και έρευνας. 

• Η εφαρμογή της ενότητας άνοιξε ένα νέο παράθυρο σκέψης κυρίως στους 
μεγαλύτερους μαθητές, καθώς έδωσε ευκαιρίες για την εισαγωγή κοινωνικών 
θεμάτων στη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών και μάλιστα ζητημάτων ηθικής και 
δεοντολογίας. Οι μαθητές όλων των ηλικιών δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για τέτοιες 
διεπιστημονικές θεωρήσεις. Στον βαθμό που το πρόγραμμα εισήγαγε και συζήτησε 
θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο που η επιστήμη λύνει κοινωνικά προβλήματα, 
συνέβαλε στην ενίσχυση της επιθυμίας των μαθητών να περιλαμβάνονται στις 
Φυσικές Επιστήμες και κοινωνικά θέματα. Έτσι, με το τέλος της ενότητας οι μαθητές 
δήλωσαν ότι θεωρούν απαραίτητο να διαπραγματεύονται και κοινωνικά θέματα κατά 
τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.  

• Η αλληλεπίδραση των μαθητών με τα κέντρα επιστημών και με τους ερευνητές του 
αντίστοιχου ερευνητικού πεδίου αποτέλεσε σημαντική καινοτομία του προγράμματος, 
γεγονός που και οι ίδιοι μαθητές αναγνώρισαν. Οι επισκέψεις στους χώρους των 
ιδρυμάτων, η υποστήριξη στη δημιουργία εκθεμάτων, η άμεση επαφή με τους 
ερευνητές επιστήμονες, η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων και η επαφή μέσω 
τηλεδιάσκεψης ήταν πρωτόγνωρες εμπειρίες. 

 
Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά, θεωρούμε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ενότητας εκπλήρωσαν τους 
στόχους τους για τρεις λόγους.  

• Πρώτον, δόθηκαν ευκαιρίες για ενασχόληση με ένα αντικείμενο που βρίσκεται στην 
αιχμή της έρευνας, αποδεικνύοντας ότι με την κατάλληλη προετοιμασία είναι δυνατή 
η εξοικείωση των μαθητών με τις αντίστοιχες έννοιες και φαινόμενα στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών.  

• Δεύτερον, αποτέλεσε ένα απτό παράδειγμα διεπιστημονικής/διαθεματικής 
προσέγγισης, αποδεικνύοντας ότι η διδασκαλία Φυσικών Επιστημών σε συνδυασμό 
με προβληματισμούς για τις επιπτώσεις και την ηθική τους διάσταση οδηγεί στην 
απόκτηση μιας κριτικής στάσης εκ μέρους των μαθητών απέναντι σε ερευνητικές 
καινοτομίες.  

• Τρίτον, ανέδειξε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα μουσεία – κέντρα 
επιστημών στην υποστήριξη της διδασκαλίας στην τυπική εκπαίδευση. Αυτό δεν 
αποτελεί ένα απλό ευχολόγιο, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση η αλληλεπίδραση 
των μαθητών με τα κέντρα επιστημών και τους ερευνητές του αντίστοιχου 
ερευνητικού πεδίου φαίνεται να άνοιξε νέες διαστάσεις στην εκπαίδευση των 
μαθητών, αφού πολλαπλασίασε τη δυνατότητά τους να γνωρίζουν και να 
επικοινωνούν θέματα που βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι η νανοτεχνολογία είναι δυνατό να 
διδαχθεί στο πλαίσιο μαθημάτων Φυσικών Επιστημών εφόσον έχει προηγηθεί ο κατάλληλος 
διδακτικός μετασχηματισμός. Ως πρόταση για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να διερευνηθεί 
σε βάθος η δυνατότητα εισαγωγής ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις εξελίξεις στο 
πεδίο της επιστήμης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.  
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Περίληψη Στo πλαίσιο του προγράμματος IRRESISTIBLE, κομβικό άξονα της εκπαίδευσης σχετικά με 
θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας συνιστά η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στην 
κατασκευή διαδραστικών εκθεμάτων, ως μέσου για την επικοινωνία της επιστήμης και για 
την κατανόηση του περιεχομένου, των διαδικασιών και της φύσης της επιστήμης. Στην 
παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα δημιουργίας εκθεμάτων από μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου προκειμένου να επικοινωνήσουν στο ευρύ κοινό βασικές ιδέες της 
νανοτεχνολογίας. 
 
Abstract In the frame of the project IRRESISTIBLE the active involvement of students in the 
construction of interactive exhibits as a means of communicating Responsible Research and 
Innovation issues through basic ideas of nanoscience and nanotechnology is a main 
component. In the present study we investigate the possibility of the development of 
nanotechnology-related exhibits by students of primary and secondary schools. 
 
 
Εισαγωγή 
Η σχεδίαση επιστημονικών εκθεμάτων από τους μαθητές αποτελεί  ένα μέσο προκειμένου να 
μετασχηματίσουν την οπτική τους απέναντι στην επιστήμη. Να τη δουν όχι μόνο από την 
πλευρά του γνωστικού περιεχομένου ως τελικού παραγόμενου προϊόντος, αλλά κυρίως να την 
βιώσουν ως διαδικασία και μέθοδο (Hawkey, 2001). Στο πλαίσιο μιας τέτοιας διερευνητικής 
προσέγγισης της μάθησης, οι μαθητές μέσα από τη δημιουργία εκθεμάτων αναπτύσσουν την 
ικανότητα να διαμορφώνουν ερωτήματα (Sleeper & Sterling, 2004), να παρατηρούν, να 
αναζητούν και να χρησιμοποιούν δεδομένα προκειμένου να διατυπώνουν επιστημονικές 
εξηγήσεις και να τις επικοινωνούν στους χρήστες του εκθέματος διδασκόμενοι και αυτοί μαζί 
τους. 
Η Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (Responsible Research and Innovation (RRI) - European 
Commission, 2012), είναι μια διαδραστική διαδικασία που αποσκοπεί: α) στην ενίσχυση της 
θέσης κοινωνικών, ηθικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων στη διαδικασία της έρευνας και 
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β) στη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης για το ποια είναι η κατάλληλη στάση της ΕΕ, των 
κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού στη 
διαδικασία και τα προϊόντα της καινοτομίας (Sutcliffe, 2011). Η RRI αποτελείται από 6 
άξονες:  

• Την ενεργό εμπλοκή όλων των κοινωνικών φορέων (ερευνητών, βιομηχανίας, 
πολιτικών και κοινωνίας) και την από κοινού συμμετοχή τους στη διαδικασία της 
έρευνας και της καινοτομίας.  

• Τη φυλετική ισότητα στην επιστημονική έρευνα.  
• Την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες για να εξοπλιστούν οι πολίτες και οι 

μελλοντικοί ερευνητές με την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία για να μπορούν να 
συμμετέχουν πλήρως και να αναλαμβάνουν ευθύνη στη διαδικασία της έρευνας και 
της καινοτομίας.  

• Την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στα αποτελέσματα ερευνών για την επίτευξη της 
απαραίτητης διαύγειας.  

• Την ηθική δεοντολογία που πρέπει να διέπει την επιστημονική έρευνα.  
• Την ορθή διακυβέρνηση ώστε να αποτρέπονται οι επιβλαβείς και ανήθικες διαστάσεις 

της καινοτομίας και της έρευνας (European Commission, 2012). 
Συνεπώς, μέσα από την προετοιμασία ενός εκθέματος που προβάλλει την RRI μέσω 
σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων όπως η νανοτεχνολογία, οι μαθητές εισάγονται σε μια 
διαφορετικού τύπου επιστήμη από τη «συμβατική». Θέματα που έχουν να κάνουν με έρευνα 
και τεχνολογία αιχμής, συνήθως οριοθετούν μια επιστημονική περιοχή με λιγότερες 
βεβαιότητες, που ενσωματώνει ζητήματα τα οποία συνιστούν πεδίο αντιπαράθεσης 
διαφορετικών επιστημονικών απόψεων. Γι’ αυτό άλλωστε εμπεριέχει και μια διάσταση 
αμφισβήτησης σχετική με την ίδια τη φύση και το περιεχόμενο της επιστήμης, όπως η 
ερμηνεία των εμπειρικών δεδομένων, των  επιστημονικών θεωριών αλλά και των κοινωνικών 
επιπτώσεων που μπορεί να έχει (Levinson, 2006). Συνεπώς, η συζήτηση και η διερεύνηση 
στην οποία θα εμπλακούν οι μαθητές, πάνω στα ζητήματα που προαναφέρθηκαν, μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τη βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου, των διαδικασιών 
και της φύσης της επιστήμης και της τεχνολογίας όσο και για την γνωστική, κοινωνική, 
πολιτική και ηθική τους ανάπτυξη (Hammerich, 2000). 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί κατά 
πόσο οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν εκθέματα προκειμένου να επικοινωνήσουν στο 
ευρύ κοινό βασικές ιδέες της νανοτεχνολογίας δίνοντας έμφαση σε βασικές συνιστώσες της 
RRI. Ειδικότερα διερευνώνται: 
 

• Ποιες όψεις του επιστημονικού περιεχομένου επιλέγουν οι μαθητές να επικοινωνήσουν 
μέσω των εκθεμάτων; 

• Ποια είναι τα είδη των εκθεμάτων μέσα από τα οποία επιλέγουν οι μαθητές να 
επικοινωνήσουν το επιστημονικό περιεχόμενο;  
 

Μεθοδολογία  
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού  προγράμματος IRRESISTIBLE (http://www.irresistible-
project.eu/), που έχει στόχο τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την προώθηση της ενεργού 
συμμετοχής των μαθητών και του κοινού στη διαδικασία της RRI συνδυάζοντας τυπικές 
(σχολεία) και άτυπες (επιστημονικά κέντρα, μουσεία) μορφές μάθησης, οι μαθητές καλούνται 
με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους να αναπτύξουν εκθέματα επιστήμης.  
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τρία σχολεία από την Αθήνα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), 
ένα από το Ρέθυμνο (Γυμνάσιο) και ένα από το Ηράκλειο (Λύκειο). Την υποστήριξη 
εκπαιδευτικών και μαθητών όσον αφορά την διαδικασία σχεδιασμού εκθεμάτων ανέλαβαν η 
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Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου (ΙΕ), το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΦΙΚ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης.  
Στο πλαίσιο της προαπαιτούμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να 
υποστηρίξουν τους μαθητές τους στη διαδικασία, έλαβαν χώρα δύο συναντήσεις 
επιμόρφωσης μέσω τηλεδιάσκεψης και μία δια ζώσης συνάντηση για την παρουσίαση 
βασικών θεωρητικών αρχών σχετικά με την δημιουργία εκθεμάτων, όσο και δια ζώσης 
επισκέψεις των εκπαιδευτικών στο ΙΕ και το ΜΦΙΚ. 
Σε ό,τι αφορά στους μαθητές, πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης επισκέψεις των σχολείων της 
Αθήνας και εξ αποστάσεως "επισκέψεις" των σχολείων της Κρήτης μέσω τηλεδιάσκεψης στη 
διαδραστική έκθεση του ΙΕ. Στόχος αυτών των επισκέψεων ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές 
με τρόπους επικοινωνίας της επιστήμης μέσω εκθεμάτων. Στο ΙΕ οι μαθητές ασχολήθηκαν με 
συγκεκριμένα εκθέματα που επιλέχθηκαν με βάση τη σύνδεση τους με το πεδίο της 
νανοτεχνολογίας. Αναλυτικότερα περιηγηθήκαν με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού 
της έκθεσης σε όλα τα εκθέματα (μέσω της φυσικής τους παρουσίας ή με την βοήθεια της 
κάμερας), ενώ μετά τη χρήση του κάθε εκθέματος ακολούθησε συζήτηση πάνω σε δύο 
άξονες: α) ως προς το περιεχόμενο του εκθέματος και β) ως προς τον τρόπο επικοινωνίας 
αυτού του περιεχομένου με τον χρήστη, τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα που εμπεριέχει, 
τον βαθμό διαδραστικότητας και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί. Τα σχολεία της Κρήτης 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα παραπάνω θέματα και με βάση τα εκθέματα του ΜΦΙΚ 
με δια ζώσης επίσκεψη.  
Κατά την φάση της ανάπτυξης των εκθεμάτων από τους μαθητές, πέρα από την συνεχή 
επαφή των εκπαιδευτικών με το προσωπικό των μουσείων και του ΠΤΔΕ,  
πραγματοποιήθηκαν και 7 συνολικά επισκέψεις (δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης) 
ειδικευμένου προσωπικού από το ΙΕ στις σχολικές τάξεις. Σε αυτές τις επισκέψεις 
παρουσιάστηκαν στους μαθητές αρχές σχεδιασμού και ενδεικτικά σενάρια εκθεμάτων. Κατά 
την διάρκεια υλοποίησης των εκθεμάτων από τους μαθητές, το προσωπικό του ΙΕ και 
ερευνητές από το ΠΤΔΕ παρείχαν συμβουλές και προτάσεις βελτίωσης, ενώ τέλος, την 
τεχνική υποστήριξη, ανέλαβε το Εργαστήριο Τεχνολογίας (uTechLab) του ΙΕ. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάπτυξης των εκθεμάτων, η κάθε ομάδα 
παρουσίασε το έκθεμά της στις υπόλοιπες αλλά και στο γενικό κοινό σε έκθεση που 
διοργανώθηκε ταυτόχρονα στους χώρους του ΙΕ (σχολεία της Αθήνας) και ΜΦΙΚ (σχολεία 
της Κρήτης). Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης οι μαθητές της Αθήνας παρουσίασαν τα 
εκθέματα τους σε αυτούς της Κρήτης και αντίστροφα, μέσω διαδικτυακής κάμερας.  
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία:  

• Ερωτηματολόγια προς τους μαθητές πριν και μετά από την ανάπτυξη των εκθεμάτων 
(45 μαθητές  Α’/μιας, 42 μαθητές Β΄/μιας εκπαίδευσης) 

• Ημιδομημένες συνεντεύξεις των μαθητών (5 ομαδικές συνεντεύξεις, ομάδες 6-10 
ατόμων) 

• Καταγραφή παρατηρήσεων  πεδίου (από επισκέψεις  μαθητών στο  Ι.Ε/επισκέψεις  
προσωπικού του Ι.Ε και του ΠΤΔΕ στις σχολικές τάξεις)  

• Ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις των 5 εκπαιδευτικών σχετικά με την διαδικασία 
ανάπτυξης των εκθεμάτων 

• Τα εκθέματα των   μαθητών 
Λόγω της διερευνητικής φύσης της έρευνας για την ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων (Cohen, Manion, & 
Morrison, 2007) 
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Αποτελέσματα 
Από τη διαδικασία ανάπτυξης των εκθεμάτων προέκυψαν 16 μαθητικά εκθέματα τα οποία 
κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιεχομένων που σχετίζονται με τη νανοτεχνολογία 
και την RRI και χαρακτηρίζονταν από ποικιλία τρόπων επικοινωνίας των περιεχομένων 
αυτών. Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να διακρίνουμε κάποια από τα εκθέματα που 
αναπτύχθηκαν, καθώς και μια πανοραμική άποψη της έκθεσης των μαθητών από τα σχολεία 
της Αθήνας που φιλοξενήθηκε στον χώρο της Διαδραστικής Εκθεσης Επιστήμης και 
Τεχνολογίας (ΔΕΕΤ) του ΙΕ.  
 

Εικόνα 1: Παραδείγματα μαθητικών εκθεμάτων 

 
Από την ανάλυση των εκθεμάτων και τις συνεντεύξεις των μαθητών προέκυψαν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα. 
 
Αποτελέσματα σχετικά με το περιεχόμενο των εκθεμάτων για πτυχές της νανοεπιστήμης 
Σχετικά με την επικοινωνία βασικών εννοιών της νανοτεχνολογίας η κατάταξη των εκθεμάτων 
ανά θεματικό περιεχόμενο και ανά βαθμίδα μαθητών παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Κατάταξη εκθεμάτων ανά θεματικό περιεχόμενο 
 

  
Από τον πίνακα φαίνεται πως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές εστιάζουν κυρίως 
στην διάταξη αντικειμένων σε κλίμακες και σε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη 
νανοτεχνολογία. Αντίστοιχα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές εστιάζουν κυρίως 
στις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα στη νανο-ιατρική, τα υδρόφοβα 
υλικά και άλλες καινοτόμες εφαρμογές (ferrofluids κ.α.) χρησιμοποιώντας τες ως θέλγητρο 
για τους επισκέπτες ώστε να γνωρίσουν πτυχές της νανοεπιστήμης και της RRI. 
 
Αποτελέσματα σχετικά με το περιεχόμενο των εκθεμάτων για πτυχές της RRI. 
Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία πτυχών της RRI η κατάταξη των εκθεμάτων παρουσιάζεται στον 
πίνακα 2.  
 

Πίνακας 2: Κατάταξη εκθεμάτων ανά πτυχή RRI που θίγουν 
 

 
 
Από τον πίνακα αναδεικνύεται πως οι πτυχές της RRI που οι μαθητές κατάφεραν με 
μεγαλύτερη ευκολία να ενσωματώσουν στα εκθέματά τους ήταν η εκπαίδευση στις Φ.Ε. και 
δευτερευόντως η ενεργός εμπλοκή του κοινού σε επιστημονικά θέματα, ενώ δυσκολεύτηκαν 
στη διαχείριση εννοιών όπως η φυλετική ισότητα και η ορθή διακυβέρνηση.  
 
Αποτελέσματα σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας της επιστήμης. 
Όσον αφορά τις επιλογές των μαθητών σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας των εκθεμάτων, 
αυτές παρουσιάζονται ομαδοποιημένες ανά είδος και ανά βαθμίδα μαθητών στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3: Κατάταξη εκθεμάτων ανά είδος 
 

 *κάποια εκθέματα αποτελούν συνολική σύνθεση 2 ή παραπάνω ειδών γι’ αυτό το συνολικό 
άθροισμα υπερβαίνει τον αριθμό των εκθεμάτων 

 
Από την ανάλυση των εκθεμάτων προκύπτει ότι οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
επιλέγουν να δημιουργήσουν εκθέματα κυρίως με την μορφή posters (στατικών ή 
διαδραστικών) ή επιτραπέζιων παιχνιδιών. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας αντίθετα φαίνεται 
να προσανατολίζονται στην δημιουργία ψηφιακών εκθεμάτων και εκθεμάτων με χρήση 
πολυμέσων τα οποία αρκετές φορές συνδυάζουν με poster ή/και κάποια πειραματική 
δραστηριότητα.  
Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και από τις 
παρατηρήσεις πεδίου του εξειδικευμένου προσωπικού σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης των 
εκθεμάτων, τα τελικά εκθέματα των μαθητών ήταν αποτέλεσμα επίδρασης σε αυτούς μιας 
σειράς παραγόντων σε ό,τι αφορά στην επιλογή τόσο του περιεχομένου όσο και του τύπου 
του εκθέματος. Συγκεκριμένα, από τη μέχρι στιγμής ανάλυση φαίνεται ότι πρωτεύοντα ρόλο 
στις επιλογές των μαθητών έπαιξαν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, οι κατευθύνσεις που 
δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ή και το βάρος που έδωσαν οι τελευταίοι σε συγκεκριμένες 
όψεις της νανοτεχνολογίας και της RRI στη διάρκεια των μαθημάτων και η επιδίωξη των 
μαθητών να επιτύχουν τον βέλτιστο βαθμό εμπλοκής των επισκεπτών. Δευτερευόντως, η 
επιλογές τους φαίνεται ότι επηρεάστηκαν από τα εκθέματα της ΔΕΕΤ κατά την επίσκεψη 
τους στο  ΙΕ, τη σημασία του περιεχομένου των εκθεμάτων για την κοινωνία ευρύτερα (πχ 
χρήση εφαρμογών νανοτεχνολογίας στην αντιμετώπιση ασθενειών), αλλά και από τις 
τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία κατασκευής των εκθεμάτων τους. 
 
Συμπεράσματα 
Από τα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι μαθητές, με την ανάλογη 
καθοδήγηση και υποστήριξη, είναι σε θέση να κατασκευάσουν ένα επιστημονικό έκθεμα.  
Αναφορικά με την ένταξη της έννοιας της RRI στα εκθέματα, πολύ περιορισμένος αριθμός 
πτυχών της φαίνεται πως ενσωματώθηκε με σαφήνεια από τους μαθητές, γεγονός που 
υποδηλώνει πως χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση στην έννοια, ώστε εκπαιδευτικοί και 
μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της, στην εξελικτική πορεία της επιστήμης και 
της τεχνολογίας. 
Εν κατακλείδι, η  ανάπτυξη επιστημονικών εκθεμάτων από μαθητές,  μπορεί να αποτελέσει 
κίνητρο  και μέσο για περισσότερο αυτόνομη μάθηση αλλά και για να βιώσουν την επιστήμη 
όχι μόνο ως γνωστικό περιεχόμενο αλλά και σαν διαδικασία.  
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Κατά συνέπεια, ίσως έχει νόημα στο μέλλον να ερευνηθεί αν και με ποιους τρόπους η 
δημιουργία επιστημονικών εκθεμάτων από μαθητές μπορεί να ενταχθεί και να 
χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο μάθησης στο αναλυτικό πρόγραμμα της τυπικής εκπαίδευσης. 
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Χρήση των ΤΠΕ για την εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών  
σε θέματα Νανοτεχνολογίας 
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1 ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, mkalogian@edc.uoc.gr 2 ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, sanagn@edc.uoc.gr, 3 ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, vsavvorginakis@gmail.com 4ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, dstavrou@edc.uoc.gr 
 
 Περίληψη  Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Irresistible", πέντε εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν σε μια "Κοινότητα Μάθησης" σχεδίασαν και υλοποίησαν μια διδακτική ενότητα 
για θέματα νανοτεχνολογίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το άρθρο 
παρουσιάζει τα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών και τη διδασκαλία της ενότητας. Το βασικό αντικείμενο έρευνας αποτελούν οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών της "Κοινότητας Μάθησης" για τη χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας). Τα αποτελέσματα προσφέρουν στοιχεία για το πώς η χρήση 
των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλλει στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και στη διδασκαλία θεμάτων 
αιχμής από το χώρο των Φυσικών Επιστημών. 
 
Abstract  Within the context of the European program "Irresistible", five teachers, members of a 
"Community of Learners" designed and implemented a module on Nanotechnology in 
primary and secondary education. This paper presents the synchronous and asynchronous 
communication tools for the teacher training and for teaching the module. The focus is on the 
views of the teachers for the use of ICT (Information and Communication Technologies). The 
results provide information on how the use of ICT can contribute to teacher training and in 
teaching cutting edge science topics. 
 Εισαγωγή 
Οι ΤΠΕ, με την εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν περιορίζονται σ’ ένα ρόλο 
καθορισμένο εκ των προτέρων και δεν αποτελούν απλώς ένα νέο διδακτικό εργαλείο, αφού 
προσφέρονται για νέες μορφές διδακτικής μεθοδολογίας. Ειδικότερα, ο ρόλος τους για τη 
διδακτική των Φυσικών Επιστημών προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό, τόσο από τις 
επικοινωνιακές καταστάσεις και αντιλήψεις που έχουν επικρατήσει μεταξύ των 
συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Jimoyiannis 2010), όσο και από το βαθμό 
στον οποίο οι συμμετέχοντες κατέχουν και ελέγχουν τους κανόνες της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης. 
Σύμφωνα με τη Δημητρακοπούλου (1999) δύο βασικές θεματικές κατηγορίες συνοψίζουν 
τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους εντάσσονται οι ΤΠΕ στη διδασκαλία των 
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Φυσικών Επιστημών: (α) επιστημολογικοί λόγοι, θεωρώντας ότι η χρήση των ΤΠΕ αλλάζει 
τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες εργάζονται και αναπτύσσουν σήμερα τις Φυσικές 
Επιστήμες με βάση τις δυνατότητες των γρήγορων υπολογισμών, της επεξεργασίας 
συμβόλων, της παραγωγής εικόνων, της προσομοίωσης και της μοντελοποίησης φαινομένων 
καθώς και (β) μαθησιακοί λόγοι, αφού έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικά λογισμικά που 
παρέχουν νέες δυνατότητες τόσο για τις δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν πλέον να 
ασχοληθούν οι μαθητές, όσο και για την υποστήριξη της ίδιας της διαδικασίας της μάθησης. 
Οι παραπάνω θέσεις ενδυναμώνονται και από νεώτερες έρευνες για το σημαντικό ρόλο των 
οπτικών αναπαραστάσεων στις φυσικές επιστήμες (Evagorou, Erduran & Mäntylä, 2015)  και 
οι ΤΠΕ προσφέρουν σημαντική βοήθεια για τη δημιουργία αυτών των οπτικών 
αναπαραστάσεων διαφόρων εννοιών και φαινομένων.  
Μια σειρά από έρευνες έχουν αναδείξει τις επιπτώσεις των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 
απέναντι στις ΤΠΕ (Chai et al., 2009; Ertmer, 2005; Sang et al., 2010). Για τη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών οι ΤΠΕ συνεισφέρουν θετικά στη διδακτική και τη μαθησιακή 
διαδικασία και η μέγιστη συνεισφορά τους επιτυγχάνεται όταν αξιοποιούνται με παιδαγωγική 
τεκμηρίωση, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου μαθησιακού πλαισίου δίνοντας ενεργό ρόλο 
στους μαθητές (Mikropoulos & Bellou, 2010). Οι ΤΠΕ παρέχουν τη δυνατότητα να 
υποστηρίξουν την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου όταν 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεναρίων και ακολουθούν τους στόχους του 
προγράμματος σπουδών (Rutten, van Joolingen, & van der Veen, 2012). Η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών σε θέματα τα οποία οι ίδιοι προτείνουν και δίνουν 
έμφαση σε διδακτικές στρατηγικές και γνώση περιεχομένου, συνεισφέρει στην 
επαγγελματική τους αναβάθμιση και ιδιαίτερα στην υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών 
(Paik et al., 2011). Σύμφωνα με τους Sang et al. (2010) καθοριστικοί παράγοντες που 
εμποδίζουν την εφαρμογή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία είναι οι στάσεις και οι 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ καθώς και το άγχος τους για τη χρήση των 
ΤΠΕ το οποίο μπορεί να μειωθεί μέσω της εμπειρίας ή/και της συστηματικής επιμόρφωσής 
τους.  
Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια προηγούμενης εργασίας μας (Καλογιαννάκης & 
Σταύρου, 2014) για το σχεδιασμό της εισαγωγής και χρήσης των ΤΠΕ στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Irresistble (http://www.irresistible-project.eu/) και εστιάζει στις 
απόψεις πέντε εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ στη διαδικασία σχεδιασμού και 
υλοποίησης μιας διδακτικής ενότητας νανοτεχνολογίας. Στο πλαίσιο του παραπάνω 
προγράμματος οι πέντε εκπαιδευτικοί ήταν μέλη μιας "Κοινότητας Μάθησης" (Community of 
Learners) στην οποία συμμετείχαν, εκτός των εκπαιδευτικών, ερευνητές της διδακτικής των 
Φυσικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Κρήτης), ερευνητές στο πεδίο της νανοτεχνολογίας 
(Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης, ΙΤΕ) και ειδικοί από μουσεία 
επιστημών (Ευγενίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο). Σχεδιάστηκε από κοινού μια διδακτική ενότητα, η 
οποία εφαρμόστηκε από τους πέντε εκπαιδευτικούς διαφοροποιημένη ανάλογα με την ηλικία 
των παιδιών, σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα το 
ερευνητικό ερώτημα της εργασίας αυτής είναι: 
 
Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη 
και εφαρμογή μιας ενότητας νανοτεχνολογίaς; 
 
Μεθοδολογία  
Η υλοποίηση του προγράμματος Irresistible στη χώρα μας παρουσιάζει μερικές σημαντικές 
ιδιαιτερότητες. Τα μέλη της ομάδας και οι αντίστοιχοι φορείς βρίσκονται σε 3 διαφορετικές 
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πόλεις της χώρας (Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Αθήνα). Ως εκ τούτου, για τις συναντήσεις της 
κοινότητας μάθησης χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης 
επικοινωνίας. Τα βασικότερα εργαλεία για την ασύγχρονη επικοινωνία αποτέλεσαν η 
ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω της δημιουργίας μιας ομάδας Google group και η 
ανταλλαγή αρχείων με την υπηρεσία dropbox. Στον κοινόχρηστο φάκελο dropbox 
προσθέτονταν συστηματικά υλικό πριν την εκάστοτε εξ αποστάσεως σύγχρονη συνάντηση 
που πραγματοποιούνταν μέσω της πλατφόρμας Open Meetings της Σχολής Επιστημών 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Εικ. 1).  
Οι πέντε εκπαιδευτικοί καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας μάθησης είχαν την 
υποχρέωση να μελετήσουν το υλικό που υπήρχε στο dropbox πριν από κάθε εξ αποστάσεως 
συνάντηση. Κατά τη σύγχρονη επικοινωνία πραγματοποιούνταν κάθε φορά μια παρουσίαση 
ειδικού για το υπό διαπραγμάτευση θέμα (έρευνες σχετικά με τη διδασκαλία της 
νανοτεχνολογίας, χρήση των ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες, ανάπτυξη εκθεμάτων, κλπ.) και 
ακολουθούσε συζήτηση και ερωτήσεις.  
 

Εικόνα 1: Σύγχρονη επικοινωνία των μελών της Ελληνικής κοινότητας μάθησης του 
Irresistible 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η σύγχρονη επικοινωνία συνδυάστηκε και με δύο διά ζώσης συναντήσεις της κοινότητας 
μάθησης στην Κρήτη και στην Αθήνα. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από έξι 
σύγχρονες εξ αποστάσεως συναντήσεις και πριν την έναρξη του σχεδιασμού της διδακτικής 
ενότητας και η δεύτερη μετά από άλλες τέσσερις σύγχρονες εξ αποστάσεως συναντήσεις πριν 
την εφαρμογή της διδασκαλίας της νανοτεχνολογίας. Κατά την εφαρμογή της διδακτικής 
ενότητας στις σχολικές τάξεις, για την επικοινωνία των απομακρυσμένων σχολείων με τους 
φορείς (π.χ. σχολεία της Κρήτης με το Ευγενίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα, σχολεία της Αθήνας 
με το ΙΤΕ) χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία Skype σε συνδυασμό με τη χρήση κατάλληλου 
εξοπλισμού (φορητής κάμερας, μικροφώνου, κλπ.), για να «επισκεφθούν» οι μαθητές 
εκθέματα στο Ευγενίδειο ή να «ξεναγηθούν» στο εργαστήριο του ΙΤΕ. 
Επίσης, στην εκπαίδευση των μαθητών χρησιμοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς και η 
πλατφόρμα Edmodo για ασύγχρονη επικοινωνία, κυρίως για την παροχή οδηγιών για 
περαιτέρω μελέτη ή θέτοντας ασκήσεις επέκτασης, τις οποίες καλούνταν οι μαθητές να 
απαντήσουν μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Άλλα τεχνολογικά εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια σειρά από μικρής διάρκειας βίντεο, προσομοιώσεις καθώς και 
ρομποτάκια. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα βασικότερα τεχνολογικά εργαλεία που 
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χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και για την εφαρμογή της 
ενότητας της νανοτεχνολογίας. 
 

Πίνακας 1: Βασικά τεχνολογικά εργαλεία του προγράμματος Irresistible 
 

Κοινότητα Μάθησης 
Εκπαιδευτικών 

Μαθητές 
Google Group, Open Meetings, 

Dropbox Skype, Edmodo, Video, Προσομοιώσεις 
 
Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο (βλπ. 
Παράρτημα) το οποίο διερευνούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ και 
των εργαλείων του Web 2.0 στο πλαίσιο του προγράμματος. Το ερωτηματολόγιο 
απαρτίζονταν από 8 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 7 ήταν ανοικτού και 1 κλειστού τύπου. Στην 
ερώτηση κλειστού τύπου οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να δηλώσουν τη διαφωνία ή τη 
συμφωνία τους με βάση μία πεντάβαθμη κλίμακα (από «διαφωνώ πλήρως» έως «συμφωνώ 
πλήρως») σε 6 προτάσεις που αφορούσαν τη χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο του προγράμματος 
Irresistible. 
Λόγω της διερευνητικής φύσης της έρευνας χρησιμοποιούμε ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης 
δεδομένων (Cohen, Manion & Morrison, 2007) για να αναδειχθούν οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ στην επιμόρφωσή τους καθώς και στο σχεδιασμό και 
την εφαρμογή της ενότητας της νανοτεχνολογίας στη σχολική τάξη. 
 
Αποτελέσματα 
Τα βασικότερα εργαλεία του Web 2.0 τα οποία χρησιμοποίησαν οι 5 εκπαιδευτικοί της 
ομάδας κατά τη διδασκαλία της ενότητας της νανοτεχνολογίας ήταν η πλατφόρμα Edmodo, η 
υπηρεσία Skype, η υπηρεσία Dropbox καθώς και το Gloster για τη δημιουργία εκθεμάτων. 
Αναφορικά με τους κυριότερους λόγους που τους απέτρεψαν να χρησιμοποιήσουν 
περισσότερα εργαλεία του Web 2.0 για τη διδασκαλία της νανοτεχνολογίας επισημάνθηκαν η 
σχετικά μικρή ηλικία των μαθητών, η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού και σχετικής 
εξοικείωσης των ίδιων των εκπαιδευτικών με τα τεχνολογικά μέσα καθώς και η έλλειψη 
χρόνου. 
Ο Πίνακας 2 κατηγοριοποιεί τις απαντήσεις των πέντε εκπαιδευτικών για τις σημαντικότερες 
διευκολύνσεις καθώς και τις δυσκολίες της χρήσης των ΤΠΕ κατά την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή της ενότητας για τη διδασκαλία της νανοτεχνολογίας. 
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Πίνακας 2: Διευκολύνσεις και δυσκολίες της χρήσης των ΤΠΕ στο πρόγραμμα Irresistible 
 

Νανονοτεχνολογία και η χρήση των ΤΠΕ κατά την: 
Ανάπτυξη της ενότητας Εφαρμογή της ενότητας στη 

σχολική τάξη 
Διευκολύνσεις Δυσκολίες Διευκολύνσεις Δυσκολίες 

Επιμόρφωση μέσω 
τηλεδιάσκεψης 

Έλλειψη 
προηγούμενης 

εμπειρίας 
Εντοπισμός και χρήση 

προσομοιώσεων 
Άγνωστα 
εργαλεία 

Αναζήτηση υλικού 
Αρνητική αρχική ιδέα 

για τη χρήση των 
ΤΠΕ 

Εντοπισμός βίντεο και 
συνεντεύξεων με 

επιστήμονες 

Έλλειψη 
απαιτούμενου 
εξοπλισμού 
στην τάξη 

Ανάρτηση υλικού 

 

Χρήση πλατφόρμας 
Edmodo 

Επιδείξεις με 
κεντρική 
προβολή 

Διαμοιρασμός υλικού Επικοινωνία μαθητών 
με επιστήμονες 

 Επικοινωνία και 
ανταλλαγή απόψεων 

της κοινότητας 
 

 Όπως φαίνεται, για τους εκπαιδευτικούς της έρευνας η χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της 
νανοτεχνολογίας κρίνεται απαραίτητη κυρίως για την επιμόρφωσή τους, για τον εντοπισμό 
και την ανταλλαγή υλικού αφού η νανοτεχνολογία αποτελεί αντικείμενο έρευνας αιχμής που 
αφορά «αόρατα» σωματίδια πολύ μικρών διαστάσεων. Επίσης, η χρήση των ΤΠΕ για τη 
διδασκαλία της νανοτεχνολογίας κρίθηκε απαραίτητη γιατί οι ΤΠΕ συνεπικουρούν σε 
σημαντικό βαθμό στη δημιουργία αναπαραστάσεων και μοντέλων. 
Στον Πίνακα 3 συνοψίζονται οι βασικότερες θέσεις των 5 εκπαιδευτικών της έρευνας για τη 
χρήση των ΤΠΕ στο πρόγραμμα Irresistible. 
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Πίνακας 3: Θέσεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ στο πρόγραμμα Irresistible 
 

Προτεινόμενες θέσεις απευθυνόμενες στους 
εκπαιδευτικούς του Irresistible Δια

φω
νώ

 
πλή

ρω
ς 

Δια
φω

νώ
 

Ου
δέτ

ερο
 

Συ
μφ

ων
ώ 

Συ
μφ

ων
ώ 

πλή
ρω

ς 

Η πλατφόρμα Open Meetings ήταν ιδιαίτερα 
βοηθητική για τη δική μου επιμόρφωση και τη 
σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία της κοινότητας. 

    5 
Η υπηρεσία Dropbox ήταν ενισχυτική στη δική μου 
επιμόρφωση.    2 3 
Η χρήση ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (π.χ. 
edmodo, e-class, moodle, κλπ.) βελτίωσε την ενότητα.   3  2 
Η χρήση κινητών συσκευών (π,χ tablets) με 
κατάλληλες εφαρμογές για τη νανοτεχνολογία θα 
βελτίωνε την ενότητα. 

  3 1 1 
Οι διά ζώσης συναντήσεις της CoL ήταν απαραίτητες.     5 
Θα προτιμούσα να υπήρχε η δυνατότητα όλες οι 
συναντήσεις να πραγματοποιούνταν διά ζώσης. 1 2  1 1 

  
Από τα στοιχεία του Πίνακα 3 φαίνεται ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών (5/5) θεωρεί 
ιδιαίτερα βοηθητική την πλατφόρμα σύγχρονης τηλεδιάσκεψης Open Meetings ενώ έχουν μια 
σχετικά ουδέτερη στάση (3/5) για τη χρήση των κινητών συσκευών για τη διδασκαλία της 
νανοτεχνολογίας. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι 3 στους 5 εκπαιδευτικούς της έρευνας θα 
προτιμούσαν όλες οι συναντήσεις να είχαν πραγματοποιηθεί διά ζώσης. Το τελευταίο 
στοιχείο φανερώνει ένα σημαντικό «δέσιμο» της ομάδας των πέντε εκπαιδευτικών με δια 
ζώσης μορφές επιμόρφωσης όπως επιβεβαιώνει και η πλήρης συμφωνία τους (5/5) με την 
πρόταση για το πόσο απαραίτητες κρίνονται οι δια ζώσης συναντήσεις.  
Οι βασικότερες προτάσεις των εκπαιδευτικών της έρευνας για τη χρήση των ΤΠΕ για την 
επιμόρφωσή τους καθώς και για τη διδασκαλία της νανοτεχνολογίας παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 4. 

Πίνακας 4: Προτάσεις εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ στο πρόγραμμα Irresistible 
 

Προτάσεις εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ στην: 
Επιμόρφωσή τους Διδασκαλία της νανοτεχνολογίας 

Πλατφόρμα Open Meetings Τεχνική υποστήριξη για τα εκθέματα 
Τηλεδιασκέψεις  Αναπαραστάσεις του νανόκοσμου 
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Εκπαιδευτικές εφαρμογές 
Εισαγωγή φορητών συσκευών  Επικοινωνία εκτός ωρών διδασκαλίας 
Επικαιροποίηση γνώσεων Συνδυασμός ΤΠΕ με «μετωπικό» 

εργαστήριο 
Συνεργασία εκπαιδευτικών για τη 
χρήση 

 
Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 
 
Γενικότερα, όπως επισημάνθηκε από τους εκπαιδευτικούς έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά η 
εμπειρία τους σε σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη εκπαιδευτική διαδικασία με τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Irresistible. Tα καινοτόμα στοιχεία που προέκυψαν ήταν η 
ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού με την ομάδα, η έρευνα στο διαδίκτυο και η αναζήτηση 
προσομοιώσεων, βίντεο και άλλων δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της νανοτεχνολογίας, 
η ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίων καθώς και η ενσωμάτωση των απόψεων των 
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μαθητών καθώς και η σύγχρονη επικοινωνία και αλληλεπίδραση όλων των μελών της 
κοινότητας μάθησης. 
 
Συμπεράσματα 
Η παρούσα έρευνα ήταν διερευνητικού χαρακτήρα και είχε ως αντικείμενο τη μελέτη της 
χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα νανοτεχνολογίας. 
Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η 
δυνατότητα των ΤΠΕ να υποστηρίζουν μια διαδικασία εκπαίδευσης μαθητών και 
εκπαιδευτικών που απέχουν γεωγραφικά μεταξύ τους για τη διδασκαλία θεμάτων αιχμής από 
το χώρο των Φυσικών Επιστημών. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν σημαντικές 
διεθνείς έρευνες για τις επιπτώσεις των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη 
εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ (Ertmer, 2005; Chai et al., 2009; Sang et al., 2010). 
Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν διαπιστώθηκε ότι, αφού ξεπεραστούν οι αρχικές 
δυσκολίες που σχετίζονται με την εξοικείωση και την προσαρμογή των νέων εργαλείων 
υπάρχει μια θετική εκτίμηση για τις δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ τόσο για την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όσο και για τη διδασκαλία μιας ενότητας ενός θέματος αιχμής 
όπως η νανοτεχνολογία. Επιπρόσθετα, η χρήση των εργαλείων του Web 2.0 αν και ιδιαίτερα 
των εφαρμογών για φορητές συσκευές (tablets) - αν και είναι αποδεκτή - φαίνεται να είναι 
σχετικά περιορισμένη. Το στοιχείο αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από την απουσία κατάλληλων 
εφαρμογών για τη διδασκαλία της νανοτεχνολογίας μέσω φορητών συσκευών αλλά και των 
απαιτήσεων τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε απαιτούμενο χρόνο για την εισαγωγή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
Σε μελλοντική έρευνα θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθούν οι απόψεις των μαθητών 
για τη χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της ενότητας της νανοτεχνολογίας καθώς και 
άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την έρευνα αιχμής από το χώρο των Φυσικών Επιστημών. 
Επίσης, με την επέκταση του προγράμματος Irresistible κατά το σχολικό έτος 2015-16 και 
την ενίσχυση της ομάδας με 25 εκπαιδευτικούς θα είχε ενδιαφέρον να διευρυνθεί η έρευνα σε 
μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

Ερωτηματολόγιο  
ΤΠΕ και εργαλεία Web 2.0 στο πρόγραμμα Irresistible.  

 
Αιτιολογήστε συνοπτικά τις απαντήσεις σας 
 1. Σε ποιο βαθμό διαφοροποιήθηκε η εμπειρία σας σε σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 
εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Irresistible;  
2. Σε ποιο βαθμό σας διευκόλυνε και σε ποιο σας δυσκόλεψε η χρήση των ΤΠΕ κατά την 
ανάπτυξη της διδακτικής ενότητας για τη διδασκαλία της νανοτεχνολογίας;   
3. Σε ποιο βαθμό σας διευκόλυνε και σε ποιο σας δυσκόλεψε η χρήση των ΤΠΕ κατά την 
εφαρμογή της ενότητας για τη νανοττεχνολογία στη σχολική τάξη;   
4. Ποια εργαλεία του Web 2.0 χρησιμοποιήσατε κατά τη διδασκαλία της ενότητας για τη 
νανοτεχνολογία; 
5. Αναφέρετε πιθανούς λόγους που σας απέτρεψαν να χρησιμοποιήσετε περισσότερα 
εργαλεία Web 2.0 στη διδασκαλία της νανοτεχνολογίας. 
6. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε απαραίτητη τη χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της 
νανοτεχνολογίας; 
7.Συμπληρώστε τον πίνακα σημειώνοντας κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις 
προτάσεις του. 
 

Χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο  
του Προγράμματος Irresistible Δια

φω
νώ

 
πλή

ρω
ς 

Δια
φω

νώ
 

Ου
δέτ

ερο
 

Συ
μφ

ων
ώ 

Συ
μφ

ων
ώ 

πλή
ρω

ς 
7.1 

η πλατφόρμα Open Meetings ήταν ιδιαίτερα 
βοηθητική για τη δική μου επιμόρφωση και τη 
σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία της 
κοινότητας μάθησης. 

     

7.2 η υπηρεσία Dropbox ήταν ενισχυτική στη δική 
μου επιμόρφωση, 

     

7.3 
η χρήση ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης  
(π.χ. edmodo, e-class, moodle, κλπ.) βελτίωσε την 
ενότητα, 

     

7.4 
η χρήση κινητών συσκευών (π,χ tablets) με 
κατάλληλες εφαρμογές για τη νανοτεχνολογία θα 
βελτίωνε την ενότητα, 

     

7.5 οι δια ζώσης συναντήσεις της CoL ήταν 
απαραίτητες,  

     

7.6 θα προτιμούσα να υπήρχε η δυνατότητα όλες οι 
συναντήσεις να πραγματοποιούνταν διά ζώσης. 

     
  
  

8.  Τι έχετε να προτείνετε σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ  
      (α) στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και  
 (β) στη διδασκαλία της Νανοτεχνολογίας. 
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Συμπόσιο 2:  
Διδασκαλία - μάθηση φυσικών επιστημών και μαθητές με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
 

Οργάνωση συμποσίου : Διονύσης Βαβουγιός & Στέφανος Παρασκευόπουλος 
Καθηγητές, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Συζητητής : Π. Καριώτογλου 
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.  

Στόχος του συμποσίου μας είναι να παρουσιάσει ένα νέο κλάδο της Διδακτικής των Φυσικών 
Επιστημών αυτόν της διδασκαλίας θεμάτων από τις Φυσικές Επιστήμες σε μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιείται ερευνητική ομάδα του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και στο συμπόσιο θα παρουσιαστούν ορισμένες 
από τις εργασίες της. Στους στόχους της ομάδας περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των φοιτητών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής σε θέματα που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες 
και την διδασκαλίας τους όπως και το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την 
εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αντίστοιχα 
θέματα και τέλος την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου για μαθητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.  
Στην πρώτη εισήγηση, παρουσιάζονται κριτικές επισκοπήσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας 
που σχετίζονται με την διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές με 
Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική Καθυστέρηση, σε άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα 
όρασης, προβλήματα ακοής καθώς και σε άτομα που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού.  
Στην δεύτερη εισήγηση γίνεται διερεύνηση των εναλλακτικών ιδεών για έννοιες της 
μηχανικής σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και παρουσιάζεται ένα 
δομημένο εργαλείο που αναπτύχθηκε για να μας επιτρέψει να ανιχνεύσουμε τις εναλλακτικές 
αυτές ιδέες των αυτιστικών μαθητών και να μελετήσουμε τη φύση τους και το βαθμό 
συνεκτικότητάς τους.  
Σκοπός της τρίτης εισήγησης είναι να εξετάσει τη δυνατότητα διδασκαλίας και μάθησης 
εννοιών των ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν στην 
5ητάξη του Δημοτικού Σχολείου μέσω μιας εξατομικευμένης διδακτικής παρέμβασης.  
Τέλος η τελευταία εισήγηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας αντικείμενο της οποίας 
ήταν η διερεύνηση των απόψεων ατόμων με προβλήματα όρασης σε σχέση με τη σημασία 
ενημέρωσης και συμμετοχής τους σε δραστηριότητες σε μία Προστατευόμενη Περιοχή που 
εδώ ήταν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ).  
Στο πλαίσιο της ερευνητικής προσπάθειας κατασκευάστηκε απτικός χάρτης του 
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. όπως και μακέτα μιας παραλίας του τα οποία αποτελούν εκθέματα του 
Κέντρου Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου και αξιοποιούνται για την 
ενημέρωση ατόμων με και χωρίς προβλήματα όρασης.  
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Μια κριτική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία και μάθηση θεμάτων των φυσικών επιστημών σε 
άτομα, που παρουσιάζουν προβλήματα όρασης, προβλήματα 
ακοής και σε άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. 

 
Κοζιώρη Αλεξία1, Αργυρόπουλος Βασίλειος2  

1Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, alexia76@windowslive.com,  2Π.Τ.Ε.Α.,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, vassargi@uth.gr 
 
 Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την αναζήτηση, συγκέντρωση, επεξεργασία και 

κατηγοριοποίηση εργασιών, σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση θεμάτων των Φυσικών 
Επιστημών (Φ.Ε) σε άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής, 
καθώς και σε άτομα που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού. Η παραπάνω κριτική 
ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας έχει ως απώτερο σκοπό να ενταχθεί σε μία 
κατάλληλα σχεδιασμένη βάση δεδομένων, όπου θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση και η 
επικαιροποίησή της. Η υλοποίηση της βάσης θα γίνει με την βοήθεια της Microsoft Access 
2010 της οποίας το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι νόμιμος χρήστης. Η βάση αυτή θα είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη σε φοιτητές – ή και σε ερευνητές γενικότερα – που ασχολούνται με το 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο καθώς και  σε ειδικούς παιδαγωγούς, οι οποίοι μπορεί να 
διδάσκουν σε ειδικές ή ενταξιακές εκπαιδευτικές δομές. Η παρουσίαση αυτής της βάσης 
δεδομένων δεν εμπίπτει στα πλαίσια της παρούσης εργασίας. 
 
Abstract The present paper presents a critical compilation of research regarding Science teaching and 
students with sensory disabilities (i. e. blind or visually impaired and deaf or hard of hearing 
students) as well as students who are on the autism spectrum. The results of the above critical 
research review will construct the “data pool” of an accessible data base.The implementation 
of the database will be feasible through Microsoft Access 2010 and the University of Thessaly 
will be considered as the legitimate user. It is expected that this data base will be particularly 
very useful to University students – or researchers in general - who are engaged in the field of 
Science teaching, and to special education teachers who work in special schools or 
mainstream educational settings. The present study will focus on the content of this data base 
and not on its structure and operation. 
 
Εισαγωγή 
Στην παρούσα εργασία αναζητήσαμε και επεξεργαστήκαμε εργασίες σχετικά με τη 
διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών σε άτομα που βρίσκονται στο Φάσμα του 
Αυτισμού, καθώς και σε άτομα που παρουσιάζουν αισθητηριακές δυσκολίες, όπως είναι τα 
προβλήματα όρασης και τα προβλήματα ακοής. Ο όρος Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε) εμπεριέχει 
τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία, τη Γεωλογία, την Αστρονομία, τη Μετεωρολογία, τη 
Σεισμολογία και άλλες επιστήμες (Κόκκοτας, 2010).  
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Η γνώση των Φ.Ε βοηθά στην βαθύτερη κατανόηση του κόσμου μας και της λειτουργίας του. 
Η εκπαίδευση όλων των μαθητών, όπως και των μαθητών με προβλήματα όρασης, ακοής και 
με αυτισμό στις Φ.Ε είναι ιδιαίτερα αναγκαία, ώστε να αντιληφθούν το ρόλο και τη 
σπουδαιότητα τηςλογικής σκέψης και της εφαρμογής της στην καθημερινή ζωή, καθώς και το 
σπουδαίο ρόλο που έχει να παίξει η τεχνολογία ως προς αυτήν την κατεύθυνση (Solomon, 
1993· Κόκκοτας, 2010).  Όταν οι μαθητές είναι σε θέση να χρησιμοποιούν έννοιες, 
δεξιότητες, αξίες και αρχές των επιστημών, ώστε να πάρουν αποφάσεις στη καθημερινότητά 
τους και επίσης, όταν αναγνωρίζουν τη προσφορά και τη χρησιμότητα της τεχνολογίας σε 
προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, τότε θεωρούνται άτομα επιστημονικά και τεχνολογικά 
εγγράμματα(Κόκκοτας, 2010). Μέσα από αυτά τα άτομα διαφαίνεται, έτσι, και ο βαθμός της  
επιστήμης και της τεχνολογίας που έχει αναπτύξει κάθε κοινωνία. 
Τα άτομα με αυτισμό συγκαταλέγονται σε μια μεγάλη ομάδα που φέρει τον όρο Διαταραχές 
του  Αυτιστικού Φάσματος. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τόσο τον κλασσικό αυτισμό, όσο και 
άλλες διαταραχές της ανάπτυξης, όπως το σύνδρομο Asperger, το σύνδρομο Rett και το 
σύνδρομο Heller (Καλύβα, 2005). Τα συγκεκριμένα άτομα έχουν τα δικά τους 
χαρακτηριστικά και παρουσιάζουν προβλήματα κυρίως σε τρεις αναπτυξιακούς τομείς: α) 
στην κοινωνική αλληλεπίδραση, β) στην επικοινωνία και γ) στη φαντασία  (Janzen, 1996· 
Goldstein & Reynolds, 1999). Οι τρεις προαναφερθέντες τομείς παρουσιάζονται στη 
βιβλιογραφία και με τον όρο ΄΄ Τριάδα των Διαταραχών ΄΄ (Καλύβα, 2005).Πρόκειται για μία 
περίπλοκη διαταραχή που δεν θεραπεύεται με την πάροδο του χρόνου αλλά ακολουθεί το 
άτομο εφόρου ζωής επηρεάζοντας πολλούς τομείς ανάπτυξής του και προκαλώντας αρκετά 
προβλήματα όχι μόνο στο άτομο με αυτισμό, αλλά και στην οικογένειά του και το ευρύτερο 
περιβάλλον του (Καλύβα, 2005).  
Τα άτομα με προβλήματα όρασης αποτελούν μία μεγάλη ομάδα με ανομοιογενή 
χαρακτηριστικά (Αργυρόπουλος, 2011), που η απώλεια όρασής τους  και αντίστοιχα οι 
ανάγκες τους ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό (Davis, 2003). Η ολική ή η μερική απώλεια της 
όρασής τους οδηγεί τα συγκεκριμένα άτομα  να χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες αισθήσεις τους 
σε μεγάλο βαθμό και κυρίως την αφή, με σκοπό να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους και να 
αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες για την μετέπειτα ανάπτυξή τους (Λιοδάκης, 2000). Σε 
κάποιους τομείς τα παιδιά με προβλήματα όρασης (μόνο με απώλεια όρασης και κανένα άλλο 
συνοδό πρόβλημα) και τα βλέποντα παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και διαφορές 
μεταξύ τους (Λιοδάκης, 2000). Η σωματική ανάπτυξη και η νοημοσύνη συγκαταλέγονται στα 
κοινά χαρακτηριστικά, ενώ η αντίληψη μέσω των αισθήσεων και η συναισθηματική 
ανάπτυξη στις διαφορές των δύο ομάδων.  
Τα κωφά/βαρήκοα άτομα αποτελούν και αυτά μια ανομοιογενή ομάδα με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, δυνατότητες, ανάγκες και εμπειρίες σχετικά με τη πρόσβαση που έχουν στη 
γλώσσα και στην επικοινωνία (Νικολαραΐζη, 2011). Στην ανάπτυξη της γλώσσας του κωφού 
παιδιού ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν οι γονείς. Ένα κωφό παιδί με ακούοντες γονείς θα 
παρουσιάσει μεγαλύτερη δυσκολία στη γλωσσική του ανάπτυξη από όσο ένα κωφό παιδί που 
έχει κωφούς γονείς (Νικολαραΐζη, 2009-10). Επιπλέον, πέρα από τους γονείς, σημαντικό 
ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η ηλικία που έχασε την ακοή του το παιδί, η 
ηλικία που διαγνώσθηκε η απώλεια, ο βαθμός απώλειας, το είδος του βοηθήματος που θα 
χρησιμοποιηθεί στο παιδί, κ.ά. (Νικολαραΐζη, 2011). Τα παραπάνω είναι κάποια από τα αίτια 
που επηρεάζουν την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.  
Λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών και των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα άτομα 
των παραπάνω τριών κατηγοριών, γίνεται φανερό πόσο απαραίτητο είναι η διδασκαλία και η 
μάθησή τους γενικά και πιο συγκεκριμένα στις Φ.Ε να γίνεται κάτω από εναλλακτικές και 
διαφοροποιημένες πρακτικές. Για να επιτευχθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή αυτών των 
μαθητών στην εκπαίδευση πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα ανταποκρίνεται στην 
ανομοιογένεια των χαρακτηριστικών κάθε παιδιού (Νικολαραΐζη, 2013). Αυτή η προσέγγιση 
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είναι το μοντέλο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Για πολλούς ο διαφορετικός τρόπος 
διδασκαλίας είναι κάτι αυτονόητο και σωστό, στην πράξη όμως βλέπουμε, ότι στερείται 
εφαρμογής (Παντελιάδου, 2008).  
 
Η ταυτότητα της έρευνας 
 Πηγές αναζήτησης 
Η αναζήτηση και η επιλογή των άρθρων αφορούσε το χρονικό διάστημα 1950-2013. 
Συγκεντρώθηκαν 18 έρευνες και μελέτες από το διεθνή ερευνητικό χώρο οι οποίες 
εντοπίστηκαν στην βάση των περιοδικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε περιοδικά 
που δεν υπήρχαν στη συγκεκριμένη βάση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 18 εργασίες 
κατάτουςτίτλουςτωνκαι με βάση τις τρεις κατηγορίες αναπηρίας (βλ. Πίνακα 1).O κλασικός 
αυτισμός εντάσσεται στην κατηγορία των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος(Καλύβα, 
2005), ενώ η τύφλωση και η κώφωση είναι αισθητηριακού τύπου αναπηρίες, όπου τα άτομα 
παρουσιάζουν ανομοιογενή χαρακτηριστικά μεταξύ τους (Αργυρόπουλος, 2011· 
Νικολαραΐζη, 2011). 
 

Πίνακας 1:Παρουσίαση των άρθρων με βάση το κριτήριο 1. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
Αυτισμός Τύφλωση Κώφωση 

1) Does Compare-Contrast Text 
Structure Help Students With 
Autism Spectrum Disorder 
Comprehend Science Text? 

5) Evaluation of a Workshop on 
Teaching Science to Visually 
Impaired Children in Nigeria. 
 

11) A Study of Technical Signs in 
Science: Implications for Lexical 
Database Development. 
 

2) Facilitated Communication in 
Science Class:A Move Toward 
Inclusion. 
 

6) Practice ReportPolicy 
Analysis of Science-based Best 
Practices for Students with 
Visual Impairments. 

12) Construction of Meaning in the 
Authentic Science Writing of Deaf 
Students. 

3) Teaching Mathematics and 
Science Standards to Students 
With Moderate and Severe   
Developmental Disabilities.  

7) Provision of learning and 
teaching materials forpupils 
with visual impairment: Results 
from aNational Survey in 
Zambia 

13) Deaf Pupils’ Reasoning About 
Scientific Phenomena: School Science 
as a Framework for Understanding or 
as Fragments of Factual Knowledge. 

4) Using Explicit Instruction to 
Teach Science Descriptors to 
Students with Autism Spectrum 
Disorder. 

8) The Role and Characteristics 
of Tactile Graphics in 
Secondary Mathematics and 
Science Textbooks in Braille. 

14) Enhancing Science Literacy for All 
Students With Embedded Reading 
Instruction and Writing-to-Learn 
Activities. 

 9) The Unified English Braille 
Code: Examination by Science, 
Mathematics, and Computer 
Science Technical Expert 
Braille Readers. 

15) Enhancing the Learning 
Environment For Deaf Students in the 
Science Classroom. 

 10) ‘‘You Don' t Have to Be 
Sighted to Be a Scientist, Do 
You?’’ 
Issues and Outcomes in Science 
Education. 

16) Inside Practice of Science Teachers 
for Students with Hearing Impairments 
in Botswana Primary Schools.  

  17) Science and Evidence of Success: 
Two Emerging Issues in Assessment 
Accommodations for Students Who 
Are Deaf or Hard of Hearing. 

  18) Norwegian Deaf Teachers’ 
Reflections on Their Science 
Education: Implications for Instruction. 
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 Ενδεικτικά κάποια από τα περιοδικά που επιλέξαμε και επεξεργαστήκαμε τις συγκεκριμένες 
εργασίες είναι τα εξής: Journal of Science for Persons with Disabilities,  The Journal of 
Special Education, Journal of Autism and Developmental Disorders, Journal of Visual 
Impairment and Blindness,  Journal of Deaf Studies and Deaf Education, International Journal 
of Special Education, Journal of Autism, Council for Exceptional Children. Στην αναζήτησή 
μας συμπεριλαμβάνονται και άλλα περιοδικά από τα οποία είτε δεν εντοπίσαμε κάποιο άρθρο 
που να σχετίζεται με το θέμα μας, ή ακόμα και όταν βρήκαμε δεν είχαμε τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε αυτά. Ενδεικτικά ορισμένα από αυτά είναι: British Journal of Special 
Education, Learning Disability Quarterly, Focus on Autism and other Developmental 
Disabilities, Journal of Learning Disabilities, European Journal of Special Needs Education, 
Teaching Exceptional Children,International Journal of Mental Health and Deafness. 
 
Κριτήρια επιλογής 
Τα κριτήρια που θέσαμε για την επιλογή των άρθρων είναι τα εξής: 
1ο Κριτήριο: Η διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές με 
προβλήματαόρασης, ακοής και με αυτισμό. 
2ο Κριτήριο:Τομείς των Φυσικών Επιστημών (διδασκαλία & μάθηση, κατανόηση, 
αξιολόγηση,συλλογισμός). 
3ο Κριτήριο:Στρατηγικές και τεχνικές που έχουν στην πράξη εφαρμοστεί σε μαθητικό 
πληθυσμό. 
4ο Κριτήριο:Απόψεις, ιδέες και προτάσεις σχετικά με τη διδασκαλία των μαθητών με 
τύφλωση,κώφωση και αυτισμό. 
 
Αποτελέσματα 
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και κατηγοριοποίησης των εργασιών προέκυψαν τα 
εξής γενικά αποτελέσματα. Με βάση το πρώτο κριτήριο το αποτέλεσμα που προέκυψε είναι 
πωςτα άρθρα που εντοπίστηκαν και τα οποία μελετούν τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης 
των Φ.Ε. σε μαθητές που έχουν σοβαρά προβλήματα όρασης ή ακοής ή που βρίσκονται στο 
φάσμα του αυτισμού είναι ελάχιστα. Με βάση το δεύτερο κριτήριο το αποτέλεσμα είναι πως 
στα άρθρα που αναφέρονται σε τομείς των Φ.Ε δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε 
στρατηγικές/τεχνικές διδασκαλίας παρά σε τρόπους αξιολόγησης ή κατανόησης διαφόρων 
εννοιών και θεμάτων των Φ.Ε. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα παρουσιάζεται ανά θεματική 
περιοχή σε σχέση με την αναπηρία στον Πίνακα 2. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται και τα 
άρθρα από τα οποία αντλήθηκε η παραπάνω παρατήρηση.  
Στη συνέχεια, με βάση το τρίτο και τέταρτο κριτήριο προέκυψαν τα εξής δύο αποτελέσματα: 
α)στις δυο από τις τρεις κατηγορίες αναπηρίας ο αριθμός των άρθρωνπου αναφέρονται σε 
πρακτικές εφαρμογές  στρατηγικών και τεχνικών είναι μικρότερος σε σχέση με τα άρθρα που 
αναφέρονται καθαρά σε έρευνες για απόψεις και προτάσεις σχετικά με τρόπους διδασκαλίας, 
και β) στα άρθρα για τον αυτισμό αναλύονται κατά κύριο λόγο πρακτικές εφαρμογές 
στρατηγικών διδασκαλίας σε μαθητικό πληθυσμό, ενώ στα περισσότερα άρθρα για την 
τύφλωση ή την κώφωση απλά αναφέρονται ερευνητικές μελέτες γύρω από απόψεις και 
προτάσεις τρόπων διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας2:Παρουσίαση των άρθρων με βάση το κριτήριο 2. 
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Does Compare-Contrast 
Text Structure Help 
Students With Autism 
Spectrum Disorder 
Comprehend Science 
Text? 
 
Facilitated 
Communication in 
Science Class:A Move 
Toward Inclusion. 
 
Teaching Mathematics 
and Science Standards to 
Students With Moderate 
and Severe 
Developmental 
Disabilities. 
 
Using Explicit Instruction 
to Teach Science 
Descriptors to Students 
with Autism Spectrum 
Disorder. 

Evaluation of a Workshop 
on Teaching Science to 
Visually Impaired 
Children in Nigeria. 
 
Practice Report Policy 
Analysis of Science-based 
Best Practices for Students 
with Visual Impairments. 
 
Provision of learning and 
teaching materials for 
pupils with visual 
impairment: Results from 
a National Survey in 
Zambia.  
 
The Role and 
Characteristics of Tactile 
Graphics in Secondary 
Mathematics and Science 
Textbooks in Braille.  
 
The Unified English 
Braille Code: Examination 
by Science, Mathematics, 
and Computer Science 
Technical Expert Braille 
Readers. 
 
‘‘You Don' t Have to Be 
Sighted to Be a Scientist, 
Do You?’’Issues and 
Outcomes in Science 
Education. 

A Study of Technical Signs in Science: 
Implications for Lexical Database 
Development. 
 
Construction of Meaning in the 
Authentic  Science Writing of Deaf 
Students. 
 
Enhancing Science Literacy for All 
Students With Embedded Reading 
Instruction and Writing-to-Learn 
Activities. 
 
Enhancing the Learning Environment 
For Deaf Students in the Science 
Classroom. 
 
Inside Practice of Science Teachers for 
Students with Hearing Impairments in 
Botswana Primary Schools. 
 
Norwegian Deaf Teachers’ 
Reflections on Their Science 
Education: Implications for Instruction. 
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Does Compare-Contrast 
Text Structure Help 
Students With Autism 
Spectrum Disorder 
Comprehend Science 
Text? 

The Role and 
Characteristics of Tactile 
Graphics in Secondary 
Mathematics and Science 
Textbooks in Braille.  

Construction of Meaning in the 
Authentic  Science Writing ofDeaf 
Students. 
 
Enhancing Science Literacy for All 
Students With Embedded Reading 
Instruction and Writing-to-Learn 
Activities. 

ΕΠ
ΙΚ
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ΝΩ
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Facilitated 
Communication in 
Science Class:A Move 
Toward Inclusion. - 

A Study of Technical Signs in Science: 
Implications for Lexical Database 
Development. 
 
Enhancing the Learning Environment 
For Deaf Students in the Science 
Classroom. 
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ΑΞ
ΙΟ

ΛΟ
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ΣΗ
 

 - 

Evaluation of a Workshop 
on Teaching Science to 
Visually Impaired 
Children in Nigeria. 
 
Provision of learning and 
teaching materials for 
pupils with visual 
impairment: Results from 
a National Survey in 
Zambia.  

Construction of Meaning in the 
Authentic  Science Writing of Deaf 
Students. 
 
Science and Evidence of Success: Two 
Emerging Issues in Assessment 
Accommodations for Students Who 
Are Deaf or Hard of Hearing. 

ΣΥ
ΛΛ

ΟΓ
Ι

ΣΜ
ΟΣ

 

- - 
Deaf Pupils’ Reasoning About 
Scientific Phenomena: School Science 
as a Framework for Understanding or 
as Fragments of Factual Knowledge. 

 Πίνακας 3:Παρουσίαση των άρθρων με βάση τα κριτήρια 3 και 4. 
 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

 
Αυτισμός 

Does Compare-Contrast Text 
Structure Help Students With Autism 
Spectrum Disorder Comprehend 
Science Text? 
 
Facilitated Communication in 
Science Class:A Move Toward 
Inclusion. 
 
Teaching Mathematics and Science 
Standards to Students With Moderate 
and Severe   Developmental 
Disabilities. 
 
Using Explicit Instruction to Teach 
Science Descriptors to Students with 
Autism Spectrum Disorder. 

 

 
 
 
 

Τύφλωση 

‘‘You Don' t Have to Be Sighted to 
Be a Scientist, Do You?’’ 
Issues and Outcomes in Science 
Education. 
 

Evaluation of a Workshop on Teaching Science to Visually 
Impaired Children in Nigeria. 
 
Practice ReportPolicy Analysis of Science-based Best 
Practices for Students with Visual Impairments. 
 
Provision of learning and teaching materials for pupils with 
visual impairment: Results from a 
National Survey in Zambia. 
 
The Role and Characteristics of Tactile Graphics in 
Secondary Mathematics and Science Textbooks in Braille. 
 
The Unified English Braille Code: Examination by Science, 
Mathematics, and Computer Science Technical Expert 
Braille Readers.  

 
 

Construction of Meaning in the 
Authentic  Science Writing of Deaf 
Students. 
 
Science and Evidence of Success: 
Two Emerging Issues in Assessment 
Accommodations for Students Who 
Are Deaf or Hard of Hearing. 
 

A Study of Technical Signs in Science: Implications for 
Lexical Database Development. 
 
Deaf Pupils’ Reasoning About Scientific Phenomena: 
School Science as a Framework for Understanding or as 
Fragments of Factual Knowledge. 
 
Enhancing Science Literacy for All Students With 
Embedded Reading Instruction and Writing-to-Learn 
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 Συνολικά, τα άρθρα που μελετήθηκαν για την παρούσα εργασία αφορούσαν είτε ερευνητικές 

είτε παρεμβατικές προσπάθειες και όλα ανεξαρτήτως αναφέρονται σε εναλλακτικούς τρόπους 
διδασκαλίας σε μαθητές με αυτισμό, τύφλωση και κώφωση. Αναλύονται διαφοροποιημένες 
στρατηγικές και τεχνικές, εναλλακτικά υλικά και προσαρμοσμένοι σχολικοί χώροι, που 
βοηθούν και διευκολύνουν τους μαθητές να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν το 
περιεχόμενο των Φ.Ε.  
Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής παρατηρήθηκαν οι εξής γενικές τάσεις. Δε 
φαίνεται να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον έρευνας ως προς τους τρόπους διδασκαλίας και 
μάθησης των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές με προβλήματα όρασης, ακοής και με 
αυτισμό. Επιπλέον, οι περισσότεροι ερευνητές φαίνεται να μην ασχολούνται με την πρακτική 
εφαρμογή κάποιων μεθόδων σε μαθητικό πληθυσμό, αλλά περισσότερο κινούνται σε καθαρά 
θεωρητικές εργασίες.Φυσικά είναι παρακινδυνευμένο να γενικευθεί το αποτέλεσμα έχοντας 
ως βάση δεδομένων 18 άρθρα, αλλά σίγουρα αναδεικνύεται μια τάση, τουλάχιστον για την 
χρονολογική περίοδο αναφοράς της παρούσας κριτικής ανασκόπησης. 
 
 
Συμπεράσματα 
Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να επικεντρώνονται σε τρόπους, πρακτικές 
ή τεχνικές διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών σε τάξεις που παρακολουθούν παιδιά με 
αισθητηριακές και αναπτυξιακές αναπηρίες μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες 
όπως: α. η μεγάλη ετερογένεια που διακρίνει αυτούς τους πληθυσμούς (Αργυρόπουλος, 2011· 
Καλύβα 2005· Νικολαραΐζη, 2011), β. η έλλειψη οργανωμένης γνώσης και η δυσκολία 
οργάνωσης διεπιστημονικών ομάδων από μεριάς των εκπαιδευτικών για διαφοροποιημένη 
διδασκαλία (Broderick, Mehta-Parekh, &Reid, 2005), γ. η έλλειψη χρήσης υποστηρικτικής 
τεχνολογίας για την πλήρη πρόσβαση των παιδιών που έχουν τις παραπάνω δυσκολίες 
(Kenneyetal., 2015), και δ. έλλειψη βασικής έρευνας για τον τρόπο κατανόησης και 
ερμηνείας των παιδιών με κώφωση, τύφλωση ή αυτισμό πάνω σε έννοιες των Φυσικών 
Επιστημών, έτσι ώστε να υπήρχε η δυνατότητα σχεδιασμού υλοποίησης κατάλληλων 
παρεμβατικών προγραμμάτων με αντίστοιχες καλές πρακτικές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των ερευνών που αφορούν στη διερεύνηση της μάθησης 
των Φυσικών Επιστημών σε άτομα με προβλήματα όρασης (Wild, Hilson, &Hobson, 2013). 
Ιδίως, όμως, όσον αφορά τη διερεύνηση της εννοιολογικής κατανόησης καταγράφεται 
σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία (Jones, Taylor, &Broadwell, 2009).   
Στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα μπορεί να μη συμβαίνει το ίδιο, όπως στον τομέα της 
γλώσσας ή των μαθηματικών, και αυτό γιατί οι Φυσικές Επιστήμες βασίζονται πολύ στην 
εργαστηριακή διδασκαλία, γεγονός που απαιτεί τις αισθήσεις των παιδιών να είναι σε 
εγρήγορση. Στη περίπτωση που υπάρχουν αισθητηριακές αναπηρίες απαιτείται προσαρμογή 
και διαφοροποίηση στη διδασκαλία, κάτι που όπως φαίνεται δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα σε 
ικανοποιητικό βαθμό. 

 
Κώφωση 

 
 

Activities. 
 
Enhancing the Learning Environment For Deaf Students in 
the Science Classroom. 
 
Inside Practice of Science Teachers for Students with 
Hearing Impairments in Botswana Primary Schools. 
 
Norwegian Deaf Teachers’ 
Reflections on Their Science Education: Implications for 
Instruction. 
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Προτάσεις 
Η μελλοντική πρότασή μας αφορά την ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη για διεκπεραίωση 
περισσότερων μελλοντικών ερευνών σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση των Φ.Ε σε 
μαθητές με αυτισμό, τύφλωση και κώφωση.Έρευνες που θα επικεντρωθούν και θα 
ασχοληθούν κυρίως με παρεμβατικές προσπάθειες σε μεγάλα δείγματα μαθητών.  
Γιατί όλοι οι μαθητές, είτε είναι καλοί είτε αδύναμοι, έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στο 
σχολείο και να εκπαιδεύονται και δεν είναι δυνατόν να παραμελείται η μάθησή τους από το 
εκάστοτε σχολικό σύστημα (Ρέλλος, 2007). 
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Διερεύνηση των Εναλλακτικών Ιδεών για Έννοιες της Μηχανικής 
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Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση των εναλλακτικών ιδεών για έννοιες της 
μηχανικής σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Για το σκοπό αυτό 
αναπτύχθηκε ένα δομημένο εργαλείο  με τη μορφή ερωτηματολογίου (Εργαλείο Διερεύνησης 
Εναλλακτικών Ιδεών Αυτισμού, Ε.Δ.Ε.Ι.Α.) το οποίο θα μας επιτρέψει να ανιχνεύσουμε τις 
εναλλακτικές αυτές ιδέες των αυτιστικών μαθητών και να μελετήσουμε τη φύση τους και το 
βαθμό συνεκτικότητάς τους. Θεωρητική βάση της παρούσας μελέτης  είναι ‘η θεωρία της 
συστηματοποίησης’. Με βάση τη θεωρία αυτή, αναμένουμε ότι οι εναλλακτικές ιδέες των 
αυτιστικών παιδιών γύρω από τις έννοιες της μηχανικής θα εμφανίζουν υψηλή συνοχή.  
 
Abstract The aim of this study is to explore on the alternative conceptions of mechanics of students 
with autism spectrum disorders (ASD). For this purpose a structured questionnaire tool was 
constructed (E.D.E.I.A.). This tool is likely to give us the opportunity to investigate the nature 
and degree of coherence of students’ misconceptions. Theoretical background of this study is 
the systemizing theory. According to this theory, we envisage that alternative conceptions of 
mechanics of students with autism spectrum disorders constitute a coherent internal structure. 
 
Θεωρητικό Υπόβαθρο 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ο εποικοδομισμός έχει κυριαρχήσει στην 
διδακτική των θετικών επιστημών και φαίνεται ότι ασκεί μεγάλη επιρροή στην διδασκαλία 
και στην μάθηση της Φυσικής. Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία, οι μαθητές δεν έρχονται στο 
σχολείο σαν ‘άδεια δοχεία’ που δεν έχουν καμία ιδέα για το πώς λειτουργεί ο φυσικός 
κόσμος. Αντίθετα, έχουν τις δικές τους ιδέες γύρω από μία πληθώρα φυσικών φαινομένων 
(Driver et al, 1985). Αυτές οι ιδέες, οι οποίες ονομάζονται εναλλακτικές ιδέες, σχηματίζονται 
στο μυαλό των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία και σε κάθε περίπτωση πριν από 
οποιασδήποτε μορφής σχολική διδασκαλία (Vosniadou, 1994). Πηγή προέλευσης τους είναι 
τόσο η επαφή των παιδιών  με το φυσικό κόσμο όσο και με το κοινωνικό-γλωσσικό τους 
περιβάλλον. Αν και σχεδόν όλοι οι ερευνητές συμφωνούν για τη μεγάλη σταθερότητα των 
ιδεών αυτών, υπάρχει διαφωνία ως προς τη συνοχή τους. Υπάρχει δηλαδή διαφωνία στο κατά 
πόσο οι ιδέες αυτές αποτελούν ένα συνεκτικό μοντέλο με εσωτερική δομή και ιεραρχία 
(Driver 1989, Ioannides & Vosniadou 2002, Vosniadou 1994, Taber 2000, Watson 1997) ή 
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είναι διάσπαρτες ιδέες που χρησιμοποιούνται κατά περίσταση από τον κάθε μαθητή/τρια 
(diSessa 1993, Tytler 1998, Wenzel, 1998) . Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι εναλλακτικές 
ιδέες δεν είναι συμβατές με τη φυσική επιστήμη και διαδραματίζουν αρνητικό ρόλο στη 
μάθηση των θετικών επιστημών. Ως εκ τούτου, η εποικοδομητική θεωρία προτάσσει πως η 
διδασκαλία των θετικών επιστημών θα πρέπει να έχει ως αφετηρία τις εναλλακτικές ιδέες των 
μαθητών/τριών και ως στόχο την τροποποίησή τους (Driver et al, 1985). 
Παρόλο που πληθώρα ερευνητών της διδακτικής της φυσικής έχουν μελετήσει επισταμένα τις 
εναλλακτικές ιδέες μαθητών/τριών τυπικής ανάπτυξης, δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο για 
παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ο αυτισμός είναι μία από τις πλέον 
δυσνόητες και αινιγματικές καταστάσεις που εντάσσονται στην ειδική αγωγή. Σύμφωνα με το 
to DSM-5, το φάσμα της αυτιστικής διαταραχής είναι ένα συμπεριφοριστικό σύνδρομο που 
έχει γενετική αιτιολογία. Τα άτομα που εμπίπτουν στο φάσμα αυτό χαρακτηρίζονται από 
δυσλειτουργίες σε δύο βασικούς τομείς: στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση και 
στις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (American Psychiatric Association, 2013). Πιο 
συγκεκριμένα, τα αυτιστικά άτομα εμφανίζουν δυσκολία στην επεξεργασία και στη 
διατήρηση στη μνήμη τους των διαφόρων λεκτικών πληροφοριών. Επίσης, εμφανίζουν 
ιδιαίτερη αδυναμία στο να κατανοήσουν την κοινωνική χρήση της γλώσσας αποδίδοντας σε 
κάθε λέξη αποκλειστικά και μόνο την κυριολεκτική της σημασία (Κολοβού, 2014). Η 
έλλειψη φαντασίας και η ανελαστικότητα στην σκέψη τους οδηγεί σε τελετουργικές 
συμπεριφορές όπου η διατήρηση της ρουτίνας παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Εξάλλου, η 
ανελαστική τους σκέψη συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων τόσο στην γενίκευση 
όσο και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων (DfES, 2004). Λόγω του ότι οι ικανότητες 
του κάθε αυτιστικού ατόμου ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία του και την νοητική του 
κατάσταση, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν την έκφραση ‘φάσμα του αυτισμού’, 
συμπεριλαμβάνοντας έτσι πληθώρα περιπτώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά. Στη μία 
άκρη του φάσματος αυτού εμπίπτουν αυτιστικά άτομα με χαμηλή λειτουργικότητα ενώ στην 
άλλη αυτιστικά άτομα με υψηλή λειτουργικότητα (Κολοβού, 2014). 
Παρά τις έκδηλες δυσλειτουργίες που δημιουργεί ο αυτισμός στα άτομα που εμπίπτουν στο 
φάσμα του, έρευνες των τελευταίων ετών δείχνουν πως τα άτομα αυτά έχουν και κάποιες 
νησίδες ικανοτήτων, αξιοσημείωτες δηλαδή δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς (Shah & 
Frith, 1993) . Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και οι φυσικές επιστήμες και ιδιαίτερα η 
Φυσική. Στον παραπάνω ισχυρισμό συνηγορούν τόσο άτυπες μαρτυρίες όσο και 
δοκιμασίες/τεστ που έχουν δοθεί σε αυτιστικά άτομα και αποδεικνύουν πως οι αυτιστικοί 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φυσική. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα αυτά συχνά 
εμφανίζουν εμμονές με μηχανικές συσκευές και άλλα φυσικά συστήματα όπως η 
μετεωρολογία και ο σχηματισμός νεφών. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία εδώ είναι πως τα 
άτομα αυτά δείχνουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο να ασχολούνται αλλά και να κατανοούν τους 
μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από τα φαινόμενα αυτά (Baron-Cohenetal., 2001). Επίσης 
αυτιστικά παιδιά σημείωσαν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σε τεστ φυσικής πολλαπλών 
ερωτήσεων  (Krajmer et al. 2010, Paganini2013), και σε δραστηριότητες γύρω από έννοιες 
της φυσικής όπως πχ η ισορροπία (Binnie 2002, Subiaul 2004). 
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί από ερευνητές της γνωστικής ψυχολογίας μία θεωρία η 
οποία προσπαθεί να επεξηγήσει τις ‘παράδοξα’ κανονικές/υψηλές επιδόσεις των αυτιστικών 
μαθητών στην φυσική. Αυτή είναι η θεωρία της ‘συστηματοποίησης’. Η συστηματοποίηση 
ορίζεται ως η ικανότητα κάποιου να αναλύει και να αναπτύσσει συστήματα με σκοπό να 
αντιλαμβάνεται, να κατανοεί και να προβλέπει να φυσικά γεγονότα (Lawson et al., 2004). 
Είναι δηλαδή η ικανότητα κάποιου να εισάγει δεδομένα σε ένα σύστημα, να εντοπίζει και να 
ρυθμίζει τις εκάστοτε μεταβλητές του συστήματος και να είναι έτσι σε θέση να προβλέψει τα 
όποια εξαγόμενα συμπεράσματα. Έρευνες των τελευταίων ετών έχουν δείξει πως τα άτομα 
που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη την ικανότητα αυτή 
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(Baron-Cohen et al. 2003, Wakabayashi et al. 2007, Lawson et al. 2004). Αυτή η δεξιότητα 
είναι που τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοούν τα φυσικά φαινόμενα με έναν μοναδικό και 
ιδιαίτερο τρόπο (Chia, 2011). 
 
Ερευνητικοί στόχοι 
Το φαινόμενο ενδιαφέρον των αυτιστικών για τη Φυσική έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια 
έναν μικρό ομολογουμένως αριθμό ερευνητών να μελετήσουν τις επιδόσεις των ατόμων 
αυτών σε δοκιμασίες/τεστ που άπτονται φυσικών φαινομένων.  Ωστόσο, υπάρχει ένα κενό 
στην παγκόσμια βιβλιογραφία όσον αφορά την διδασκαλία της Φυσικής στα άτομα αυτά. 
Πράγματι, καμία μελέτη έως τώρα δεν έχει ασχοληθεί με τη διδακτική της Φυσικής στα 
άτομα που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η 
παρούσα μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει τις 
εναλλακτικές ιδέες αυτιστικών μαθητών/τριών υψηλής λειτουργικότητας για έννοιες της 
μηχανικής και να τις συγκρίνει με αυτές των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Όπως ειπώθηκε 
παραπάνω, με βάση τη θεωρία του εποικοδομισμού, οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών θα 
πρέπει να είναι η αφετηρία οποιασδήποτε διδακτικής παρέμβασης. Η γνώση τους λοιπόν από 
την επιστημονική κοινότητα και κατά συνέπεια από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, κρίνεται 
αναγκαία για την επιτυχή διδασκαλία των βασικών εννοιών της μηχανικής σε μαθητές/τριες 
του αυτιστικού φάσματος. 
 Ένας δεύτερος στόχος της παρούσας μελέτης είναι να πραγματευθεί την συνοχή των 
εναλλακτικών ιδεών μέσα από μία εντελώς νέα σκοπιά, αυτή της συστηματοποίησης. Πιο 
συγκεκριμένα, ο στόχος είναι να μελετηθεί κατά πόσο η ικανότητα συστηματοποίησης 
συσχετίζεται με την διάρθρωση των ιδεών των μαθητών σε ένα συνεκτικό και αυστηρά 
δομημένο μοντέλο. Δεδομένου ότι οι αυτιστικοί μαθητές/τριες έχουν υψηλή ικανότητα 
συστηματοποίησης, η μελέτη των εναλλακτικών τους ιδεών και η διερεύνηση της συνοχής 
τους, τους καθιστά την πλέον κατάλληλη ομάδα μελέτης. 
 
Μεθοδολογία 
Για την επίτευξη των παραπάνω ερευνητικών στόχων θα χρησιμοποιηθεί πειραματική έρευνα 
στην οποία θα ακολουθηθεί συνδυαστική μεθοδολογία. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί 
αρχικά το βασικό εργαλείο της έρευνας, το Ε.Δ.Ε.Ι.Α. Στη συνέχεια, ημιδομημένες 
συνεντεύξεις θα προσπαθήσουν να φωτίσουν ακόμη περισσότερο το κόσμο των 
εναλλακτικών ιδεών των παιδιών γύρω από τις βασικές έννοιες της μηχανικής 
 
Συμμετέχοντες 
Συμμετέχοντες της έρευνας αναμένεται να αποτελέσουν δύο ομάδες μελέτης. Η μία θα 
αποτελείται από περίπου 20 μαθητές/τριες που εμπίπτουν στο αυτιστικό φάσμα και η δεύτερη 
από ισάριθμους μαθητές/τριες τυπικής ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες θα είναι εξομοιωμένοι 
ως προς τη χρονολογική και τη νοητική τους ηλικία, καθώς και ως προς το φύλο τους. 
 
Δομή του εργαλείου 
Για την ανίχνευση των εναλλακτικών ιδεών των αυτιστικών παιδιών γύρω από τις έννοιες της 
μηχανικής και για τη μελέτη της φύσης και της συνεκτικότητάς τους διαμορφώθηκε ένα 
κατάλληλα δομημένο εργαλείο ψηφιακής μορφής κινουμένων σχεδίων (Εργαλείο 
Διερεύνησης Εναλλακτικών Ιδεών Αυτισμού, Ε.Δ.Ε.Ι.Α.) Το Ε.Δ.Ε.Ι.Α. περιλαμβάνει 
συνολικά 23 έργα κατανεμημένα σε 4 βασικές ενότητες. Η εγκυρότητα του εργαλείου 
ελέγχτηκε στην πιλοτική έρευνα όπου και βρέθηκε ότι το εργαλείο αναδεικνύει εναλλακτικές 
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ιδέες των μαθητών τυπικής ανάπτυξης ανάλογες με αυτές τις διεθνούς βιβλιογραφίας. Επίσης, 
η αξιοπιστία του διασφαλίστηκε στην πιλοτική μέσω της συμφωνίας των παρατηρήσεων δύο 
διαφορετικών αξιολογητών. 
Η ενότητα Α, η οποία αποτελείται από 12 έργα, έχει ως κύριο αντικείμενο την διερεύνηση 
του κατά πόσο τα αυτιστικά παιδιά θεωρούν την δύναμη ως εσωτερική ή εξωτερική ιδιότητα 
ενός σώματος (Ioannides & Vosniadou, 2002). Στα έργα αυτής της ενότητας εμφανίζονται 
στην οθόνη του υπολογιστή διάφορα αντικείμενα όπως μπάλα, τσεκούρια, πέτρες είτε 
ακίνητα είτε κινούμενα και οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν τις ιδέες τους για τις 
ασκούμενες σε αυτά δυνάμεις. Επίσης εμφανίζονται αντικείμενα όπως τραπέζια και βράχοι τα 
οποία προσπαθούν να κινήσουν διάφορες παιδικές φιγούρες (Πίνακας 1). 
Η ενότητα Β περιλαμβάνει 4 έργα και έχει ως κύριο αντικείμενο τη διερεύνηση του εάν 
υπάρχει στα αυτιστικά παιδιά η εναλλακτική ιδέα της ‘θεωρίας της ώθησης’ όπως συμβαίνει 
στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Jimoyiannis, 2003). Εδώ εμφανίζονται παιδικές φιγούρες να 
εκτοξεύουν αντικείμενα όπως μπάλες και ακόντια και μελετώνται οι ιδέες τους για τις 
ασκούμενες δυνάμεις στα ιπτάμενα αντικείμενα (Πίνακας 2). 
Η ενότητα Γ περιλαμβάνει 4 έργα που έχουν ως σκοπό την διερεύνηση των εναλλακτικών 
ιδεών των αυτιστικών παιδιών γύρω από την κίνηση των βλημάτων. Παιδικές φιγούρες είναι 
έτοιμες να εκτοξεύσουν αντικείμενα  και οι μαθητές καλούνται να προβλέψουν και να 
σχεδιάσουν με το ποντίκι στην οθόνη του υπολογιστή τις τροχιές των αντικειμένων αυτών.  
 Πίνακας 1: Έργα Α9 και Α11 
 
Έργο Α9 
Βλέπεις ένα στρουμφάκι να προσπαθεί να 
κινήσει ένα τραπέζι. Δεν τα καταφέρνει και 
το τραπέζι παραμένει ακίνητο 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερώτηση: Πιστεύεις ότι υπάρχει δύναμη 
στο τραπέζι; 

Έργο Α11 
Βλέπεις τον Οβελίξ να έχει σηκώσει στις πλάτες 
του το βράχο, το γνωστό μενίρ, και να περπατάει 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερώτηση: Πιστεύεις ότι υπάρχει δύναμη στο  
βράχο; 
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Θέση Α 

Θέση Α 
Θέση Α Θέση Α 

Πίνακας 2: Έργο Β3 
Έργο Β3 
Βλέπεις τη Μίνι να χτυπάει με τη ρακέρα της ένα μπαλάκι 
 
                                                                                             Β  
                                                                   Α                                                  Γ  
 
 
 
  
 
 
 
 
Ερώτηση: Πιστεύεις ότι υπάρχει δύναμη στο μπαλάκι που βρίσκεται στον αέρα; 
                 Πιστεύεις ότι η δύναμη στις θέσεις Α. Β κ Γ είναι ίδια ή διαφορετική;Γιατί; 

  Πίνακας 3: Έργο Γ2 
 
Έργο Γ2 
Βλέπεις έναν Ινδιάνο να ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ένα ακόντιο 
 
 

  
Ερώτηση: Σχεδίασε την πορεία του ακόντιου στον αέρα 
 
 
Τέλος, η ενότητα Δ με 4 έργα έχει ως σκοπό την διερεύνηση των εναλλακτικών ιδεών των 
αυτιστικών παιδιών στην έννοια της βαρύτητας. Εδώ οι μαθητές ερωτώνται για το βάρος 
διαφόρων αντικειμένων σε διάφορες καταστάσεις π.χ. σημαίας στο διάστημα, βαρελιού στον 
αέρα, φρούτου σε δέντρο (Πίνακας 4) 
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Πίνακας 4: Έργο Δ4 
Έργο Δ4 
Βλέπεις ένα μήλο να κρέμεται στο κλαδί ενός δέντρου 
 

 Ερώτηση: Υπάρχει κάποια δύναμη στο μήλο;Το μήλο στη συνέχεια πέφτει από το κλαδί. Η 
δύναμη που ασκούταν στο μήλο καθώς πέφτει στο έδαφος είναι ίδια ή διαφορτική; Γιατί; 

 
Σε κάθε έργο υπάρχουν τόσο οι βασικές ερωτήσεις, που θα μας οδηγήσουν στη διερεύνηση 
των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών όσο και βοηθητικές ερωτήσεις οι οποίες θα μας 
επιβεβαιώσουν πως οι αυτιστικοί μαθητές έχουν κατανοήσει το σενάριο που πραγματεύεται 
το κάθε έργο. Οι ερωτήσεις έχουν όλες την ίδια δομή και η ορολογία που έχει χρησιμοποιηθεί 
είναι κατάλληλη για να γίνει αντιληπτή από άτομα που βρίσκονται στο αυτιστικό  φάσμα. 
Έτσι, το ρήμα ‘δείξε μου’ έχει χρησιμοποιηθεί στις βοηθητικές ερωτήσεις μιας και είναι 
σαφές, οικείο και επιτρέπει στα παιδιά την επιλογή της απάντησης χωρίς απαραίτητη 
αντίστοιχη λεκτική έκφραση. Επίσης, το ρήμα ‘πιστεύεις’ έχει χρησιμοποιηθεί για τις βασικές 
ερωτήσεις ως ρήμα οικείο στα παιδιά κατάλληλο για την εκμαίευση των πεποιθήσεών τους. 
Τέλος, κατάλληλες και λεπτομερείς εικόνες με ήρωες από παιδικά κόμιξ πλαισιώνουν τα έργα 
του Ε.Δ.Ε.Ι.Α. μιας και τα αυτιστικά παιδιά έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη την ικανότητα 
οπτικής μάθησης μέσω εικόνων (DfES, 2004). 
Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Το Ε.Δ.Ε.Ι.Α. εφαρμόστηκε πιλοτικά σε έξι συνολικά εφήβους, τρεις τυπικής ανάπτυξης και 
τρεις που εμπίπτουν στο αυτιστικό φάσμα. Οι μαθητές ήταν εξομειωμένοι ως προς το φύλο 
και τη χρονολογική και νοητική τους ηλικία. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης απέδωσαν ως επί 
το πλείστον στις διάφορες δυνάμεις εξωτερικά χαρακτηριστικά (externalforce) ενώ οι 
αυτιστικοί εσωτερικά χαρακτηριστικά (Internalforce). Επίσης η συνοχή των εναλλακτικών 
ιδεών στους αυτιστικούς μαθητές ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των μαθητών τυπικής 
ανάπτυξης.Τα αποτελέσματα αυτά μένει να αποδειχθούν και σε μεγαλύτερη έκταση στην 
κύρια έρευνα 
Η βιβλιογραφία στηρίζει τα έως τώρα ευρήματα της πιλοτικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, 
λόγω του ότι τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού αντιλαμβάνονται κυριολεκτικά τις έννοιες 
της γλώσσας (DfES, 2004) (‘αυτός έχει δύναμη’, ‘αυτό το σώμα έχει πολύ δύναμη’), 
αναμένεται ότι θα αποδώσουν την έννοια της δύναμης ως εσωτερική ιδιότητα του κάθε 
σώματος. Επίσης, με βάση τη βιβλιογραφίαγια τη θεωρία της συστηματοποίησης, 
αναμενόμενες απαντήσεις των παιδιών με αυτισμό αναμένεται να εμφανίζουν την 
εναλλακτική ιδέα ‘αντικείμενο –  δύναμη – κίνηση’.  
Με βάση την ίδια θεωρία, αναμένεταιοιεναλλακτικές ιδέες των παιδιών με αυτισμό να έχουν 
υψηλή συνοχή στις παραπάνω θεματικές ενότητες Α, Β, Γ και Δ.. Εάν κάτι τέτοιο 
επαληθευτεί, τότε θα φωτίσουμε μία νέα πτυχή στον επίμαχο διάλογο των τελευταίων ετών 
για την συνοχή ή μη των εναλλακτικών ιδεών ισχυριζόμενοι πως οι εναλλακτικές ιδέες 
μαθητών/τριών με ισχυρή συστηματοποίηση εμφανίζουν υψηλή συνοχή. 
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Επίλογος 
Ελπίζουμε πως τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα συμβάλουν στο σχεδιασμό 
κατάλληλων προγραμμάτων για τη διδασκαλία της φυσικής σε άτομα που εμπίπτουν στο 
αυτιστικό φάσμα.Κατ’αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν διδακτικές παρεμβάσεις για την 
διδασκαλία της μηχανικής οι οποίες θα έχουν ως πυρήνα την θεωρία του εποικοδομισμού και 
τις εναλλακτικές ιδέες των αυτιστικών παιδιών γύρω από τις έννοιες της δύναμης, της 
κίνησης βλημάτων και της βαρύτητας. 
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Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει τη δυνατότητα διδασκαλίας εννοιών των 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, που φοιτούν στην Ε΄ τάξη του 
Δημοτικού Σχολείου, μέσω μιας εξατομικευμένης διδακτικής παρέμβασης. Η σχεδίαση και 
υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης ακολούθησε τις αρχές της εποικοδομητικής 
προσέγγισης και την υιοθέτηση πρακτικών οι οποίες ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας στην ειδική αγωγή. Μέσω των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους 
μαθητές πριν, κατά και μετά την διδακτική παρέμβαση αλλά και από την ανάλυση των 
διαλόγων που καταγράφηκαν, εντοπίστηκαν οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών καθώς 
επίσης και η βαθμιαία τροποποίηση τους προς τις επιστημονικά αποδεκτές έννοιες σχετικά με 
τα στοιχεία που συγκροτούν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και τον τρόπο σύνδεσης τους, έτσι ώστε 
αυτό να διαρρέεται από ρεύμα.   
 
Abstract  The purpose of this study is to describe the possibility of instructing the concepts of electric 
circuits to students with learning disabilities of the fifth grade following the procedure of the 
individual planned intervention. The planning and the application of the teaching intervention 
followed the principles of   constructive method and the adoption of practices of special 
education that enhance the effectiveness of learning. The students’ alternative ideas and their 
gradual modification to the scientific view about the component elements of an electric circuit 
and how they are connected were defined through the students’ answers to the questionnaires 
that were used through all the stages of the intervention and the dialogues that were recorded. 
 
Εισαγωγή 
Η ένταξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στο γενικό σχολείο αποτελεί σκοπό του 
εκπαιδευτικού συστήματος τα τελευταία χρόνια (Ν. 2817/2000, Ν. 3699/2008) και 
αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η επιτυχής 
συμμετοχή των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) στα μαθήματα των Φυσικών 
Επιστημών (ΦΕ) μπορεί να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνεται με την ουσιαστική κατανόηση των 
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φαινομένων του φυσικού κόσμου, η οποία τελικά οδηγεί στην βελτίωση των σχολικών τους 
επιδόσεών και την καλυτέρευση της ποιότητας της καθημερινής τους διαβίωσης (Scruggs, 
Mastropieri & Okolo 2008, Brigham, Scruggs & Mastropieri 2011). Γενικότερα, τα 
χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα 
διαταραχών που εμφανίζονται στην ακρόαση, την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή, το 
συλλογισμό ή τις μαθηματικές ικανότητες και δεν αποτελούν άμεση συνέπεια άλλων 
καταστάσεων όπως είναι η βλάβη στην όραση ή την ακοή, η νοητική καθυστέρηση ή η 
ακατάλληλη διδασκαλία κ.λπ. (Hammill D. 1990, Παντελιάδου Σ. 2000). Ειδικότερα, τα 
παιδιά με ΜΔ στα μαθήματα των ΦΕ δυσκολεύονται να επεξεργαστούν πληροφορίες από την 
προϋπάρχουσα περιορισμένη σχολική τους γνώση (Mastropieri Μ., Scruggs Τ. Bakken J., & 
Whedon C. 1996 βλ. Τσελφές Β., Φασουλόπουλος Γ., Βαβουγιός Δ., & Παντελιάδου Σ. 
2006)΄ τείνουν να εστιάζουν σε λίγες μόνο πτυχές ενός φαινομένου και να εξάγουν 
συμπεράσματα βασισμένοι σχεδόν αποκλειστικά στην αισθητηριακή αντίληψη΄ διαθέτουν 
ένα σύστημα εναλλακτικών αντιλήψεων για την περιγραφή και ερμηνεία του εμπειρικού 
κόσμου ανάλογο με αυτό που συναντάται και στους υπόλοιπους μαθητές (Τσελφές κ.ά. 
2006)΄ και, τέλος, μπορούν να συλλογιστούν επαγωγικά και να δομήσουν νοητικά τις 
επιστημονικές έννοιες εφόσον έχουν παρακολουθήσει κατάλληλα σχεδιασμένες διδακτικές 
παρεμβάσεις (Scruggs & Mastropieri 1994). 
Στόχος της εργασίας μας ήταν να εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησής των εναλλακτικών 
ιδεών δύο μαθητών με ΜΔ της Ε΄ Τάξης του Δημοτικού, αναφορικά με τα στοιχεία ενός 
ηλεκτρικού κυκλώματος και τον τρόπο σύνδεσης τους ώστε αυτό να διαρρέεται από ρεύμα.  
Βασική υπόθεση της έρευνάς μας ήταν ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές θα τροποποιήσουν τις 
αρχικές τους ιδέες σχετικά με την λειτουργία και τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων του 
ηλεκτρικού κυκλώματος, ώστε αυτό να διαρρέεται από ρεύμα, με την βοήθεια μιας 
κατάλληλα σχεδιασμένης διδακτικής παρέμβασης η οποία στηρίζεται στην εποικοδομητική 
προσέγγιση και υιοθετεί πρακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 
στον χώρο της ειδικής αγωγής (Brigham, Scruggs & Mastropieri 2011). Επίσης, κατά το 
σχεδιασμό της παρέμβασης λάβαμε υπόψη ότι μια διδασκαλία ΦΕ για να θεωρηθεί επιτυχής, 
χρειάζεται τόσο την συχνή πραγματοποίηση πειραμάτων, για την εξασφάλιση την ενεργού 
εμπλοκής των μαθητών, όσο και την χρήση παραδειγμάτων, για την σύνδεση των προς 
εξέταση εννοιών με την καθημερινή τους ζωή (Palmer 2004). Ακόμα, απαραίτητη κρίθηκε η 
εναλλαγή των εφαρμοζόμενων διδακτικών μεθόδων (βιβλία, videos, Η/Υ, φύλλα εργασίας, 
πειράματα κ.α.) διότι και οι πιο ενδιαφέρουσες από αυτές μπορεί να καταλήξουν βαρετές, 
εφόσον εφαρμόζονται συνεχώς, χωρίς εναλλαγή (Palmer 2004). Σημαντική θεωρήθηκε 
επίσης η εξάσκηση των μαθητών στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, καθώς αυτή 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες στρατηγικές συστηματικής επεξεργασίας πληροφοριών 
(Mithaug,1993). 
Στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας  οι ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν ποιες 
από τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών άλλαξαν κάτω από την επίδραση της παρέμβασης 
όπως επίσης και τις πρακτικές που η ερευνήτρια – διδάσκουσα  επέλεξε να χρησιμοποιήσει 
και αποδείχθηκαν αποτελεσματικές, βοηθώντας τους μαθητές να υπερνικήσουν τις δυσκολίες 
κατανόησης που αντιμετώπιζαν. Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα που 
διαμορφώθηκαν ήταν: 1) Ποιες από τις αρχικές ιδέες των μαθητών με ΜΔ σχετικά με την 
αναγκαιότητα και τον τρόπο σύνδεσης των καλωδίων και της μπαταρίας σε ένα ηλεκτρικό 
κύκλωμα και της διάκρισης των υλικών σε αγωγούς και μονωτές τροποποιήθηκαν μετά το 
τέλος της παρέμβασης; 2) Ποιες ήταν οι πρακτικές που εφάρμοσε η ερευνήτρια για να 
βοηθήσει τους μαθητές να υπερνικήσουν τις δυσκολίες που συναντούσαν εξαιτίας των 
μαθησιακών δυσκολιών τους; 
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Μεθοδολογία της έρευνας 
Πλαίσιο της έρευνας  
Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε Δημοτικό Σχολείο του Βόλου, στο Τμήμα 
Ένταξης του οποίου η πρώτη συγγραφέας έκανε τη πρακτική της άσκηση. Σε συνεργασία με 
τον διευθυντή του σχολείου και την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης επιλέχθηκαν ένας 
μαθητής και μια μαθήτρια της Ε΄ Δημοτικού παρόμοιου γνωστικού επιπέδου που είχαν 
διαγνωστεί ότι είχαν ΜΔ. Οι δύο αυτοί μαθητές απομακρύνθηκαν για μερικές ώρες από τις 
γενικές τους τάξεις σε μια άλλη αίθουσα, για να παρακολουθήσουν τις εξατομικευμένες 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, που είχαν δομηθεί βάσει των διδακτικών τους αναγκών στα 
ηλεκτρικά κυκλώματα. Η εκπαιδευτική παρέμβαση υλοποιήθηκε από την πρώτη συγγραφέα η 
οποία ενήργησε ως ερευνήτρια και συνεργάστηκε με τους συναδέλφους της ώστε να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο δεύτερος συγγραφέας ενήργησε ως 
σύμβουλος έρευνας σε συνεργασία με τους δύο άλλους συγγραφείς, οι οποίοι επόπτευαν την 
ερευνητική διαδικασία.  
Χαρακτηριστικά των μαθητών 
Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης 
(ΚΕΔΔΥ) η μαθήτρια είχε διαγνωστεί ότι είχε δυσλεξία. Αν και προσπαθούσε να 
ανταποκριθεί στις σχολικές υποχρεώσεις της, δεν διάβαζε με ευχέρεια, παρόλο που 
κατανοούσε τον γραπτό λόγο. Είχε την ικανότητα να εκφράζεται γραπτώς, ωστόσο το 
ποιοτικό και ποσοτικό της λεξιλόγιο ήταν μέτριο, μπορούσε να περιγράφει εικόνες και δεν 
δίσταζε να λέει τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της. Σχετικά με τις μαθηματικές της 
ικανότητες, η μαθήτρια ονόμαζε και έγραφε αριθμούς και γεωμετρικά σχήματα, 
αντιλαμβανόταν τη διάκριση των αριθμών σε δεκάδες και μονάδες και μπορούσε να λύσει 
προβλήματα που απαιτούσαν έως και δυο πράξεις.  
Όσον αφορά την διάγνωση του μαθητή, αυτός παρουσίαζε δυσλεξία συνοδευόμενη από 
ελαφρά συμπτώματα διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Η 
αξιολόγηση του από το ΚΕΔΔΥ ανέφερε πως παρουσίαζε αργούς ρυθμούς μάθησης και 
στοιχεία που δείχνουν ανωριμότητα. Εμφάνιζε φτωχό λεξιλόγιο στον προφορικό και το 
γραπτό λόγο και δυσκολία στην κατανόηση γραπτών κειμένων. Στα θετικά  του 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνονταν το παιχνίδι με παζλ, οι ομαδικές δραστηριότητες και η 
συνεργασία. Όπως η μαθήτρια, ενδιαφερόταν και ο ίδιος για την επίδοση του και ήταν 
μαθητής που συναναστρέφονταν με άτομα του περιβάλλοντος του. 
Στην αξιολόγηση του ΚΕΔΔΥ τόσο της μαθήτριας όσο και του μαθητή δεν περιλαμβανόταν 
κάποια σημείωση σχετικά με τις ικανότητες και τις δυσκολίες τους στα μαθήματα των ΦΕ. 
Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο να συλλεχθούν πληροφορίες από τους εκπαιδευτικούς των μαθητών. 
Από τους διαλόγους μας μαζί τους προέκυψε πως και οι δύο εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι οι 
δυσκολίες που παρουσίαζαν οι μαθητές τους συνδέονταν εν μέρει με την δυσλεξία. Πιο 
συγκεκριμένα θεωρούσαν πως το περιορισμένο τους λεξιλόγιο, που πιθανόν προέκυπτε από 
τη δυσλεξία, τους εμπόδιζε να διακρίνουν τις λεπτές διαφορές ανάμεσα στο περιεχόμενο των 
όρων των ΦΕ. 
Συγκέντρωση και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων 
Τα ερευνητικά δεδομένα προέκυψαν από τους διαλόγους της ερευνήτριας με τα δυο παιδιά οι 
οποίοι μαγνητοφωνήθηκαν, τις παρατηρήσεις που κατέγραψε συνάδελφος της ερευνήτριας 
και τις απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν πριν, κατά και μετά 
την διαδικασία. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
ανάλυσης περιεχομένου (Holsti 1969). Κατά την ανάλυση, εντοπίστηκαν στις φράσεις των 
παιδιών τα «θέματα» που αναφέρονταν στις αρχικές και τελικές ιδέες τους για τα 
εξεταζόμενα φυσικά μεγέθη κ.λπ. καθώς επίσης και τα «ρήματα» που χρησιμοποιούσε η 
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ερευνήτρια στις ερωτήσεις που απηύθυνε προς τους μαθητές, στις οδηγίες που τους έδινε, 
στην παρότρυνση να αιτιολογήσουν τους ισχυρισμούς τους, στην επιβράβευση κ.λπ.  
 Ερευνητική διαδικασία 
Κατά τη διάρκεια των εξατομικευμένων διδακτικών παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν στους 
μαθητές, ακολουθήθηκαν τα στάδια της εποικοδομητικής προσέγγισης, σε συνδυασμό με 
πρακτικές της ειδικής αγωγής.  
Πιο αναλυτικά, στο στάδιο της ανάδειξης των ιδεών, αρχικά παρουσιάστηκε στους μαθητές 
μια σειρά από εικόνες (βλ. εικόνα 1) και ερωτήθηκαν σε ποιες από αυτές το λαμπάκι θα 
άναβε, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι ιδέες τους σχετικά με το μοντέλο σύνδεσης που 
υποστήριζαν (π.χ. επιστημονικό, μονοπολικό κ.λπ.). Έπειτα,  αναζητώντας τι πίστευαν για 
καθένα από τα μέρη του κυκλώματος ξεχωριστά, τους δόθηκε ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις 
σχετικές με την μπαταρία, τα καλώδια και τη λάμπα. Στη συνέχεια κλήθηκαν να 
πραγματοποιήσουν ένα πείραμα, χρησιμοποιώντας μια σειρά από υλικά που προμηθεύτηκαν, 
με σκοπό να κάνουν μια λάμπα να ανάψει. Σημειώνεται πως σε όλη τη διαδικασία γινόταν 
συζήτηση με τους μαθητές έτσι ώστε να εντοπιστούν οι διαθέσεις τους για την εξέλιξη της 
παρέμβασης και οι ενδεχόμενες παρανοήσεις τους για τα σχετικά φαινόμενα. Από αυτή τη 
συζήτηση αναδείχθηκαν και οι αρχικές ιδέες τους για τους αγωγούς και τους μονωτές.  
 
 
Εικόνα 1: Εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στο στάδιο της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών. 

 

  

   
Κατά το στάδιο της αναδόμησης των ιδεών των μαθητών, έγινε προσπάθεια να 
τροποποιηθούν οι εσφαλμένες αντιλήψεις τους, που σχετίζονταν με τις προς εξέταση έννοιες. 
Αρχικά παροτρύνθηκαν να συνδέσουν εκ νέου τα υλικά που χρειάζονταν για να κάνουν μια 
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λάμπα να ανάψει. Σε αυτή την κατασκευή οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παρέμβασης 
πειραματίζονταν σύμφωνα με τα ερωτήματα που αναγράφονταν στα φύλλα δραστηριοτήτων 
τα οποία τους δόθηκαν στη συνέχεια. Στο φύλλο δραστηριοτήτων, που πραγματεύονταν το 
ερώτημα «Πότε ανάβει το λαμπάκι;», οι μαθητές κλήθηκαν να παρατηρήσουν τρία 
διαφορετικά ζεύγη εικόνων, να βρουν σε ποια αναπαράσταση του κάθε ζεύγους το λαμπάκι 
θα ανάψει και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Έπειτα έπρεπε να καταγράψουν τις 
απαντήσεις τους και να προσπαθήσουν, με τη βοήθεια λέξεων-κλειδιών να διατυπώσουν ένα 
συμπέρασμα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να ανάψει η λάμπα. Στη συνέχεια η 
ερευνήτρια αναφέρθηκε στις έννοιες του ανοιχτού και του κλειστού κυκλώματος, οι οποίες 
παρομοιάστηκαν με έναν ανοιχτό-σπασμένο και έναν ολόκληρο κύκλο. Οι μαθητές στην 
συνέχεια κατασκεύασαν το κύκλωμα και άναψαν το λαμπάκι. Σημειώνεται πως μόνο η 
μαθήτρια κατέγραψε στο φύλλο τις απόψεις της ενώ ο μαθητής έδειξε να δυσφορεί με την 
ιδέα της καταγραφής και καθώς στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση δεν ελέγχονταν η 
ικανότητα της γραπτής του έκφρασης αλλά οι δυνατότητες του στην κατανόηση εννοιών των 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων, το φύλλο του μαθητή συμπληρώνονταν από την ερευνήτρια, βάσει 
των προφορικών του απαντήσεων. Έπειτα ακολούθησε άλλο φύλλο δραστηριοτήτων, το 
οποίο αναφέρονταν στους αγωγούς και στους μονωτές. Στους μαθητές ζητήθηκε να 
κατασκευάσουν το κύκλωμα της εικόνας 2 και στην συνέχεια να δοκιμάσουν τι θα συνέβαινε 
αν οι άκρες των καλωδίων ακουμπούσαν, τι αν δεν ακουμπούσαν και τι αν σε αυτές 
παρεμβάλλονταν ένα κέρμα. Έπειτα επανέλαβαν την διαδικασία με μια σειρά καθημερινών 
υλικών και κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους έτσι ώστε να διακρίνουν τους αγωγούς και 
τους μονωτές. 

 Εικόνα 2: Κύκλωμα που κατασκεύασαν οι μαθητές για τον προσδιορισμό αγωγών και 
μονωτών κατά το στάδιο της αναδόμησης των ιδεών 

 

  
Στο στάδιο της  ανασκόπησης, δόθηκε στους μαθητές  ένα επαναληπτικό φύλλο 
δραστηριοτήτων όπου η ερευνήτρια διάβαζε στους μαθητές την εκάστοτε ερώτηση και τους 
καλούσε να απαντήσουν προφορικά. Έπειτα αποκάλυπτε την απάντηση, που ήταν γραμμένη 
κάτω από την ερώτηση, η οποία διαβάζονταν από την ίδια. Η συγκεκριμένη διαδικασία 
βοήθησε στον εντοπισμό εκείνων των φαινομένων και εννοιών που δεν συγκράτησαν οι 
μαθητές και έπρεπε να επαναληφθούν. 
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Τέλος, στο στάδιο της αξιολόγησης, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 
ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις για τα στοιχεία ενός κυκλώματος, τον 
τρόπο σύνδεσης τους και τους αγωγούς-μονωτές. Ο στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να 
εντοπιστούν οι ιδέες των μαθητών που τροποποιήθηκαν.  
 
Αποτελέσματα της έρευνας  
Από τις απαντήσεις των μαθητών φάνηκε η διαφοροποίηση των εναλλακτικών ιδεών τους για 
τη σύνδεση των καλωδίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Έτσι ενώ κατά το στάδιο της ανάδειξης 
των ιδεών οι δύο μαθητές θεωρούσαν ότι ένα κύκλωμα μπορεί να λειτουργήσει με ένα 
καλώδιο, κατά το στάδιο της ανασκόπησης απέρριπταν αυτή την ιδέα. Επίσης, όσον αφορά 
τις ιδέες τους για την αναγκαιότητα ενός κλειστού κυκλώματος, ώστε να λειτουργεί η λάμπα, 
και οι δύο θεωρούσαν ότι ακόμη και χωρίς την επαφή όλων των καλωδίων με τη λάμπα και 
την μπαταρία, όπως συμβαίνει σε ένα ανοιχτό κύκλωμα, αυτή μπορεί να ανάψει. Μετά όμως 
από την διδακτική παρέμβαση, οι μαθητές τροποποίησαν την άποψη τους και περιέγραψαν 
στις απαντήσεις τους ένα κλειστό κύκλωμα, για να μπορεί η λάμπα να λειτουργήσει όπως 
φαίνεται και στις ενδεικτικές απαντήσεις του Πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1: Απόψεις των μαθητών για τα καλώδια και την σύνδεση τους πριν και μετά το 
τέλος της διδακτικής παρέμβασης. 

  Ανάδειξη ιδεών  Ανασκόπηση 
Μαθήτρια  

 

 Ερ: «Άρα η προϋπόθεση μας είναι να υπάρχει η 
μπαταρία τα καλώδια και το λαμπάκι συνδεδεμένα 
όλα μεταξύ τους, σαν να κάνουν ένα  κύκλο. Όταν 

δεν υπάρχει κανένα   κενό σε αυτόν τον κύκλο, 
τότε λέμε ότι το κύκλωμα είναι…» 

   Μα1: «…κλειστό.» 
   Ερ: «Ακριβώς. Και τότε μόνο ανάβει το 
λαμπάκι.» 
 Μα1: «Ναι. Για παράδειγμα, αν το έχουμε έτσι 
(χαλάει την σύνδεση καλωδίου-λάμπας) είναι 
ανοιχτό το κύκλωμα.» 

Μαθητής 

 

Ερ: «… πώς θα έφτιαχνες ένα ανοιχτό κύκλωμα.» 
(φτιάχνει με τα υλικά που έχει μπροστά του ένα 

ανοιχτό κύκλωμα, συνδέοντας την μπαταρία, ένα 
καλώδιο και το λαμπάκι.) 

Ερ: «Πολύ σωστά… και αν ήθελες να κάνεις ένα 
κλειστό κύκλωμα τι θα πρόσθετες;» 

Μα2: «Ένα ακόμα καλώδιο.» 
Ερ: «Πολύ σωστά! Το οποίο θα συνέδεες πώς;» 

(συνέδεσε το ένα άκρο του καλωδίου με το 
λαμπάκι και το άλλο με την μπαταρία.) 

 
Όσον αφορά τις ιδέες των μαθητών για τον ρόλο της μπαταρίας στο ηλεκτρικό κύκλωμα, 
φάνηκε ότι και οι δύο θεωρούσαν ότι η μπαταρία είναι απαραίτητη για την λειτουργία του 
κυκλώματος, ώστε να ανάψει η λάμπα. Ενδεικτικές απαντήσεις παρατίθενται στον πίνακα 2 
στον οποίο έχει διατηρηθεί και η ορθογραφία των μαθητών.  
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Πίνακας 2: Απαντήσεις των μαθητών για τον ρόλο της μπαταρίας πριν και μετά το τέλος της 
διδακτικής παρέμβασης. 

  Ανάδειξη ιδεών  Ανασκόπηση 
Μαθήτρια «Το τιλεκοντρόλ δεν μπορεί να δουλέψει 

αν δεν έχει    μπαταρία γιατί η μπαταρία 
παράγει ηλεκτρικό ρεύμα» 

Ερ: «Ξέρεις ποιος είναι η αντλία;»… 
Μα1: «Η μπαταρία;» 

Μαθητής «Η μπταρία δίνει ενέργηα στο 
τιλεκοντρολ γιατί χωρίς αυτι δεν 
λιτουργεί.» 
 

Ερ: «Άρα για ποιο λόγο στο κύκλωμα η λάμπα 
μένει κλειστή;» 

Μα2: «Γιατί δεν υπάρχει μπαταρία.» 
 
Αναφορικά με τη διάκριση των υλικών σε αγωγούς και μονωτές διαπιστώνεται, βάσει και του 
πίνακα 3, ότι οι αρχικές εσφαλμένες ιδέες της μαθήτριας τροποποιήθηκαν μετά την 
παρέμβαση, ενώ οι ιδέες του μαθητή παρέμειναν στο πλαίσιο που περιγράφει η επιστημονική 
άποψη. 
 

Πίνακας 3: Απαντήσεις των μαθητών για τους αγωγούς-μονωτές πριν και μετά το τέλος της 
διδακτικής παρέμβασης. 

  Ανάδειξη ιδεών  Ανασκόπηση 
Μαθήτρια  

«… δεν θα μεταδίδονταν σωστά το 
ρεύμα γιατί το γυαλί θα έσπαζε. Για το 
ξύλο που είναι πιο ανθεκτικό δεν 
ξέρω…» 

Ερ: «Γιατί λες ότι το κύκλωμα είναι κλειστό αφού 
τα καλώδια, στην ουσία δεν ακουμπούν μεταξύ 
τους.» (ακουμπούν με ένα κέρμα) 
Μα1: «Είναι κλειστό γιατί τα συνδέει το κέρμα.» 

Μαθητής  
«Α! στο γυαλί ναι, επειδή αφήνει το 
ρεύμα να περάσει, στο ξύλο όχι γιατί δεν 
αφήνει το ρεύμα να περάσει.» 

Μα2: «Αγωγό ονομάζουμε το σώμα μας… γιατί το 
ρεύμα περνάει.» 
Ερ: «Ακριβώς! Αυτό είναι αγωγός. Τα αντικείμενα 
που αφήνουν το ρεύμα να περνάει. Ενώ οι μονωτές 
τί είναι;» 
Μα2: «Αυτά που δε αφήνουν το ρεύμα να 
περνάει.» 

 
 
Η επεξεργασία που έγινε στο περιεχόμενο των παρατηρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας έδειξε ότι οι πρακτικές της ειδικής αγωγής που 
ακολούθησε η ερευνήτρια στα σημεία εκείνα όπου οι μαθητές δυσκολεύονταν να 
κατανοήσουν τις έννοιες ήταν: α) η ανάλυση έργου (task analysis) κατά τον σχεδιασμό της 
παρέμβασης, β) η επεξήγηση των εννοιών με πολυαισθητηριακά μέσα, όπως η χρήση εικόνων 
και η προφορική περιγραφή με σύντομες προτάσεις, γ) η ανάγνωση των εκφωνήσεων και των 
κειμένων στους μαθητές για την αποφυγή ελλιπούς κατανόησης τους, δ) η συχνή επανάληψη 
της περιγραφής των χαρακτηριστικών των δύσκολων εννοιών και ε) η επιβράβευση των 
μαθητών όταν έδιναν σωστές απαντήσεις ή συνέδεαν σωστά τα στοιχεία του κυκλώματος. 
 
Συζήτηση 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και οι δύο οι μαθητές τροποποίησαν τις απόψεις 
τους για τον τρόπο σύνδεσης των καλωδίων με τη λάμπα και την μπαταρία, η μαθήτρια για 
την διάκριση των υλικών σε αγωγούς και μονωτές και διατήρησαν τις απόψεις τους, οι οποίες 
είναι σύμφωνες με την επιστημονική άποψη, για τον ρόλο της μπαταρίας. Στο πλαίσιο αυτών 
των αποτελεσμάτων θεωρούμε ότι η υιοθέτηση τόσο της εποικοδομητικής προσέγγισης κατά 
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τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης, όσο και των συγκεκριμένων 
πρακτικών για τις οποίες έχει βρεθεί ότι ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 
στο χώρο της ειδικής αγωγής, φαίνεται να οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα για την προοπτική 
της ένταξης των μαθητών με ΜΔ στα μαθήματα των ΦΕ. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η 
συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσίαζαν οι συγκεκριμένοι μαθητές. Έτσι, σε 
ενδεχόμενη εφαρμογή τους στο πλαίσιο της γενικής τάξης θεωρούμε ότι θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστούν, ώστε να καλύπτουν τόσο τις ανάγκες των μαθητών τυπικής ανάπτυξης, 
όσο και τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά των εκάστοτε μαθητών με ΜΔ. Πιο συγκεκριμένα, 
κρίνουμε απαραίτητη την προσαρμογή στη χρήση των πραγματικών υλικών, στην 
πραγματοποίηση των πειραμάτων, στα φύλλα εργασίας και γενικότερα στις πρακτικές της 
ειδικής αγωγής που εφαρμόζονται. Τέλος θεωρούμε ότι η πραγματοποίηση επιπρόσθετων 
ερευνών και σε άλλες θεματικές ενότητες των ΦΕ, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην 
διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού 
της εποικοδομητικής παρέμβασης και των πρακτικών της ειδικής αγωγής, στην προοπτική 
της ένταξης των παιδιών με ΜΔ στα μαθήματα των ΦΕ. 
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Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις προστατευόμενες 
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 Περίληψη    Η πρόσβαση των πολιτών στο περιβάλλον και στην περιβαλλοντική πληροφορία αποτελεί 
δικαίωμα όλων και απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία του μέσω της ανάπτυξης της 
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Ειδικότερα η ενεργός συμμετοχή πολιτών με αναπηρία στα 
περιβαλλοντικά ζητήματα μπορεί να συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ευαίσθητο δείκτη 
προσβασιμότητας ή μη στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό πραγματώθηκε έρευνα στην οποία 
ζητήθηκε η άποψη ατόμων με προβλήματα όρασης για τη σημασία ενημέρωσης και 
συμμετοχής τους σε δραστηριότητες που αφορούσαν στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου 
Βορείων Σποράδων (ερευνητική φάση). Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ημι-
δομημένων συνεντεύξεων και με βάση την ανάλυσή τους συντάχθηκαν προτάσεις οι οποίες 
και υλοποιήθηκαν (φάση ανάπτυξης). Οι προτάσεις αυτές  αφορούσαν ζητήματα 
προσβασιμότητας και περιβαλλοντικής πληροφόρησης. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε 
απτικός χάρτης και μακέτα του εν λόγω Πάρκου τα οποία αξιολογήθηκαν για την 
καταλληλότητά τους και έλαβαν πολύ καλή κριτική. Το υλικό πλέον αποτελεί έκθεμα του 
Κέντρου Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου και αξιοποιείται για την 
ενημέρωση ατόμων με και χωρίς προβλήματα όρασης. 
 
Abstract  All citizens have the right to access information on the environment. This access in turn 
constitutes an important condition for the environmental protection through the development 
of an environmental responsibility. The active participation of citizens with disabilities in 
environmental issues may constitute a critical indicator of the quality of their environmental 
access. The present paper is focused on issues of environment access as were described and 
determined by people with visual disabilities through semi-structured interviews. Emphasis 
was given to the National Marine Park of Alonissos Northern Sporades. The analysis of the 
obtained data highlighted a set of proposals which were depicted by the participants (research 
phase). In turn, an implementation phase took place within which a tactile map in conjunction 
with a model of the above Park were constructed and evaluated by the participants. The 
evaluation process ended up with very positive feedback and the specific tactile material was 
placed as permanent exhibit of the Information Centre of the National Marine Body that can 
be freely used by any visitor with or without visual impairments. 
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Εισαγωγή  
Η προστασία του φυσικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με την υπάρχουσα 
νομοθεσία, αποτελεί δικαίωμα και ταυτόχρονα υποχρέωση του κάθε πολίτη (Σκούρτος & 
Σοφούλης, 2005). Η δυνατότητα επίσκεψης σε Προστατευόμενες Περιοχές, η 
παρακολούθηση και η συμμετοχή σε δράσεις προστασίας, καθώς και ο σχεδιασμός 
διαχείρισης, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές ομάδες (Παρασκευόπουλος, 
Μινώτου, Παντής & Μνιέστρης, 2007), με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία.  
Προκύπτει επομένως η αναγκαιότητα και η υποχρέωση της εξασφάλισης της πρόσβασης των 
ατόμων με αναπηρία σε όλες τις δράσεις που αναπτύσσονται στις περιοχές υψηλού 
οικολογικού ενδιαφέροντος. Μία εξ αυτών είναι η ενημέρωση του κοινού και η 
ευαισθητοποίησή του, δράση ιδιαίτερα σημαντική για την απόκτηση γνώσεων και την 
καλλιέργεια αξιών και δεξιοτήτων, που βοηθούν το άτομο να κατανοήσει και να εκτιμήσει 
την αμοιβαία σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο, την κουλτούρα και το βιο-φυσικό του 
περιβάλλον (Παρασκευόπουλος, 2009). Ένα μέσο που βοηθά στην πρόσβαση για πιο 
ολοκληρωμένη ενημέρωση είναι η ύπαρξη κατάλληλα διαμορφωμένου ενημερωτικού υλικού 
για όλους τους επισκέπτες των Προστατευόμενων Περιοχών.  
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μία προσέγγιση του ζητήματος της πρόσβασης των 
ατόμων με αναπηρία όρασης στις Προστατευόμενες Περιοχές, εστιάζοντας το ενδιαφέρον 
στο τομέα της ενημέρωσης που παρέχεται στους επισκέπτες. Πιο συγκεκριμένα μελετάται η 
περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων  (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.). 
Σε πρώτο πλαίσιο διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη κατάλληλα διαμορφωμένου ενημερωτικού 
υλικού για άτομα με προβλήματα όρασης στο Κέντρο Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης 
του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.. Έπειτα πραγματοποιήθηκε έρευνα που εξέτασε την ύπαρξη προσβάσιμου 
ενημερωτικού υλικού σε Κέντρα Ενημέρωσης στις Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα 
μέσα από την εμπειρία ατόμων με προβλήματα όρασης, ενώ παράλληλα τέθηκαν και σχετικές 
προτάσεις. Τα πορίσματα και οι προτάσεις που αντλήθηκαν κατά την ερευνητική διαδικασία 
οδήγησαν στην κατασκευή ενημερωτικού υλικού που αφορά το Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. και 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα όρασης. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του υλικού από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα και 
εγκρίθηκε η καταλληλότητά του.  
Πλέον το απτικό ενημερωτικό υλικό αποτελεί έκθεμα του Κέντρου Ενημέρωσης του Φορέα 
Διαχείρισης. Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την πραγμάτωση του δύσκολου 
στόχου της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο Ε. Θ. Π. Α. Β. Σ. 
 
Μεθοδολογία  
Η έρευνα που διεξήχθη ήταν μία εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς ο σκοπός της ήταν 
προκαθορισμένος και πρακτικός. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της έρευνας 
πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την άμεση αξιοποίηση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε 
μία προκαθορισμένη πρακτική κατάσταση (Παρασκευόπουλος, 1993).  
Οι επί μέρους ερευνητικοί στόχοι της παρούσης εργασίας ήταν οι εξής: α) να αντλήσουμε 
πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες επισκέψεις των ατόμων με αναπηρία όρασης σε 
Προστατευόμενες Περιοχές, β) να μάθουμε την άποψη τους για τη σημασία της πρόσβασης 
στην ενημέρωση αλλά και σε δραστηριότητες σχετικές με τη φύση,  γ) να προταθούν από 
τους συνεντευξιαζόμενους μέσα πραγμάτωσης της πρόσβασης στην ενημέρωση και σε 
δραστηριότητες και δ) με βάση τις προτάσεις των συμμετεχόντων να υλοποιηθεί απτικό 
πληροφοριακό υλικό με συγκεκριμένες προδιαγραφές και να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητα του. Οι τρεις πρώτοι στόχοι της παρούσης εργασίας συνθέτουν το 
καθαρά ερευνητικό μέρος της, ενώ ο τέταρτος στόχος αφορά στο εφαρμοσμένο (σχεδιασμός 
και εφαρμογή).   
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Συμμετέχοντες. Το δείγμα της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε από το Σωματείο Ατόμων με 
Αναπηρία Όρασης του Νομού Μαγνησίας, «Μάγνητες Τυφλοί». Τα άτομα που συμμετείχαν 
στην έρευνα ήταν διαφορετικής ηλικίας, φύλου και οπτικής οξύτητας.  Πρόκειται για πέντε 
άτομα, μία γυναίκα και τέσσερις άντρες εκ των οποίων οι 3 είχαν ολική τύφλωση ενώ οι δύο 
ήταν αμβλύωπες. Το ηλικιακό φάσμα ήταν από 20 έως 65 έτη. 
Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων. Η φύση των δεδομένων οδήγησε στην επιλογή ποιοτικής 
μεθόδου έρευνας, καθώς οι ποιοτικές μέθοδοι εστιάζουν στο χαρακτήρα του φαινομένου και 
όχι στην ποσότητα εμφάνισής του  (Παρασκευοπούλου-Κόλλια 2008). Εργαλείο συλλογής 
των δεδομένων μας ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη με άξονες συνέντευξης τα επί μέρους 
ερευνητικά ερωτήματα.  
Ανάλυση Δεδομένων. Η ταξινόμηση, η κατηγοριοποίηση και η κατάταξη των δεδομένων έγινε 
με βάση τις νοηματικές μονάδες των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων. Η διαδικασία 
αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάλυση των δεδομένων μιας ποιοτικής έρευνας 
(Cohen, Manion & Morrison, 2007). Στην παρούσα έρευνα οι παραπάνω διαδικασίες έγιναν 
με γνώμονα τους άξονες της συνέντευξης που είχαν οριστεί εφαρμόζοντας την ολιστική 
προσέγγιση της ανάλυσης των δεδομένων (Dey, 1993). 
 
Αποτελέσματα  
Η παρούσα έρευνα πραγματώθηκε σε δύο φάσεις: Την ερευνητική φάση (Α Φάση) κατά την 
οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις απόψεις των ατόμων με προβλήματα όρασης 
για τη σημασία της πρόσβασης σε προστατευόμενες περιοχές, καθώς και για τα μέσα 
πραγμάτωσής της και την φάση εφαρμογής (Β Φάση) κατά την οποία υλοποιήθηκαν 
ορισμένες προτάσεις και αξιολογήθηκε το παραγόμενο υλικό. Τα δύο αυτά στάδια 
παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω. 

 
Α Φάση: Ερευνητικό μέρος 
Όσον αφορά το σκέλος της πιθανής επίσκεψης σε κάποια Προστατευόμενη Περιοχή και της 
επαφής με δραστηριότητες και ενημερωτικό υλικό κατάλληλο για άτομα με προβλήματα 
όρασης, μόνο οι δύο από τους τρεις συμμετέχοντες έδωσαν θετική απάντηση ως προς την 
επίσκεψη, με  κανένα από τους συμμετέχοντες όμως, να δίνει θετική απάντηση ως προς την 
ύπαρξη κατάλληλου υλικού. Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι θεώρησαν απαραίτητη τόσο την 
ύπαρξη ενημέρωσης και κατ’ επέκταση ενημερωτικού υλικού, όσο και την άμεση επαφή τους 
με τη φύση, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικά ένας 
συμμετέχον ανέφερε «Δεν είναι απλά δική μας ανάγκη να υπάρχει υλικό, είναι δικαίωμα μου. 
Θέλω να ξέρω τι υπάρχει γύρω μου και τι μπορώ να κάνω εγώ γι αυτό».  
Οι  δικές τους ιδέες για τη δημιουργία και ύπαρξη κατάλληλου ενημερωτικού υλικού 
ποίκιλαν. Και οι πέντε θεώρησαν σημαντική την ύπαρξη απτικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα 
την ύπαρξη μακέτας πρότειναν και οι πέντε συμμετέχοντες, ενώ το ίδιο ισχύει και για την 
ύπαρξη απτικού χάρτη. Ομοιώματα ζώων και στοιχείων του περιβάλλοντος αποτέλεσαν 
πρόταση των τριών από τους πέντε συμμετέχοντες. Τρεις από τους συμμετέχοντες θεώρησαν 
απαραίτητη την ύπαρξη καταρτισμένου προσωπικού που θα τους ξεναγεί, ενώ δύο θεώρησαν 
απαραίτητη την ύπαρξη ηχητικού υλικού. Οι ιδέες που παράθεσαν σχετικά με το σχεδιασμό 
και την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στη φύση, περιελάμβαναν κυρίως οικοδιαδρομές 
(τέσσερις από τους πέντε συμμετέχοντες). Ακόμη,  ένας από τους συμμετέχοντες πρότεινε τη  
δημιουργία κυνηγιού θησαυρού (βλ. Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα Α΄ Φάσης 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
προηγούμενη επίσκεψη 

& 
ύπαρξη διαφοροποιημένου υλικού 

2 θετικές απαντήσεις ως προς την 
επίσκεψη 
3 αρνητικές απαντήσεις ως προς την 
επίσκεψη 
5 αρνητικές απαντήσεις ως προς την 
ύπαρξη διαφοροποιημένου υλικού 

σημασία της πρόσβασης στην 
ενημέρωση και σε δραστηριότητες 

5 θετικές απαντήσεις  
 
 
 

προτάσεις 

• απτικοί χάρτες                                         
(5/5) 

• μακέτες                                                     
(5/5) 

• οικοδιαδρομές                                          
(4/5) 

• ομοιώματα ζώων και στοιχείων 
του περιβάλλοντος                                          
(3/5) 

• καταρτισμένο προσωπικό                       
(3/5)  

• ηχητικό υλικό                                           
(2/5) 

• κυνήγι θησαυρού                                      
(1/5) 

 
Β Φάση: Εφαρμογή (4ος ερευνητικός στόχος) 
Στη συνέχεια υλοποιήσαμε μερικές από τις προτάσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, 
προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπίσαμε και τον 4ο ερευνητικό στόχο. Με βάση 
τα αποτελέσματα των πρώτων τριών ερευνητικών στόχων κατασκευάστηκαν α. απτικός 
χάρτης, και β. μακέτα. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε απτικός χάρτης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. και 
μακέτα μίας από τις σχετικά προσβάσιμες παραλίες του νησιού, τον Λεφτό Γυαλό (βλ. 
Εικόνες 1, 2, 3). Παρακάτω παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης των δύο εφαρμογών. 
Απτικός χάρτης. Οι απτικοί χάρτες αποτελούν αναπαραστάσεις χωρικών σχεδίων που 
μεταφέρονται με απτικό, οπτικό και απτικο-οπτικό τρόπο (Αργυρόπουλος, 2011). 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία ύπαρξής τους σε ένα Κέντρο Ενημέρωσης μίας 
Προστατευόμενης Περιοχής, προκειμένου να παρέχονται χωρικές πληροφορίες, πάρθηκε η 
απόφαση δημιουργίας ενός απτικού χάρτη που θα απεικονίζει το Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.  
Ο χάρτης περιέχει όλα τα σημαντικά νησιά και τις σημαντικότερες βραχονησίδες που 
περιλαμβάνονται στην περιοχή του Θαλάσσιου Πάρκου. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει την 
Αλόννησο, την Κυρα-Παναγιά, την Περιστέρα, τα Σκάντζουρα, το Πιπέρι , τα Δύο Αδέρφια, 
τα Γιούρα, το Πιπέρι, τη Ψαθούρα καθώς και τη Λεχούσα και τη Γράμμεζα (βλ. Εικόνες 1, 
2). 
 Η κατασκευή του χάρτη πραγματοποιήθηκε βασιζόμενη σε κριτήρια όπως η κλίμακα, η 
ύπαρξη ταμπελών braille, η υφή των υλικών, η απόσταση των αντικειμένων, το υλικό 
κατασκευής και το ύψος των υπερυψωμένων στοιχείων.  
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Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το μέγεθος των απτικών χαρτών, συχνά συναντά κανείς 
μέγεθος Α4, ενώ το Α3 είναι το επόμενο πιο συχνό μέγεθος παραγωγής. Υποστηρίζεται πως 
τα μεγέθη αυτά προωθούν την καλύτερη δυνατή  ανάγνωση και επεξεργασία. Ένα ακόμη 
στοιχείο που συμβάλει στην επιλογή των μεγεθών αυτών, είναι η εύκολη μεταφορά τους και 
η διανομή τους στα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης, ενώ συνάμα είναι μεγέθη που 
μπορούν να κατασκευάσουν τα μηχανήματα παραγωγής χαρτών.  
Η κλίμακα, ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
κατασκευή ενός απτικού χάρτη, είναι άμεσα εξαρτώμενη από το μέγεθος της περιοχής που 
αναπαριστάται και το είδος των πληροφοριών που θα περιέχονται. Σχετίζεται με την 
περιπλοκότητα του χάρτη των βλεπόντων και το χώρο που χρειάζεται ο εκάστοτε δημιουργός 
για τις ταμπέλες braille που θα περιλαμβάνει (Rowell & Ungar, 2003).  
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου της αναγκαίας αναπαράστασης πολλών 
σημαντικών νησιών το μέγεθος του χάρτη που κατασκευάστηκε είναι λίγο μεγαλύτερο από 
Α4 προκειμένου να είναι πιο κατανοητή η ψηλάφησή του και να μην περιέχονται πολλά 
στοιχεία σε μικρή επιφάνεια. Παράλληλα τηρήθηκε κλίμακα η οποία υπολογίζεται σε 
1:100.000 καθιστώντας τις αποστάσεις μεταξύ των νησιών, αντίστοιχες των πραγματικών. 
Οι ταμπέλες braille, επιπλέον,  αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο των απτικών χαρτών 
στο οποίο πρέπει να δοθεί εξαιρετική σημασία. Το μέρος που θα επιλέξει ο κατασκευαστής 
να τις τοποθετήσει, θα πρέπει να εξεταστεί και να επιλεγεί με προσοχή, αφού είναι αναγκαίο 
να προωθεί την εύκολη ανάγνωση του χάρτη. σημαντικό ακόμη παράγοντα αποτελεί και το 
πλήθος τους. Εάν ο αριθμός τους είναι μεγάλος θα καταστήσουν το χάρτη δυσνόητο και 
μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την ερμηνεία του (Jacobson,1996). Για το λόγο αυτό, 
ο απτικός χάρτης του ΕΘΠΑΒΣ περιέχει τις απαραίτητες μόνο πληροφορίες σε γραφή Braille  
όπως τις ονομασίες των νησιών και τις ζώνες προστασίας που έχουν οριστεί. 
Αν και μόνο ένας μικρός αριθμός ερευνητών έχει μελετήσει τους χάρτες με εμπειρικό τρόπο 
(Jehoel, McCallum, Rowell,& Ungar, 2006), έχει παρατηρηθεί πως η υφή των υλικών, η 
απόσταση των αντικειμένων που αναπαριστώνται, το μέγεθος τους, καθώς και το σχήμα τους 
είναι παράμετροι που πρέπει να εξεταστούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη (Rowell & 
Ungar,2003). Για παράδειγμα, εάν οι ακμές των αντικειμένων είναι απότομες, αναμένεται να 
προκαλέσουν υψηλότερου βαθμού απτικό ερέθισμα στις νευρικές απολήξεις των δακτύλων 
απ΄ ότι οι βαθμιαία κεκλιμένες ή οι καμπυλωτές ακμές.  
Επίσης, το υλικό είναι προτιμότερο να είναι σκληρό για να αποφευχθεί η παραμόρφωσή του, 
όχι όμως τόσο σκληρό ώστε να κάνει την απτική αναγνώριση δύσκολη και κουραστική. Το 
τραχύ χαρτί ή το τραχύ πλαστικό (για να εξασφαλιστεί και η ανθεκτικότητα) και το 
μικροκαψουλικό χαρτί φαίνεται πως είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή υλικών κατά την 
κατασκευή ενός χάρτη (Jehoel, McCallum, Rowell, & Ungar, 2006). 
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των συμβόλων του απτικού χάρτη είναι το ύψος τους, η 
απόσταση δηλαδή από τη βάση του χάρτη μέχρι την κορυφή τους. Η απόσταση αυτή 
διαφοροποιείται από χάρτη σε χάρτη, κάτι το οποίο οφείλεται στον τρόπο παραγωγής και 
κατασκευής των χαρτών. Το πλαστικό που διαμορφώνεται μέσω της θερμότητας είναι πάνω 
από 1 mm, το μικροκαψουλικό χαρτί είναι περίπου 0,5μμ, ενώ ο εκτυπωτής Braille παράγει 
τελείες σε ύψος 0,25-1,0μμ. Χαρακτηριστικό των δύο πρώτων υλικών είναι η δυνατότητα 
συμπίεσης τους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει σχετικές έρευνες προκειμένου να προσδιοριστεί με 
σαφήνεια μια διακριτή βαθμονόμηση ύψους κατά την απτική διερεύνηση και αναγνώριση 
ανάγλυφων χαρτών (Jehoel, Dinar, McCallum, Rowell, & Ungar, 2005). Μέσα από 
ψυχοφυσικές μελέτες διερευνήθηκαν οι ευαισθησίες του δακτύλου κατά την εξέταση 
αντικειμένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι απτικές αναπαραστάσεις μπορούν να γίνουν 
αντιληπτές ακόμα και όταν αυτές έχουν ύψος 0,16μμ, ύψος πολύ λιγότερο απ’ ότι οι 
κατασκευαστές τέτοιων ανάγλυφων χαρτών  συνηθίζουν να κατασκευάζουν. 
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Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρήθηκαν σημαντικά και απαραίτητα για την κατασκευή 
απτικών χαρτών και ως εκ τούτου λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα εφαρμογή. Ο χάρτης 
κατασκευάστηκε από μακετόχαρτο, ένα υλικό ανθεκτικό, σκληρό και συνάμα ακίνδυνο στο 
να καταστήσει τη ψηλάφηση του χάρτη μία επίπονη διαδικασία. Το ύψος των 5μμ 
καθιστούσε δυνατό τον εντοπισμός των υπερυψωμένων στοιχείων. Τα σύνορα των 
προστατευόμενων ζωνών συμβολίστηκαν με σπάγκο πάχους 2μμ. Το Πατητήρι, η 
πρωτεύουσα δηλαδή και το λιμάνι της Αλοννήσου, συμβολίστηκε με μία πινέζα της οποίας το 
διαφορετικό υλικό σε υφή, μέγεθος και σχήμα από αυτό του μακετόχαρτου καθιστά δυνατό 
και εύκολο τον εντοπισμό της. 
Μακέτα. Η μακέτα επιλέχθηκε να αναπαριστά μία παραλία από τις σχετικά προσβάσιμες 
παραλίες του νησιού, το Λεφτό Γυαλό (βλ. Εικόνα 3). Στην παραλία αυτή μπορεί να βρεθεί 
κάποιος επισκέπτης για να αναπτύξει δραστηριότητες αναψυχής, όπως το κολύμπι αλλά και 
να επισκεφτεί τους χώρους ενδιαίτησης που υπάρχουν. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ένας εξ 
αυτών των χώρων διαθέτει και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο υγιεινής για άτομα με 
αναπηρία, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην επιλογή της παραλίας. 
Πριν την έναρξη της κατασκευής της μακέτας, πραγματοποιήθηκε λήψη φωτογραφιών της 
παραλίας που επρόκειτο να αναπαρασταθεί απτικά. Με τον τρόπο αυτό, υπήρχε μία καλή 
εικόνα τόσο του φυσικού όσο και του τεχνητού περιβάλλοντος, παρέχοντάς μας τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Η μακέτα κατασκευάστηκε βασιζόμενη σε τέσσερις αρχές: την 
κλίμακα, την οικονομία, τα υλικά και τον προσανατολισμό. Επιπλέον κατασκευάστηκε 
υπόμνημα, ως βασικό μέσο για την αυτόνομη απτική επεξεργασία της μακέτας. 
Η κλίμακα λήφθηκε υπόψη και εξετάστηκε το μέγεθος της περιοχής σε σχέση με το μέγεθος 
των αντικειμένων που επιθυμούσαμε να αναπαραστήσουμε. Κατά τη δημιουργία, λοιπόν, και 
κατασκευή των μεμονωμένων αντικειμένων (μοντέλα αναπαράστασης της ταβέρνας, του 
μπαρ, των ομπρελών, των τραπεζιών κ.τ.λ.) τηρήθηκαν αναλογίες μεγέθους που επέτρεπαν 
τον συσχετισμό των παραπάνω. Ακόμη, κατά την τοποθέτησή τους στο επίπεδο, έγινε 
προσπάθεια επιλογής της καλύτερης δυνατής απόστασης των αντικειμένων. Κάτι τέτοιο 
κατέστη δυνατό, μέσα από βοήθεια που μας παρείχε ένα άτομο με μειωμένη όραση. 
Παράλληλα έγινε προσπάθεια τήρησης των πραγματικών αποστάσεων μεταξύ των κτηρίων 
και των αντικειμένων που υπήρχαν στον φυσικό χώρο. 
Μία ακόμη αρχή που έγινε σεβαστή, ήταν εκείνη της οικονομίας. Σύμφωνα με αυτή, ένα 
απτικό βοήθημα πρέπει να περιέχει, όσο αυτό είναι εφικτό, μόνο τις απαραίτητες 
πληροφορίες (Jacobson,1996). Η περιπλοκότητα των πληροφοριών που έπρεπε να 
παρέχουμε, καθώς και το πλήθος αυτών, τόνισε τη σημασία ύπαρξης οικονομίας των 
αναπαριστώμενων αντικειμένων. Για το λόγο αυτό έγινε επιλογή των πληροφοριών που θα 
ήταν ωφέλιμο να αναπαρασταθούν. Η επιλογή πραγματοποιήθηκε περισσότερο με κριτήριο 
την μονιμότητα καθώς και τη σημασία των κτηρίων και των αντικειμένων που βρίσκονταν 
στο χώρο. Τα κτήρια των μπαρ, της ταβέρνας, η πισίνα οι σκάλες και το χαμηλό τοίχος 
αναπαραστάθηκαν, διότι είναι κατασκευές που δεν μεταφέρονται και δεν μεταβάλλονται στο 
χρόνο. Ακόμη, αποτελούν σημαντικές πληροφορίες, που θα βοηθήσουν το άτομο με 
προβλήματα όρασης να δημιουργήσει ένα νοητικό χάρτη και να μπορέσει σε ένα δεύτερο 
επίπεδο, έπειτα από την ενημέρωση, να περιηγηθεί στην παραλία, πράγμα το οποίο αποτελεί 
και τον κυριότερο στόχο της εργασίας αυτής. 
Επίσης, η κατασκευή της μακέτας στηρίχθηκε στην προσεκτική επιλογή των υλικών. Η υφή 
των υλικών που επιλέχθηκαν ήταν όσο το δυνατό πιο κοντά στην υφή των πραγματικών 
υλικών που συναντούμε στο περιβάλλον. Όπου υπήρχε η δυνατότητα, τα υλικά ήταν παρμένα 
από τη φύση (χώμα, χαλίκια, πέτρες) ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγινε προσπάθεια να 
αποδοθούν με όσο το δυνατόν ρεαλιστικό τρόπο. Για παράδειγμα, η θάλασσα αποδόθηκε με 
κερί τζελ, δίνοντας μία υγρή αίσθηση παρεμφερή με αυτή του νερού, ενώ το δάσος 
συμβολίστηκε με τεχνητό γρασίδι. Ακόμη, οι ξύλινες κατασκευές όπως είναι οι πέργκολες, τα 
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Εικόνες 1 και 2: απτικός χάρτης ΕΘΠΑΒΣ,  νησί «Περιστέρα» στον απτικό 

τραπέζια και μία αποβάθρα αποδόθηκαν με ξύλο που χρησιμοποιείται σε χειροτεχνίες. Το 
χρώμα και η επιφάνεια των υλικών ήταν ένα ακόμη χαρακτηριστικό τους. Οι χρωματικές 
αντιθέσεις και η αποφυγή υλικών που δημιουργούν έντονες αντανακλάσεις αποτέλεσαν 
κριτήρια κατασκευής, για τη διευκόλυνση των ατόμων με υπολειπόμενη όραση. 
Επιπλέον, δόθηκε σημασία στον προσανατολισμό. Προσανατολισμός σε ένα χάρτη ή στην 
προκειμένη περίπτωση σε μία μακέτα, είναι η σχέση μεταξύ των διευθύνσεων του χάρτη και 
των αντίστοιχων κατευθύνσεων στην πραγματικότητα. Στο κάτω αριστερό μέρος της μακέτας 
τοποθετήθηκε πυξίδα, η οποία δείχνει τον προσανατολισμό της παραλίας, βοηθώντας τον 
αναγνώστη να εξακριβώσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται η παραλία σε σχέση με τα σημεία 
του ορίζοντα. 
Τέλος, στοχεύοντας στην αυτόνομη και εύκολη εξερεύνηση της μακέτας από το χρήστη 
κατασκευάστηκε υπόμνημα (βλ. Εικόνα 4) που περιείχε τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί. 
Δίπλα σε κάθε υλικό αναγραφόταν στον κώδικα γραφής και ανάγνωσης braille (Huebner, 
2000) η ονομασία του στοιχείου που αναπαριστούσε (θάλασσα, μπαρ, κ.τ.λ.). 
Το απτικό ενημερωτικό υλικό αξιολογήθηκε από άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα και 
έλαβε πολύ καλές κριτικές. Ένας από τους συμμετέχοντες είπε χαρακτηριστικά «Νιώθω ότι 
έχω μία πολύ καλή εικόνα της παραλίας…» ενώ μία ακόμη συμμετέχουσα τόνισε πως «Όταν 
έχω το υπόμνημα καταλαβαίνω μόνη μου τι υπάρχει στη μακέτα. Δε χρειάζομαι απαραίτητα 
προφορικές οδηγίες». Πλέον τόσο ο χάρτης όσο και η μακέτα αποτελούν μόνιμα εκθέματα 
του Κέντρου Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ..  
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Εικόνες 3 και 4:   μακέτα Λεφτού Γυαλού, υπόμνημα μακέτας. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Η ύπαρξη προσβάσιμου ενημερωτικού υλικού είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα οφέλη που 
προκύπτουν είναι πολύπλευρα. Σημαντικό όφελος αποτελεί η ανάπτυξη περιβαλλοντικής 
συνείδησης, η οποία θα οδηγήσει στην εμφάνιση κατάλληλων στάσεων και συμπεριφορών 
απέναντι στο περιβάλλον. Επίσης, σε ατομικό επίπεδο, η απόκτηση γνώσεων και 
διαχειριστικής σκέψης, η επιθυμία συμμετοχής σε δράσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος και η καλλιέργεια επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων είναι μερικά 
από τα θετικά απότοκα της προσβασιμότητας σε μία Προστατευόμενη Περιοχή όπως το 
ΕΘΠΑΒΣ. Επιπλέον, η ύπαρξη προσβάσιμων περιοχών, ως μία εναλλακτική πρόταση 
τουρισμού, μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη στην περιοχή αυτή (Buhalis, 2012), 
σεβόμενη πάντα το προστατευόμενο περιβάλλον και προωθώντας την ευημερία του. 
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Συμπόσιο 3:  
Περιγραφή στοιχείων και πρώτων αποτελεσμάτων της α' φάσης 

ενός προγράμματος επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών για 
την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες2  

Οργανωτής: Π. Καριώτογλου 
Συζητητής: Β. Τσελφές  

 
 
Στο συμπόσιο αυτό παρουσιάζονται στοιχεία και πρώτα αποτελέσματα της α' φάσης ενός 
προγράμματος ένδο-επιμόρφωσης 13 εκπαιδευτικών. Επίσης τα αποτελέσματα μιας 
επισκόπησης 30 εκπαιδευτικών που διδάσκουν διαδικαστική γνώση μέσω διερεύνησης - 
ανακάλυψης. Η επισκόπηση έγινε πριν την α' φάση και συνέβαλλε στην οργάνωσή της. Η α' 
φάση επιμόρφωσης περιελάμβανε τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος (διδασκαλία), 
μέσω έτοιμης Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας, η οποία υλοποιήθηκε τόσο σε τυπικά, 
όσο και σε μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.  
Η παρατήρηση / καταγραφή των διδασκαλιών εστιάστηκε κυρίως στο διδακτικό 
μετασχηματισμό, τις ιδέες των παιδιών, τη λεκτική αλληλεπίδραση, τη φύση της επιστήμης, 
και την οργάνωση επισκέψεων σε τόπους επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος. 
Επιπλέον αξιοποιήθηκαν ημερολόγια ερευνητών / εκπαιδευτικών και οι αναστοχαστικές 
συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς μετά το τέλος της πρώτης φάσης της επιμόρφωσης.  
Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν, σε άλλες 
περιπτώσεις περισσότερο και σε άλλες λιγότερο αλλάζουν απόψεις και πρακτικές. 
Σημαντικός ευνοϊκός παράγοντας είναι η κοινότητα μάθησης που δημιουργήθηκε και 
αρνητικός η ελλιπής υποδομή και ανελαστικότητα των προγραμμάτων των Σχολείων.  
 
Οι τέσσερις εργασίες του συμποσίου είναι οι εξής: 
* Δημήτριος Πνευματικός: Ποιοι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν διερευνητική μάθηση και 
διαδικαστική γνώση στις Φυσικές Επιστήμες; 
* Μαρία Η. Χαϊτίδου, Άννα Σπύρτου, Κατερίνα Δημητριάδου: Μελέτη της Παιδαγωγικής 
Γνώσης Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες σε πρωτοβάθμιους εκπαιδευτικούς 
* Αικατερίνη Γκιγκοπούλου, Ναταλία Παπαδοπούλου, Αναστάσιος Ζουπίδης, Έλλη 
Πάντσιου, Γεώργιος Μαλανδράκης, Πέτρος Καριώτογλου: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην 
οργάνωση επισκέψεων σε χώρους Τεχνο-επιστήμης: περιγραφή της A´ φάσης της 
παρέμβασης και πρώτα αποτελέσματα. 
* Μαρία Δούκα, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Σοφία Αυγητίδου: Διερεύνηση των 
εκπαιδευτικών πρακτικών κατά την οργάνωση δραστηριοτήτων Φυσικών επιστημών στην 
προσχολική εκπαίδευση.   

                                                 2Η ανακοίνωση γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», έργο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και από εθνικούς πόρους. 
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Ποιοι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν ανακαλυπτική μάθηση και 
διαδικαστική γνώση στις Φυσικές Επιστήμες;  Ο ρόλος της αυτο-

επάρκειας των εκπαιδευτικών 
 

Δημήτριος Πνευματικός  
 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, dpnevmat@uowm.gr  
 

Περίληψη Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο τη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών που έχουν εν 
ενεργεία εκπαιδευτικοί οι οποίοι εφαρμόζουν ανακαλυπτική μάθηση και διαδικαστική γνώση 
κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ).Εξετάστηκαν 30 εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγοί και δάσκαλοι) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί 
συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο για την καταγραφή του προφίλ τους και των πρακτικών που 
εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους. Η ανάλυση διαδρομών έδειξε ότι η προσωπική τους αυτo-
επάρκεια στη διδασκαλία των ΦΕ και η πεποίθηση στην αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας τους προβλέπουν την εφαρμογή της ανακαλυπτικής μάθησης και διαδικαστικής 
γνώσης στη διδασκαλία τους. Τα αποτελέσματα συζητώνται υπό το πρίσμα των 
προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  
 
Abstract The current study aimed at mapping teachers’ personal characteristics who implement inquiry 
and procedural knowledge in the science teaching. Thirty teachers coming from the pre-
school, elementary and secondary education participated in the study. Participants completed 
a questionnaire measuring their profile as professionals and their teaching practices. A path 
analytic model examined the dynamic relationships between the variables, showed that the 
self-efficacy to teach science and the efficacy of their teaching explains the implementation of 
inquiry and procedural knowledge in their teaching. Results are discussed in terms of the 
principles that might guide the in-service training programs. 
 
 
Εισαγωγή 
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην διδασκαλία και στη μάθηση εννοιών είναι καθοριστικός. Η 
ψυχολογική και παιδαγωγική έρευνα για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας συχνά 
αναδεικνύει νέες πρακτικές οι οποίες θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να ενσωματώσουν στη 
διδασκαλία τους. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 
στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) προτείνει την ενσωμάτωση στη διδασκαλία πρακτικών οι 
οποίες θα ενισχύουν την διερευνητική μάθηση αλλά και τη διδασκαλία της διαδικαστικής 
γνώσης. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός πέρα από την διδασκαλία των 
εννοιών στις ΦΕ θα πρέπει να ενσωματώνει πρακτικές οι οποίες να διευκολύνουν την 
απόκτηση δεξιοτήτων που κρίνονται απαραίτητες για την διερευνητική μάθηση.  
Ωστόσο, η μετάβαση από την επιστημονική θεωρία στη διδακτική πράξη δεν είναι μια 
εύκολη διαδικασία. Μεταξύ θεωρίας και πράξης συχνά εμφανίζεται ένα κενό το οποίο 
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διευρύνεται όσο οι εκπαιδευτικοί απομακρύνονται από τα χρόνια των σπουδών τους. Οι 
επιστημονικές θεωρίες είναι γενικές και βασίζονται σε αφαιρέσεις οι οποίες περιγράφουν τις 
σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων μεταβλητών που αποτελούν τον πυρήνα του ενδιαφέροντος 
της κάθε θεωρίας. Η συνέπεια στις βασικές αρχές και παραδοχές της θεωρίας είναι 
χαρακτηριστικό των επιστημονικών θεωρών. Κάθε επιστημονική θεωρία μέσα στο πλαίσιο 
αυτό κρίνεται για το κατά πόσο προσφέρει καλύτερη εξήγηση ενός φαινομένου και τα 
κριτήρια της συμφωνίας(consilience, τι μέρος της πραγματικότητας μπορεί να ερμηνεύσει με 
συνέπεια η θεωρία),  της απλότητας (simplicity, κατά πόσο η θεωρία βασίζεται ή όχι σε 
adhocυποθέσεις σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές θεωρίες), και της χρήσης αναλογιών 
(analogy,  κατά πόσο η θεωρία χρησιμοποιεί αναλογίες για να κατευθύνει τις αναζητήσεις της 
ή να υποστηρίξει τις υποθέσεις της)θεωρούνται κρίσιμα για την αξιολόγηση της κάθε θεωρίας 
(Thagard 1978). Ο επιστήμονας θα πρέπει να είναι προσηλωμένος στα αξιώματα της θεωρίας 
του, ερμηνεύοντας τα διαφορετικά δεδομένα στη βάση των adhocυποθέσεων της θεωρίας 
του, και επιδιώκοντας να αυξήσει το μέγεθος της διακύμανσης που θα μπορούσε να 
ερμηνεύσει. Αντίθετα, ο εκπαιδευτικός της πράξης θα πρέπει να διαθέτει την ευαισθησία να 
επιλέξει από ένα πλήθος διαφορετικών ανταγωνιστικών θεωριών εκείνη που μπορεί να 
ερμηνεύσει το φαινόμενο στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στο συγκεκριμένο πλαίσιο 
με τους συγκεκριμένους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους. Η ευαισθησία αυτή έχει 
περιγραφεί από τον Έρβαρτο (Herbart 1802) με τον όρο παιδαγωγικό τακτ 
(pedagogicaltact)και αναφέρεται στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να προσαρμόσει τις 
ενέργειές του στην συγκεκριμένη κατάσταση με βάση κάποια θεωρία. 
Σημαντικός διαμεσολαβητικός παράγοντας μεταξύ της επιστημονικής θεωρίας και του 
παιδαγωγικού τακτ είναι και η προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών (Kang 2008). H 
επιστημονική γνώση επηρεάζει την εκπαιδευτική πρακτική του εκπαιδευτικού όχι άμεσα, 
αλλά όπως αυτή έχει μεταφραστεί στην προσωπική θεωρία (subjectivetheory) του 
εκπαιδευτικού (Patry 2001).Αυτή η μετάφραση συντελείται κατά την αρχική εκπαίδευση του 
εκπαιδευτικού, την  προσωπική του μελέτη αναφορικά με το επάγγελμά του, τις 
επιμορφώσεις του και φυσικά τροφοδοτείται από την καθημερινή του εμπειρία μέσα στην 
σχολική τάξη. Έτσι, εάν οι εκπαιδευτικοί βλέπουν αποτελεσματικότητα στη μάθηση μέσα 
από την χρήση της διερευνητικής μάθησης μπορεί να διαμορφώσουν μια προσωπική θεωρία 
η οποία να είναι θετική (Ramnarain 2014) ή εφόσον δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες 
μεθόδους να έχουν μια περισσότερο αρνητική στάση απέναντι σε αυτές (Appleton 2002).  
Η προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού μπορεί να αφορά σε γενικά χαρακτηριστικά που 
αφορούν στον ρόλο του ως επαγγελματία εκπαιδευτικού, στην αξία που αποδίδουν σε 
διαφορετικά μαθήματα (στην περίπτωσή μας τα μαθήματα των ΦΕ), στο κατά πόσο 
εισπράττουν ικανοποίηση από το επάγγελμά τους, αλλά και στο κατά πόσο θεωρούν τον 
εαυτό τους αποτελεσματικό στο να διδάξουν ΦΕ και να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό 
τους μαθητές τους να μάθουν. Έχει πολλές φορές επισημανθεί ότι η βελτίωση των 
πεποιθήσεων για τον εαυτό τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών θα μπορούσε να 
είναι το κλειδί για την βελτίωση της εκπαίδευσης. Συνεπώς, κάθε επιμορφωτική προσπάθεια 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ρόλο των προσωπικών θεωριών των εκπαιδευτικών. Ο 
εκπαιδευτικός δύσκολα θα εφαρμόσει κάποια καινοτομία εάν προηγούμενα η καινοτομία 
αυτή δεν έχει ενσωματωθεί στην προσωπική του θεωρία για τη διδακτική πράξη. Δεν αρκεί, 
δηλαδή, να πληροφορηθεί για τα πλεονεκτήματα μιας νέας θεωρητικής ή διδακτικής 
προσέγγισης, αλλά, να προχωρήσει ακόμη ένα βήμα πιο πέρα και να μπορέσει να διαλύσει 
όλα εκείνα τα εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να τον αποτρέψουν να εφαρμόσει αυτήν την 
καινοτομία στην τάξη του όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες που κρίνει ότι θα βοηθούσε στην 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του.  
Οι υπεύθυνοι του μετασχηματισμού των ευρημάτων μιας βασικής έρευνας στη διδακτική 
πράξη (π.χ. επιμορφωτές, σχολικού σύμβουλοι) διαμεσολαβούν σε αυτήν την διαδικασία. 
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Συχνά, ωστόσο, ο τρόπος που προσεγγίζουν αυτόν τον μετασχηματισμό αγνοεί τον ρόλο της 
προσωπικής θεωρίας των εκπαιδευτικών και των γνώσεων που συγκροτούν αυτή τη θεωρία. 
Έτσι, ο τρόπος που προσεγγίζουν την επιμόρφωση να μην είναι αποτελεσματικός ή να 
δημιουργεί παρανοήσεις στους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί έπειτα από 
ένα επιμορφωτικό σεμινάριο βρέθηκαν να ταυτίζουν την μέθοδο της διερεύνησης 
(methodofinquiry) με τη διδακτική μέθοδο (methodofteaching) (Gyllenpalm, Wickman & 
Holmgren 2010). Στην περίπτωση αυτή, η διατύπωση υποθέσεων και ο πειραματισμός 
θεωρήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς συστατικά του διδακτικού μοντέλου και όχι 
αντικείμενο προς μάθηση.  
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των πεποιθήσεων 
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγών και δασκάλων) και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (διδάσκουν ΦΕ) αναφορικά με μια σειρά από όψεις της προσωπικής τους 
θεωρίας οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εισαγωγή καινοτομιών στην καθημερινή 
διδακτική τους πρακτική στο μάθημα των ΦΕμε το κατά πόσο τελικά εφαρμόζουν στη 
διδασκαλία τους ανακαλυπτική μέθοδο και διδασκαλία των δεξιοτήτων που θα διευκόλυναν 
την ανακαλυπτική μέθοδο. Ειδικότερα, μελετήθηκαν οι πεποιθήσεις τους για συναισθηματική 
δέσμευση των εκπαιδευτικών με το επάγγελμά τους, της αξίας που αποδίδουν στο μάθημα των 
ΦΕ, την ευχαρίστηση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί όταν διδάσκουν το μάθημα των ΦΕ, 
ηδιδακτικήαυτο-επάρκεια των εκπαιδευτικών(self-efficacy) στη διδασκαλία των ΦΕ,και τέλος 
η πίστη στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στις ΦΕ .  
 
Μεθοδολογία 
Συμμετέχοντες 
Στην έρευνα συμμετείχαν οκτώ νηπιαγωγοί, 11 δάσκαλοι και 13 καθηγητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που διδάσκουν σε σχολικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας.  
 
Έργα 
Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο το οποία είχε επτά υποκλίμακες οι 
οποίες μετρούσαν επτά διαφορετικές διαστάσεις της προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού 
αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ).  
Συναισθηματική δέσμευση των εκπαιδευτικών με το επάγγελμά τους: Η δεύτερη υποκλίμακα 
αφορούσε στην συναισθηματική δέσμευσητωνεκπαιδευτικώνμε το επάγγελμά τους 
καιπεριελάμβανε τρεις δηλώσεις (Cronbach’s α = .88) απότην υποκλίμακα συναισθηματική 
δέσμευση («Emotional commitment») του ερωτηματολογίου «Professional Commitment 
Questionnaire» των Meyer, Allen, and Smith (1993). Ένα παράδειγμα δήλωσης της 
υποκλίμακας, «Είμαι υπερήφανος που είμαι εκπαιδευτικός» 1: Διαφωνώ απόλυτα – 5: 
Συμφωνώ απόλυτα.  
H αξία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία των ΦΕ:Ειδικότερα, η πρώτη 
υποκλίμακα αφορούσε στην αξία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία των ΦΕ. Η 
υποκλίμακα αυτή αποτελούσαν πέντε δηλώσεις με υψηλή αξιοπιστία (Cronbach’s α = .91). 
Οι τρεις από αυτές προέρχονταν από την Teachers’ Value of Science(Ames&Ames, 1984), 
ενώ προστέθηκαν και άλλες δύο δηλώσεις για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.Ένα 
παράδειγμα δήλωσης της υποκλίμακας, «Σε σχέση με άλλα μαθήματα το μάθημα των φυσικών 
επιστημών είναι …» 1: καθόλου σημαντικό 5: εξαιρετικά σημαντικό.  
Ευχαρίστηση των εκπαιδευτικών με το μάθημα των ΦΕ. Η ευχαρίστηση που βιώνουν οι 
εκπαιδευτικοί όταν διδάσκουν το μάθημα των ΦΕ μετρήθηκε με τέσσερις δηλώσεις από το 
ερωτηματολόγιο των Price & Mueller (1981) το οποίο προσαρμόστηκε στη διδασκαλία των 
ΦΕ (Cronbach’sα = .80). Ένα παράδειγμα δήλωσης της υποκλίμακας, ««Οι φυσικές επιστήμες 
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είναι το πιο αγαπημένο μου μάθημα από αυτά που διδάσκω». 1: Διαφωνώ απόλυτα – 5: 
Συμφωνώ απόλυτα.  
Η διδακτική αυτό-επάρκεια των εκπαιδευτικών: Για την μέτρηση της προσωπικής αυτό-
επάρκειας των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε η υποκλίμακα «Science Teaching Efficacy 
Beliefs Instrument, STEBII» του Bandura (1977). Η υποκλίμακα περιλαμβάνει 13 δηλώσεις 
(π.χ. «Γνωρίζω τα βήματα που είναι αναγκαία για να διδάξω αποτελεσματικά το μάθημα των 
φυσικών επιστημών» 1: Διαφωνώ απόλυτα – 5: Συμφωνώ απόλυτα) και η αξιοπιστία ήταν 
ικανοποιητική (Cronbach’s α=.78).   
Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στις ΦΕ: Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν επίσης την 
υποκλίμακα «Science Teaching Efficacy Beliefs Instrument, STEBIII» του Bandura (1977) 
προκειμένου να δηλώσουν στο κατά πόσο πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας στο μάθημα των ΦΕ. Η υποκλίμακα περιελάμβανε τέσσερις δηλώσεις (π.χ.  
«Εάν κάποιος μαθητής βελτιώσει τις επιδόσεις του στις φυσικές επιστήμες, είναι επειδή ο/η 
εκπαιδευτικός του βρήκε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο να διδάξει το μάθημά του/της» 1: 
Διαφωνώ απόλυτα – 5: Συμφωνώ απόλυτα) και η αξιοπιστία ήταν ικανοποιητική (Cronbach’s 
α=.66).  
Η συχνότητα χρήσης της ανακαλυπτικής μεθόδου στην τάξη: Για την μέτρηση της συχνότητας 
χρήσης της ανακαλυπτικής μεθόδου στην τάξη κατασκευάστηκε μια νέα υποκλίμακα για τις 
ανάγκες της παρούσας έρευνας. Περιελάμβανε τέσσερις δηλώσεις στις οποίες οι 
εκπαιδευτικοί δήλωναν την συχνότητα με την οποία εμφανίζονται συμπεριφορές δηλωτικές 
της ανακαλυπτικής μεθόδου (π.χ. «Πόσο συχνά προκαλείς τους μαθητές σου να διατυπώσουν 
τις απόψεις τους έστω και εάν είναι εσφαλμένες;» 1: Ποτέ – 5: Σε κάθε μάθημα). Η 
εγκυρότητα ελέγχθηκε από τρεις ειδικούς στη διδακτική των ΦΕ και η αξιοπιστία μετρήθηκε 
με τον Cronbach alpha και βρέθηκε ικανοποιητική (α = .61).  
Η συχνότητα διδασκαλίας της διαδικαστικής γνώσης στην τάξη: Για την μέτρηση της 
συχνότητας που οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν ρητώς διαδικαστική γνώση στην τάξη τους στο 
μάθημα των ΦΕ κατασκευάστηκε μία υποκλίμακα με έξι δηλώσεις. Οι εκπαιδευτικοί 
δήλωναν την συχνότητα με την οποία διδάσκου ρητώς διαδικαστική γνώση (π.χ. «Πόσο 
συχνά Διδάσκεις στους μαθητές σου στρατηγικές οι οποίες θα τους χρειαστούν για να 
κατανοήσουν ένα φαινόμενο ή μια έννοια;» 1: Ποτέ – 5: Σε κάθε μάθημα). Η εγκυρότητα 
ελέγχθηκε από τρεις ειδικούς στη διδακτική των ΦΕ και η αξιοπιστία μετρήθηκε με τον 
Cronbach alpha και βρέθηκε ικανοποιητική (α = .78).  
 
Αποτελέσματα  
Δεδομένου ότι όλες οι υποκλίμακες είχαν ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια και αξιοπιστία, 
για κάθε υποκλίμακα κατασκευάστηκε ένας βαθμός για κάθε εκπαιδευτικό ο οποίος 
αντιστοιχούσε στον μέσο όρο των τιμών των δηλώσεων κάθε υποκλίμακας. Στη συνέχεια, 
προκειμένου να ελέγξουμε την πιθανότητα πρόβλεψης της χρήσης της ανακαλυπτικής 
μεθόδου και της διδασκαλίας διαδικαστικής γνώσης στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών με 
βάση τις υπόλοιπες μεταβλητές, χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση διαδρομών (Path Analysis). 
Υποθέσαμε ότι όλες οι πτυχές που αφορούσαν στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών θα 
είναι σε θέση να προβλέψουν τη χρήση των νέων μεθόδων στην τάξη τους. Έτσι, στιςτιμές 
των μεταβλητών συχνότητα χρήσης της ανακαλυπτικής μεθόδου στην τάξηκαισυχνότητα 
χρήσης της ανακαλυπτικής μεθόδου στην τάξη παλινδρομήθηκαν όλες οι υπόλοιπες τιμές οι 
οποίες συγκροτούν μέρος της προσωπικής θεωρίας των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, οι τιμές 
των ανεξάρτητων μεταβλητών θεωρήθηκε ότι συσχετίζονται μεταξύ τους.  
Παρόλο τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων,το μοντέλο είχε καλή προσαρμογή στα 
δεδομένα μας, χ2 (21, Ν=30)=1.86, p=.172,CFI=.986, GFI=.984, RMSEA=.164, 90%CI = 
.000-.525. Ειδικότερα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου που αντιπροσωπεύουν όψεις 
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της προσωπικής θεωρίας των εκπαιδευτικών βρέθηκαν να προβλέπουν το 23.4% της 
διακύμανσης στην χρήση της ανακαλυπτικής μεθόδου (R2=.234) και το 43.2% της 
διακύμανσης ως προς την διδασκαλία διαδικαστικής γνώσης (R2=.432). Ωστόσο, στατιστικώς 
σημαντική συνεισφορά στην ερμηνεία της συμπεριφοράς είχε μόνον η υποκλίμακα της 
προσωπικής αυτο-επάρκειας (β =.548,p< .001 και β = .806,p< .001για την ανακαλυπτική 
μέθοδο και την διαδικαστική γνώση αντίστοιχα) και η υποκλίμακα της πίστης στην 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας για τη διδασκαλία της διαδικαστικής γνώσης (β = .290, 
p< .001). Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές δεν είχαν κάποια στατιστικώς σημαντική 
συνεισφορά στην πρόβλεψη της χρήσης της ανακαλυπτικής μεθόδου και της διδασκαλίας της 
διαδικαστικής γνώσης στην καθημερινή του πρακτική.   
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Τα αποτελέσματατης έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν συχνά την 
ανακαλυπτική μέθοδο στην τάξη τους κατά την διδασκαλία των ΦΕ δεν είναι πιθανότατα 
αυτοί που έχουν υψηλή συναισθηματική δέσμευση με το επάγγελμά τους, ή που αποδίδουν 
υψηλή αξία στο μάθημα των ΦΕ, ή που φαίνεται να απολαμβάνουν τη διδασκαλία τους όταν 
πρόκειται για το μάθημα των ΦΕ. Αντίθετα, είναι πιθανότερο να τους συναντήσει κανείς 
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που θεωρούν τον εαυτό τους επαρκή όταν διδάσκουν ΦΕ και 
που πιστεύουν ότι με την κατάλληλη διδακτική προσέγγιση είναι εφικτό να επιτύχουν 
καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα στο μάθημα των ΦΕ. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί που 
εντάσσουν συχνότερα κατά τη διδασκαλία των ΦΕ δραστηριότητες που στοχεύουν στην ρητή 
διδασκαλία διαδικαστικής γνώσης, είναι αυτοί που πιστεύουν περισσότερο ότι εάν 
τροποποιήσουν τη διδασκαλία τους κατάλληλα θα μπορούσαν να έχουν καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα στο μάθημα των ΦΕ. Είναι αυτοί που αναζητούν νέες μεθόδους και 
πειραματίζονται με αυτές στην τάξη τους.  
Συνεπώς, οι πεποιθήσεις της αυτο-επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας 
(Bandura 1977) που συγκροτούν την προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν σημαντικά τις επιλογές τους στην καθημερινή διδακτική πράξη και να 
διευρύνουν η να περιορίσουν το εύρος του «παιδαγωγικού τακτ»των εκπαιδευτικών. Ο 
εκπαιδευτικός που δεν αισθάνεται επαρκής ή/και δεν πιστεύει ότι εάν αναζητήσει και 
εφαρμόσει άλλες διδακτικές μεθόδους πιο κατάλληλες για το μάθημα και τους μαθητές του 
θα μπορούσε να βελτιώσει τα μαθησιακά τους αποτελέσματα τελικά δεν θα πειραματιστεί 
στην πράξη αφού δεν θα πιστεύει ούτε στην δική του επάρκεια, ούτε στην 
αποτελεσματικότητα της χρήσης καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.  
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν πολύ συγκεκριμένες πρακτικές που 
αφορούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η επιτυχία των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων των εκπαιδευτικών κρίνεται από το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί στο τέλος της 
επιμόρφωσης έχουν πειστεί με ορατά αποτελέσματα ότι εάν εφαρμόσουν τις προτεινόμενες 
διδακτικές πρακτικές θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν οι 
ίδιοι εμπλακεί με τρόπο που στο τέλος της επιμόρφωσης να νιώθουν επαρκείς να εφαρμόσουν 
τις καινοτομίες στην τάξη τους. Διαφορετικά, η πιθανότητα να εφαρμόσουν τις καινοτομίες 
πάνω στις οποίες επιμορφώθηκαν είναι μικρές. Αυτό σημαίνει ότι η επιμόρφωση θα πρέπει 
να είναι έτσι δομημένη που οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν με την 
καθοδήγηση των επιμορφωτών τις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, αλλά και να πειστούν 
για την αποτελεσματικότητά τους. Αυτό, ωστόσο, και πάλι από μόνον του δεν είναι ικανό για 
να προχωρήσουν στην εφαρμογή των καινοτομιών στην καθημερινότητά τους. Θα πρέπει 
επιπρόσθετα να νιώσουν επαρκείς να σχεδιάσουν μόνοι τους διδακτικές παρεμβάσεις οι 
οποίες να ενσωματώνουν τις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Η διαδικασία αυτή απαιτεί 
μακροχρόνια συνεργασία με τους επιμορφωτές, οι οποίοι θα αφήνουν προοδευτικά ολοένα 
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και περισσότερο χώρο στους επιμορφούμενους να σχεδιάσουν τις καινοτόμες διδακτικές 
παρεμβάσεις.  
Τα ευρήματα αυτά έχουν ήδη αξιοποιηθείστον σχεδιασμό της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Science Teacher Education 
(STED) που υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Καριώτογλου, 
Πνευματικός, & Καρνέζου, 2014. Kariotoglou, Pnevmatikos, & Karnezou, 2014). 
Η έρευνα αυτή λόγω του αριθμού του δείγματος υπόκειται σε μια σειρά από περιορισμούς. 
Για παράδειγμα, δεν ήταν δυνατόν να ελέγξει για πιθανές διαφορές μεταξύ των 
εκπαιδευτικών των διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων. Μελλοντική έρευνα θα πρέπει να 
ελέγξει την σταθερότητα  (invariance) ή την πιθανή διαφοροποίηση των σχέσεων μεταξύ των 
μεταβλητών στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, ως περιορισμός της 
παρούσας έρευνας θα μπορούσε να θεωρηθεί το γεγονός ότι η έρευνα βασίστηκε στις 
προσωπικές εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για το κατά πόσο εφαρμόζουν την διερευνητική 
μέθοδο στην τάξη τους και τη διδασκαλία της διαδικαστικής γνώσης και όχι στην καταγραφή 
τους από ανεξάρτητο παρατηρητή. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να αξιοποιήσει 
δεδομένα παρατήρησης προκειμένου να παράσχουν τα εχέγγυα για την εγκυρότητα των 
δηλώσεων των εκπαιδευτικών.  
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Περίληψη Στην εργασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά μία μέθοδος μελέτης της Παιδαγωγικής Γνώσης 
Περιεχομένου (ΠΓΠ) πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των 
Φυσικών Επιστημών. Ειδικότερα παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο CoRes για τη συλλογή 
των δεδομένων καθώς και το εργαλείο ανάλυσής τους. Στη συνέχεια δίνονται τα 
αποτελέσματα της πρώτης καταγραφής της ΠΓΠ των συμμετεχόντων, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο ξεκίνημα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος3.  
 
Abstract In this paper we focus on a research method concerning primary teachers Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) on Science Education. Firstly, we present a research tool for data 
collection, the questionnaire CoRes as well as the tool for the data analysis. Secondly, we 
discuss the first data that we collected in the beginning of an in-service teacher program for 
developing teachers’ PCK.  
 
Εισαγωγή 
Η μελέτη της ΠΓΠ των εκπαιδευτικών θεωρείται ένα αναγκαίο αλλά δύσκολο εγχείρημα, είτε 
επειδή δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός όρος για την ΠΓΠ, είτε επειδή αυτή δεν μπορεί να 
παρατηρηθεί άμεσα (Loughran, et al. 2004). Η δυσκολία της μελέτης της οφείλεται στο 
γεγονός ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
τα συστατικά της ΠΓΠ, π.χ. η Γνώση Περιεχομένου με την Παιδαγωγική Γνώση (Magnusson 
et al.  1999). 
Η παρούσα εργασία βασίζεται στο Eνοποιητικό μοντέλο (Gess-Newsome, 1999), βάσει του 
οποίου η ΠΓΠ αποτελείται από τρία διακριτά συστατικά, την Παιδαγωγική Γνώση, τη Γνώση 
Περιεχομένου και τη Γνώση Πλαισίου, τα οποία παραμένουν διακριτά καθώς αναπτύσσεται η 
ΠΓΠ του εκπαιδευτικού.  
 
                                                 3 Η ανακοίνωση γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»,  έργο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από 
εθνικούς πόρους.  



122 
 

Μεθοδολογία 
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να περιγράψει αναλυτικά μια μέθοδο καταγραφής και 
ανάλυσης της ΠΓΠΑ/θμιων εκπαιδευτικών. Η περιγραφή ολοκληρώνεται με τα 
αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή της μεθόδου, τα οποία προέκυψαν με βάση το 
ακόλουθο ερευνητικό ερώτημα: 

Ποια συστατικά της ΠΓΠ για ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο της Φυσικής 
αναγνωρίζονται στους εκπαιδευτικούς του δείγματος;  

 Αρχικά, για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε τις Αναπαραστάσεις Περιεχομένου 
(CoRes, Content Representations) των Loughran, et al (2004), τις οποίες τροποποιήσαμε με 
βάση τους στόχους του προγράμματος Αριστεία ΙΙ.4 Οι Loughran, Mulhall, & Berry (2004) με 
τις Αναπαραστάσεις Περιεχομένου στόχευσαν αρχικά στην αποτύπωση της ΠΓΠ έμπειρων 
εκπαιδευτικών γύρω από μια συγκεκριμένη θεματική των Φ.Ε. Πλέον οι Αναπαραστάσεις 
Περιεχομένου αποτελούν εργαλείο καταγραφής και καλλιέργειας της ΠΓΠ αναφορικά με την 
διδασκαλία ενός συγκεκριμένου θέματος ή προβλήματος περιεχομένου σε μια συγκεκριμένη 
τάξη, και θεωρείται ως η πιο χρήσιμη μέθοδος για την εκμαίευση της ΠΓΠ (Loughran, 
Mulhall, & Berry 2004; Rollnick et al., 2008; Kind 2009; Hume & Berry 2011; Aydin et al., 
2015). Επίσης, υποστηρίζεται ότι οι Αναπαραστάσεις Περιεχομένου προωθούν τον 
αναστοχασμό των εκπαιδευτικών αναφορικά με συγκεκριμένες έννοιες και φαινόμενα των 
ΦΕ (Ratcliffe 2008).  
   

Πίνακας 1: Οι 9 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 
Ερωτήσεις Έννοιες/Φαινόμενα Έννοιες/Φαινόμενα 

1. Ποιες έννοιες και ποια φαινόμενα για την 
συγκεκριμένη ενότητα διδάσκετε στους μαθητές 
σας; 

  

2. Γιατί είναι σημαντικό να τα γνωρίζουν οι 
μαθητές σας; 

  
3. Τι γνωρίζετε για αυτές τις έννοιες/φαινόμενα 
που δεν διδάσκετε στους μαθητές σας; 

  
4. Ποιες δυσκολίες γνωρίζετε να υπάρχουν για 
την διδασκαλία αυτών των 
εννοιών/φαινομένων; 

  

5. Πώς επηρεάζουν οι ιδέες των μαθητών σας 
την διδασκαλία αυτών των 
εννοιών/φαινομένων; 

  

6. Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τη 
διδασκαλία σας; 

  
7. Ποιες δραστηριότητες και παραδείγματα 
εντάσσετε στη διδασκαλία των παραπάνω  
εννοιών/φαινομένων; 

  

8. Ποιες διδακτικές στρατηγικές χρησιμοποιείτε 
στην διδασκαλία τους και για ποιον λόγο; 

  
9. Με ποιους τρόπους αξιολογείτε το τι έμαθαν 
οι μαθητές σας για αυτές τις έννοιες/φαινόμενα; 

  
 

                                                 4 Το πρόγραμμα Αριστεία ΙΙ αποσκοπεί στην μελέτη της επαγγελματικής εξέλιξης 
εκπαιδευτικών, με βάση τις ανάγκες τους, στην διδασκαλία θεμάτων από τις φυσικές 
επιστήμες (ΦΕ) με έμφαση στο διδακτικό σχεδιασμό. 
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Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται το εργαλείο Αναπαραστάσεις Περιεχομένου που 
χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτήν την έρευνα. Ειδικότερα, το αρχικό CoRes, σε μορφή πίνακα, 
αποτελούνταν από 8 ερωτήσεις, στις οποίες ο εκπαιδευτικός καλείται να απαντήσει 
(Loughran, et al. 2004). Οι ερωτήσεις αφορούν τη διδασκαλία και μάθηση συγκεκριμένων 
εννοιών ή φαινομένων που αφορούν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο π.χ. τα υλικά σώματα και 
τις ιδιότητές τους. Σε αυτές τις 8 ερωτήσεις προσθέσαμε μια ακόμη (7η ερώτηση), έτσι ώστε 
να συλλεχθούν περισσότερα δεδομένα σχετικά με το πεδίο εφαρμογών που εντάσσει ο 
εκπαιδευτικός στη διδασκαλία του, δηλαδή τα πειράματα και τις δραστηριότητες 
(Καριώτογλου 2006). Το περιεχόμενο της Αναπαράστασης Περιεχομένου της παρούσας 
ερευνητικής μελέτης αφορά την ενότητα «Ιδιότητες Υλικών» από τα Φυσικά της Ε’ 
Δημοτικού. Το συγκεκριμένο CoRes εγκυροποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίας στην οποία 
παρίσταντο έξι ειδικοί από τον χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας.  
Όσον αφορά το δείγμα, αυτό αποτελείται από 10 εκπαιδευτικούς Α/θμιας: 4 εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς (3 γυναίκες και 1 άντρα), οι οποίοι διδάσκουν σε δημοτικά σχολεία της 
Δυτικής Μακεδονίας. Οι 3 από τους 4 εκπαιδευτικούς έχουν εμπειρία πάνω από 15 χρόνια, 
ενώ 1 από αυτούς έχει 3 χρόνια διδακτικής εμπειρίας. Επίσης, το δείγμα περιλαμβάνει και 6 
φοιτητές ΠΤΔΕ (4 γυναίκες και 2 άντρες). Η συλλογή των δεδομένων του ερωτηματολογίου 
που παρουσιάζεται έγινε στην αρχή του προγράμματος εκπαίδευσης. 
Ως μέθοδος ανάλυσης δεδομένων επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου (Smith 2000). Ως 
μονάδα ανάλυσης (ΜΑ) θεωρήθηκε οποιοδήποτε τμήμα λόγου στις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών (λέξη ή φράση, δηλαδή τμήμα πρότασης ή ολόκληρη πρόταση), που ήταν 
νοηματικά αυτόνομο, δηλαδή απαντούσε στο σχετικό ερώτημα (Cohen et al. 2008).  

 Πίνακας 2: Κατηγορίες για την ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου, ενδεικτικά 
κριτήρια κατάταξης και παραδείγματα 

 
Κατηγορίες 
της ΜΑ 

Ενδεικτικά κριτήρια κατάταξης 
της ΜΑ 

Παραδείγματα 
Γνώση 
Περιεχομένου 

Ο εκπαιδευτικός διατυπώνει προτάσεις 
σχετικά με το περιεχόμενο  (έννοιες, 
φαινόμενα, όργανα φυσικών επιστημών) 

«Υπολογισμός πυκνότητας ενός 
σώματος με τη χρήση 
μαθηματικών τύπων» 
 

Παιδαγωγική 
Γνώση 

Ο εκπαιδευτικός αναφέρεται γενικά σε 
διδακτικά μοντέλα και  στρατηγικές που 
χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία του 
 

«χρησιμοποιείται η μέθοδος 
project με επίβλεψη και 
καθοδήγηση» 

Γνώση 
Πλαισίου 

Ο εκπαιδευτικός αναφέρεται στην 
υλικοτεχνική υποδομή σχολείου, στο 
πλαίσιο των μαθητών 

«Χρήση ΤΠΕ» 
«Δεν υπάρχουν μικροσκόπια 
στο σχολείο» 
 

Πλαίσιο/ 
Περιεχόμενο 

Γενική αναφορά σε έννοιες/φαινόμενα 
φυσικών επιστημών που συναντώνται στην 
καθημερινή ζωή. 
 

«στην καθημερινή ζωή 
χρησιμοποιούμε μονάδες 
μέτρησης μάζας» 

Περιεχόμενο/ 
Παιδαγωγική 

Ο εκπαιδευτικός διατυπώνει πρόταση που 
περιέχει δραστηριότητες και παραδείγματα 
που προσαρμόζονται στην επίτευξη 
ειδικών μαθησιακών αποτελεσμάτων 

«διερευνητική μέθοδο ώστε οι 
μαθητές να μάθουν να μετρούν 
τη μάζα των σωμάτων» 
 

Παιδαγωγική/ 
Πλαίσιο 

Ο εκπαιδευτικός αναφέρεται σε πηγές 
(εκπαιδευτικό υλικό/μέσα/ΤΠΕ) που 

«Πείραμα με θερμόμετρο» 
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χρειάζονται για να υποστηρίξουν τις 
δραστηριότητες που επιλέχθηκαν 
 

Παιδαγωγική 
Γνώση 
Περιεχομένου 

Ο εκπαιδευτικός αναφέρεται σε 
ηλεκτρονικές, έντυπες και προφορικές 
μέθοδοι πειραματισμού και αξιολόγησης 
στις οποίες ενσωματώνονται τα τρία 
συστατικά της ΠΓΠ 

«Ζύγιση υλικών σωμάτων και 
εξάσκηση στη σωστή χρήση 
των μονάδων μέτρησης» 

 
Για τη δημιουργία του εργαλείου ανάλυσης των δεδομένων συνδυάστηκαν δύο ερευνητικές 
προτάσεις, των Otto & Everett (2013) και Park & Chen (2012) (βλ. Παράρτημα). Η ανάπτυξη 
του εργαλείου (Πίνακας 2) ακολούθησε τα εξής στάδια: 
1ο στάδιο: Αρχικά έγινε ανάλυση δεδομένων, με βάση τις 7 κατηγορίες των Otto & Everett 

(2013)  (Παράρτημα, εικόνα 3), από δύο ερευνητές που εργάστηκαν ανεξάρτητα. 
Η διασταύρωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης ανέδειξε την ανάγκη 
προσδιορισμού υποκατηγοριών.  

2ο στάδιο: Για τον σκοπό αυτό συνδυάστηκε η 3η στήλη (Examples) του πίνακα των Otto & 
Everett (2013) με το μοντέλο των Park & Chen (2012) (Παράρτημα, εικόνα 4). 
Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένας νέος πίνακας ανάλυσης δεδομένων.  

3ο στάδιο: Ακολούθησε 2η ανάλυση δεδομένων από τους δυο ερευνητές και διασταύρωση 
των δεδομένων. Η συμφωνία μεταξύ των ερευνητών άγγιξε το 80%. Ακολούθησε 
συζήτηση και εμπλουτισμός των υποκατηγοριών.  

4ο στάδιο: Συγκεντρώθηκαν όλες οι απαντήσεις για κάθε μια από τις 7 κατηγορίες και 
εξετάστηκε εάν η ίδια ΜΑ έχει καταχωρηθεί σε διαφορετικές κατηγορίες. Στην 
ανάλυση διαπιστώθηκαν μικρές ασυνέπειες, οι οποίες όμως διορθώθηκαν μετά 
από συζήτηση,  με αποτέλεσμα να επέλθει συμφωνία 100%.  

 
Αποτελέσματα-Συζήτηση 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των CoRes στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (εικόνα 1) 
δείχνει πως, όσον αφορά τα διακριτά συστατικά, σε όλους τους εκπαιδευτικούς τις 
περισσότερες ΜΑ συγκεντρώνει το Περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ο Εκπαιδευτικός 3 έχει 23 
ΜΑ σε αυτήν την κατηγορία. Το Πλαίσιο συγκεντρώνει τις λιγότερες ΜΑ σε 3 από τους 4. 
Για παράδειγμα, ο Εκπαιδευτικός 2 έχει μόνο 1 ΜΑ σε αυτήν την κατηγορία. Όσον αφορά 
στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συστατικών, τόσο ανά δύο όσο και ανά τρία, στους 3 από 
τους 4 κυριαρχεί η ΠΓΠ. Για παράδειγμα, ο Εκπαιδευτικός 1 συγκεντρώνει στην κατηγορία 
ΠΓΠ 8 ΜΑ, στην κατηγορία Πλαίσιο/Περιεχόμενο 2 ΜΑ, στην Παιδαγωγική/Περιεχόμενο 0 
ΜΑ και στην Παιδαγωγική/Πλαίσιο 4 ΜΑ. Στους 3 από τους 4, τις λιγότερες ΜΑ 
συγκεντρώνει η αλληλεπίδραση Παιδαγωγικής/Περιεχομένου. Ειδικότερα, σε 2 από αυτούς, 
στον Εκπαιδευτικό 1 και στον Εκπαιδευτικό 2, δεν υπάρχει καμία ΜΑ σε αυτήν την 
κατηγορία. 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των CoRes των φοιτητών φαίνονται στην 
εικόνα 2. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, όσον αφορά τα διακριτά συστατικά, σε όλους 
τους φοιτητές κυριαρχεί το Περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ο Φοιτητής 1 συγκεντρώνει 12 
ΜΑ. Στους 5 από τους 6, τις λιγότερες ΜΑ συγκεντρώνει το Πλαίσιο, το οποίο σε 2 από 
αυτούς, στον Φοιτητή 2 και στον Φοιτητή 6, δεν συγκεντρώνει καμία ΜΑ. Σχετικά με τις 
αλληλεπιδράσεις των συστατικών, στους 5 από τους 6 τις περισσότερες ΜΑ συγκεντρώνει η 
αλληλεπίδραση Πλαισίου/Περιεχομένου. Στους 3 από τους 6 τις λιγότερες ΜΑ συγκεντρώνει 
η αλληλεπίδραση Παιδαγωγικής/Πλαισίου. Ειδικότερα, σε 2 από τους 6, στον Φοιτητή 2 και 
στον Φοιτητή 3, δεν υπάρχει καμία ΜΑ στην κατηγορία αυτή. 
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Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μεταξύ των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και των φοιτητών, 
παρατηρούμε, ότι όσον αφορά τα διακριτά συστατικά, και στις δύο ομάδες του δείγματος 
κυριαρχεί το Περιεχόμενο, ενώ τις λιγότερες ΜΑ συγκεντρώνει το Πλαίσιο. Παρατηρούνται 
διαφορές, όμως, όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις των συστατικών. Συγκεκριμένα, στους εν 
ενεργεία εκπαιδευτικούς κυριαρχεί η ΠΓΠ ενώ στους φοιτητές κυριαρχεί η αλληλεπίδραση 
Περιεχομένου/Πλαισίου. Επίσης, τις λιγότερες ΜΑ στους εκπαιδευτικούς συγκεντρώνει η 
αλληλεπίδραση Παιδαγωγικής/Περιεχομένου, ενώ στους φοιτητές η αλληλεπίδραση 
Παιδαγωγικής/Πλαισίου. 
 

Εικόνα 1: Αριθμός Μονάδων Ανάλυσης για κάθε κατηγορία συστατικών και 
αλληλεπιδράσεων αυτών των Εκπαιδευτικών 

 

  
 

 Εικόνα 2: Αριθμός Μονάδων Ανάλυσης για κάθε κατηγορία συστατικών και 
αλληλεπιδράσεων αυτών των Φοιτητών 
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Συμπεράσματα και Προτάσεις 
Η έρευνά μας εστιάζει σε μια μέθοδο μελέτης της ΠΓΠ των εκπαιδευτικών, η οποία 
συνδυάζει το ερωτηματολόγιο CoRes και το εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων. Επιπλέον, 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου σε δείγμα 10 εκπαιδευτικών. Τα 
αποτελέσματα αναδεικνύουν με σαφήνεια την υπάρχουσα ΠΓΠ των εκπαιδευτικών για ένα 
συγκεκριμένο περιεχόμενο της Φυσικής, και ειδικότερα των Υλικών Σωμάτων και των 
ιδιοτήτων τους. Επίσης, οι Αναπαραστάσεις Περιεχομένου δίνουν πληροφορίες για τα 
διακριτά συστατικά της ΠΓΠ καθώς και για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.  
Οι δύο ομάδες του δείγματος δείχνουν τα ίδια αποτελέσματα όσον αφορά τα διακριτά 
συστατικά, διαφέρουν όμως στις αλληλεπιδράσεις των συστατικών, με την ΠΓΠ να κυριαρχεί 
στην ομάδα των εκπαιδευτικών.  
Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε, ότι η συγκεκριμένη μέθοδος ανάλυσης, αν και αναδεικνύει 
λεπτομερειακά την ΠΓΠ των εκπαιδευτικών και τις διαφορές που μπορεί να έχουν 
διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτικών (εν ενεργεία και φοιτητές), δεν παρέχει δεδομένα που να 
είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ερμηνευτικές υποθέσεις των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, 
εκτιμούμε ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή πολλαπλών πηγών συλλογής δεδομένων, π.χ. 
συνεντεύξεων, για πληρέστερη μελέτη της ΠΓΠ των εκπαιδευτικών. 
Επιπλέον, χρειάζεται δευτερογενής ανάλυση των δεδομένων ώστε να αναδειχθούν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των συστατικών. Για παράδειγμα, όσον αφορά το συστατικό 
Περιεχόμενο θα πρέπει να αναδειχθεί αν ο εκπαιδευτικός ή ο φοιτητής εστιάζει σε 
έννοιες/φαινόμενα, στους σκοπούς και στόχους του διδασκόμενου περιεχομένου ή στη 
διαθεματικότητά του. 
Στη συνέχεια του προγράμματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πρόκειται να εφαρμόσουμε 
το εργαλείο CoRes σε συνδυασμό με άλλες πηγές δεδομένων προκειμένου να μελετήσουμε 
την εξέλιξη της ΠΓΠ των εκπαιδευτικών. 
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Παράρτημα  
Εικόνα 3: Περιγραφή των συστατικών της ΠΓΠ καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους (Πηγή: 

Otto & Everett 2013, σ. 396) 
 

  Εικόνα 4: Το πενταγωνικό μοντέλο της ΠΓΠ για την διδασκαλία των ΦΕ (Πηγή: Park & 
Chen 2012, σ. 925) 

 

 



129 
 

 
 
 
 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην οργάνωση επισκέψεων σε 
χώρους Τεχνο-επιστήμης: περιγραφή της A´ φάσης της 

παρέμβασης και πρώτα αποτελέσματα 
 

Γκιγκοπούλου Αικατερινη1, Παπαδοπούλου Ναταλία2, Ζουπίδης Αναστάσιος3, Πάντσιου Έλλη4, Μαλανδράκης Γεώργιος5, Καριώτογλου Πέτρος6 
  1 Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας kategigo@yahoo.gr, 2 Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

natalliepapadopoulou@gmail.com, 3 Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας azoupidis@uowm.gr, 4 Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας elli147@hotmail.com,  5 Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας gmalandrakis@uowm.gr, 6 Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας pkariotog@uowm.gr 
 
 Περίληψη  Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία δύο δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών 
μετά από τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα ενδο-επιμόρφωσης.Οι θεματικές στις οποίες 
παρατηρούνται αλλαγές σχετίζονται με πτυχές της διδασκαλίας και μάθησης ΦΕ, όπως π.χ. η 
διερεύνηση, ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου και η μη τυπική εκπαίδευση. 
Εργαλεία συλλογής δεδομένων αποτέλεσαν η κλείδα παρατήρησης διδασκαλίας, το 
ημερολόγιο ερευνητών καθώς και η ηχογραφημένη αναστοχαστική συζήτηση με τους 
συμμετέχοντες. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει μετατόπιση στις απόψεις και τις 
πρακτικές των εκπαιδευτικών προς τη διερευνητική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης.  
 
Abstract This report attempts to examine the progression of two in-service secondary science teachers 
after their participation in an intra-training professional development program. The thematic 
in which changes occur is related to aspects of teaching and learning Science, such as inquiry, 
content transformation and informal education. Data were collected through observation 
grids, researchers’ diaries and researchers-teachers reflective discussions. Data analysis 
revealed a shift, towards inquiry based approach, in teachers’ views and practices.  
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Εισαγωγή 
Αποτέλεσμα της διαπίστωσης ότι οι επιδόσεις των δεκαπεντάχρονων μαθητών στο 
πρόγραμμα PISA στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) είναι χαμηλότερες από τη μέση αποδεκτή 
βαθμολογία (OECD 2006, Bybee, McCrae & Laurie 2009), είναι η διενέργεια βελτιωτικών 
αλλαγών στα αναλυτικά προγράμματα (ΑΠ) βασικής εκπαίδευσης, στα οποία δίνεται ολοένα 
και μεγαλύτερη έμφαση στις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη 
διερεύνηση (Science Education NOW 2007, Μαλανδράκης, Γκιγκοπούλου & Ζουπίδης, 
2014). Εκτός αυτών, στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών σημαντική θέση κατέχει ο 
επιστημονικός γραμματισμός των μαθητών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011, Science 
Education NOW 2007), οι διερευνητικές πρακτικές, ενώ παρατηρείται έντονη στροφή προς 
την άτυπη εκπαίδευση (Καριώτογλου κ.α., 2012), καθώς τα νέα αυτά στοιχεία φαίνεται ότι 
συνδυαστικά μπορούν να αποφέρουν αποτελεσματικότερη διδασκαλία στις ΦΕ (Stocklmayer, 
Rennie & Gilbert 2010). Αναγκαία, λοιπόν, καθίσταται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
στις νέες αυτές εξέλιξεις που παρατηρούνται στη διδασκαλία και μάθηση των ΦΕ. 
Η διερεύνηση στις ΦΕ περιλαμβάνει δεξιότητες, όπως για παράδειγμα αναζήτηση 
πληροφοριών ή συλλογή δεδομένων, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, διεξαγωγή και 
σχεδιασμό πειραμάτων, παρατήρηση, συζήτηση σε ομάδες, διατύπωση ερωτημάτων και 
εξαγωγή συμπερασμάτων από τις παρατηρήσεις (NRC 2012) και κατέχει κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη του επιστημονικού γραμματισμού των μαθητών (Abd-El-Khalick et al. 2004, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο2011). Είναι, συνεπώς, αναμενόμενο πως οι εκπαιδευτικοί καλούνται 
να γνωρίζουν τη μέθοδο αυτή προκειμένου να εμπλέξουν τους μαθητές τους στη 
διερευνητική διαδικασία, για αυτό άλλωστε και τα ΑΠ στρέφονται στις απόψεις και τις 
πρακτικές τους προκειμένου να εκπαιδευτούν πρώτα οι ίδιοι ώστε να είναι έτοιμοι και ικανοί 
να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις και πρακτικές τους στους μαθητές.  
Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλές μελέτες που διερευνούν τις ιδέες των εκπαιδευτικών για την 
οργάνωση της διδασκαλίας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι στην πράξη. 
Σύμφωνα με τους Tseng, Tuan και Chin (2013) οι απόψεις των δευτεροβάθμιων 
εκπαιδευτικών για τη διερεύνηση και τη διερευνητική διδασκαλία κατατάσσονται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν σε ένα συστηματικό 
τρόπο διδασκαλίας της επιστημονικής γνώσης και της διερεύνησης, παρέχοντας στους 
μαθητές ισχυρή επιστημονική γνώση και γενικότερη γνώση για τις πτυχές της διερευνητικής 
διδασκαλίας. Στην δεύτερη κατηγορία, οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στον τρόπο σκέψης και τις 
δεξιότητες της διερεύνησης, έχοντας ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές τους να 
αποκτήσουν μια πιο ουσιαστική εμπειρία μάθησης και να αξιοποιήσουν τη διερεύνηση για τη 
διευκόλυνση της μάθησής τους. Παρόλα αυτά, οι Gyllenpalm et al. (2010) βρήκαν ότι οι 
εκπαιδευτικοί συγχέουν τη μέθοδο διδασκαλίας με τη μέθοδο της διερεύνησης. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να μην δίνουν έμφαση στη διερεύνηση ως «μαθησιακό στόχο», παρά μόνο στη 
διερεύνηση ως «μέσο για μάθηση».  
Ανεξάρτητα από τις ιδέες και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις διδακτικές 
πρακτικές που στηρίζονται στη διερεύνηση, φαίνεται ότι εκπαιδευτικοί δύσκολα υιοθετούν 
καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας (Κοντογεωργίου-Παπανικολάου & Χατζή 2013) καθώς 
υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες που στέκονται τροχοπέδη στην εφαρμογή της διερεύνησης 
στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Κάποιοι από αυτούς αφορούν τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς και σε αυτούς περιλαμβάνονται η περιορισμένη εμπειρία που έχουν οι 
εκπαιδευτικοί σε διερευνητικές προσεγγίσεις (Ramnarain 2014, Appleton 2002), το 
ανεπαρκές γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών στις ΦΕ (Appleton 2002), οι πεποιθήσεις 
τους (Fitzgerald et al. 2013), η έλλειψη πόρων και ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη 
(Ramnarain 2014), καθώς επίσης η επιθυμία τους για ασφάλεια και η πεποίθηση της 
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αυθεντίας της επιστημονικής γνώσης (Kim & Tan 2011). Άλλοι πάλι σχετίζονται με το 
κράτος και την ευθύνη αυτού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς αυτή 
εμφανίζεται αποσπασματική και ελλιπής(Κοντογεωργίου-Παπανικολάου & Χατζή 2013). 
Στοίχημα, λοιπόν, και πρόκληση για την αναχαίτηση των δυσκολιών αυτών και την αλλαγή 
των διδακτικών πρακτικών (Smylie 1996) αποτελεί η επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών προσανατολισμένη στις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης ΦΕ. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα 
επιμόρφωσης και εκπαίδευσης υπηρετούντων εκπαιδευτικών στις ΦΕ. Το πρόγραμμα αυτό 
είχε συνολική διάρκεια δεκαοχτώ μήνες και υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Κατά τηνΑ΄ φάση 
πραγματοποιήθηκε καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών αλλά και 
των πρακτικών που εφαρμόζουν στην τάξη. Στη Β΄ φάση οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε 
μια ταχύρυθμη  επιμορφωτική παρέμβαση αναφορικά με τις νέες τάσεις στηδιδακτική των 
ΦΕ όπως, π.χ. τη διερεύνηση, το διδακτικό μετασχηματισμό του περιεχομένου της 
διδασκαλίας, τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, ζητήματα διαδικαστικής και 
επιστημολογικής γνώσης κ.α. Στη συνέχεια δόθηκε στους εκπαιδευτικούς μια έτοιμη 
Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ) ως δείγμα καλής πρακτικής, την οποία κλήθηκαν 
να μελετήσουν και να τροποποιήσουν κατά την κρίση τους με σκοπό να την εφαρμόσουν 
στην τάξη τους. Κατά την Γ΄ φάση του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί, αυτόνομα πια, 
κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν, πάλι στην τάξη τους, τη δική τους ΔΜΑ. Στην 
παρούσα εργασία, παρουσιάζονται αποτελέσματα από τη Β΄ φάση του προγράμματος(έτοιμη 
ΔΜΑ) και ειδικότερα,οι αλλαγές στις απόψεις και πρακτικές τους αναφορικά με: α) τη 
διερεύνηση, β) το διδακτικό μετασχηματισμό και γ) την οργάνωση εκπαιδευτικών 
επισκέψεων σε μη τυπικούς χώρους εκπαίδευσης. Οι αλλαγές αυτές αναμενόταν να 
προκύψουν μετά από θεωρητική και, κυρίως, βιωματική ενδο-επιμόρφωση πάνω στον 
διδακτικό σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, που είχε ως στόχο τη 
διεύρυνση του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται και ενεργούν μέσα σε ένα 
καινοτόμο σχολικό και μη σχολικό πλαίσιο (Astor-Jack et al. 2007). 
 
Μεθοδολογία  
Το δείγμα της έρευνας συγκρότησαν δύο (2) εν ενεργεία εκπαιδευτικοί ΔΕ, έχοντας και οι 
δυο πάνω από πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας. Αρχικά, καταγράφηκαν οι απόψεις τους για τη 
διδασκαλία των ΦΕ μέσω των αρχικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων του προγράμματος. 
Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους ερευνητές μελέτησαν, 
μετασχημάτισαν, εφάρμοσαν και αξιολόγησαν μια έτοιμη Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία 
(ΔΜΑ) διάρκειας 12 περίπου διδακτικών ωρών σχετικά με τις ιδιότητες των υλικών που 
χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες. Ειδικότερα, η ΔΜΑ περιελάμβανε τρία δίωρα πριν 
την επίσκεψη πεδίου, στη συνέχεια την επίσκεψη πεδίου στον ΟΤΕ (περίπου τέσσερις ώρες) 
και, τέλος, ένα δίωρο μετά, προκειμένου να γίνει αναστοχασμός και αξιολόγηση της 
επίσκεψης και του συνόλου της ΔΜΑ. Η αρχική ΔΜΑ περιελάμβανε τη μέθοδο διδασκαλίας 
με ομάδες jigsaw, φύλλα εργασίας για τους μαθητές βασισμένα στη διερεύνηση, καθώς και 
τη χρήση μοντέλων και νέων τεχνολογιών.  
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Εικόνα 3: Δείγμα καταγραφής κλείδας παρατήρησης στον άξονα της διερεύνησης 
 

  
Κύριο εργαλείο συλλογής δεδομένων αποτέλεσε η κλείδα παρατήρησης της διδασκαλίας από 
τους ερευνητές του προγράμματος, η οποία εστίαζε σε οκτώ άξονες (περιεχόμενα και 
μετασχηματισμός, προϋπάρχουσεςιδέες μαθητών, διδακτική μέθοδος – διερεύνηση, λεκτική 
αλληλεπίδραση, υλικά/πειράματα/ΤΠΕ, διαδικαστική γνώση, επιστημολογική γνώση και 
προετοιμασία και επίσκεψη πεδίου). Σε κάθε διδακτική παρέμβαση των εκπαιδευτικών οι 
ερευνητές παρεβρίσκονταν στον χώρο διδασκαλίας κρατώντας πρόχειρες σημειώσεις 
βασισμένες στους προαναφερθέντες θεματικούς άξονες και ηχογραφώντας τη διδασκαλία. Η 
οργάνωση των δεδομένων γινόταν σε ένα αρχείο κειμένου που περιελάμβανε την κλείδα, ένα 
τμήμα της οποίας (άξονας διερεύνησης) παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Συμπληρωματικό 
στοιχείο για την αξιόπιστη καταγραφή της κλείδας επιτέλεσε η ηχογραφημένη διδασκαλία. 
Τα κύρια σημεία των αξόνων κάθε διδασκαλίας συμπληρώνονταν  σε ένα αρχείο excel ώστε 
να καταγραφεί η εξελικτική πορεία των εκπαιδευτικών κατά τη διάκρεια υλοποίησης της 
ΔΜΑ, όπως φαίνεται στην Eικόνα 2. 
Μετά από κάθε διδασκαλία, σε κοινές συναντήσεις ερευνητών και εκπαιδευτικών, γινόταν 
αναστοχασμός των τελευταίων σχετικά με τις ανησυχίες, τις προσδοκίες και την πορεία της 
διδασκαλίας που είχαν πραγματοποιήσει. Οι συζητήσεις αυτές ηχογραφούνταν,ενώ 
παράλληλα συμπληρώνονταν και ημι-δομημένα ημερολόγιααπό δύο τουλάχιστον ερευνητές. 
Έτσι, τα ημιδομημένα αυτά ημερολόγια των ερευνητών και η αναστοχαστική συζήτηση μετά 
το πέρας της εφαρμογής της ΔΜΑ έπαιξαν ρόλο συμπλήρωσης και διασταύρωσης των 
δεδομένων που συλλέχθηκαν από το κύριο ερευνητικό εργαλείο, το οποίο ήταν η κλείδα 
παρατήρησης. 
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Εικόνα 4:Καταγραφές της εξελικτικής πορείας των εκπαιδευτικών στον άξονα «διδακτικός 
μετασχηματισμός του περιεχομένου» 

 

 
  

Για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε μια μεικτή μέθοδος.Πιο συγκεκριμένα, 
αρχικά αναδείχθηκαν από τη βιβλιογραφία οι οκτώ κύριοι άξονες ανάλυσης των δεδομένων 
(top-down approach), και στη συνέχεια, μέσα σε κάθε έναν από αυτούς τους άξονες (within) 
αναδείχθηκαν κατηγορίες ανάλυσης από τα ίδια τα δεδομένα (bottom-up). Η μέθοδος αυτή 
της ανάλυσης εφαρμόστηκε στα κύρια δεδομένα (κλείδα παρατήρησης), και τα όποια 
αποτελέσματα προέκυπταν διασταυρώνονταν και εμπλουτίζονταν με δεδομένα από τα 
υπόλοιπα εργαλεία (αναστοχαστικές συζήτήσεις και ημερολόγια ερευνητών).  
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε ανεξάρτητα από δύο ερευνητές. Όπου παρατηρήθηκαν 
αποκλίσεις (λιγότερο από 20% των περιπτώσεων), γινόταν συζήτησημεταξύ των ερευνητών 
έως ότου να επέλθει πλήρης συμφωνία μεταξύ τους.  
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις απόψεις 
και τις πρακτικές των δύο εκπαιδευτικών ως προς (α) τη διερευνητική προσέγγιση της 
διδασκαλίας, (β) το διδακτικό μετασχηματισμό του περιεχομένου στις ΦΕ και (γ) τη μη 
τυπική εκπαίδευση. Στη συχέχεια περιγράφονται αναλυτικότερα οι αλλαγές αυτές.  
Πριν την εφαρμογή της έτοιμης ΔΜΣ παρατηρήθηκε ότι τόσο η εκπαιδευτικός Α όσο και η Β 
εφάρμοζαν κατά κύριο λόγο παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Ωστόσο, χρησιμοποιούσαν 
προσομοιώσεις και πειράματα στα μαθήματά τους, αλλά κυρίως με τη μορφή της επίδειξης 
προς τους μαθητές. Η εφαρμογή του μοντέλου μεταφοράς επεκτείνεται και τροποποιείται 
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κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ΔΜΑ, μέσω της εφαρμογής της καθοδηγούμενης 
διερεύνησης με χρήση της μεθόδου jigsaw. Ανεξάρτητα από την εφαρμογή της διερεύνησης 
στην πράξη, φάνηκε αρχικά ότι υπήρχε πρόβλημα κατανόησης της ίδιας της έννοιας. Μετά 
την εμπλοκή τους, όμως, στο πρόγραμμα παρατηρείται διεύρυνση και εμπλουτισμός των 
απόψεων και πρακτικών τους για αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, πριν τη ΔΜΑ η κατανόηση της 
διερεύνησης επικεντρωνόταν μόνο στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, ενώ μετά τη 
ΔΜΑ περιλαμβάνει, εκτός από την βιβλιογραφική αναζήτηση, τόσο τη διαδικαστική γνώση 
όσο και τη διδασκαλία διερευνητικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Η έννοια της διερεύνησης 
λοιπόν αποκτά τη διττή της διάσταση ως «μαθησιακός στόχος» και ως «μέσο για μάθηση».  
Συμπληρωματικά, άξιο αναφοράς είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πλέον διδάσκουν ρητά τα βήματα 
της διαδικαστικής γνώσης, καλλιεργώντας μέσω των πειραμάτων και της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης τις διερευνητικές δεξιότητες στους μαθητές. Ανεξαρτήτως των δυσκολιών που 
αντιμετώπισαν (π.χ., υλικοτεχνικά θέματα της σχολικής μονάδας ή αδυναμία σύνδεσης στο 
διαδίκτυο), τα οποία δρουν ανασταλτικά (Griffin 2004), ανταπεξήλθαν επαρκώς στις 
προκλήσεις, αξιοποιώντας στη διδασκαλία τους πιο σύγχρονες διδακτικές πρακτικές 
διερεύνησης, όπως η μέθοδος jigsaw, ώστε να οργανώσουν την επίσκεψη των τμημάτων τους 
στο κατάστημα του ΟΤΕ. Έτσι, η μετατόπιση στις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών 
για τη διερεύνηση, στην παρούσα φάση, είναι μικρή μεν, αλλά εμφανής και ιδιαίτερα 
ενθαρρυντική και ικανοποιητική. 
Αναφορικά με το διδακτικό μετασχηματισμό στις ΦΕ, παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση στη 
χρήση του και ειδικότερα η προσέγγιση της απλούστευσης του επιστημονικού περιεχομένου. 
Για παράδειγμα, ενώ πριν τη ΔΜΑ οι εκπαιδευτικοί όριζαν το προς διδασκαλία περιεχόμενο 
επιστημονικά, όπως π.χ. «οι αγωγοί επιτρέπουν τη μετακίνηση ηλεκτρικού φορτίου μέσα από τη 
μάζα τους», στην πορεία παρατηρήθηκε απλούστευση του λεξιλογίου όπως στον ακόλουθο 
ορισμό π.χ. «οι αγωγοί είναι τα σώματα που επιτρέπουν από μέσα τους να περάσει το ηλεκτρικό 
ρεύμα». Επιπλέον, παρατηρήθηκε αλλαγή στις πρακτικές των εκπαιδευτικών, και 
συγκεκριμένα: (α) στη χρήση πειραμάτων στη διδασκαλία, αφού στην αρχή αυτά 
παρουσιάζονταν με επίδειξη, ενώ στην πορεία δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να τα 
πραγματοποιήσουν σε ομάδες μόνοι τους μέσω της χρήσης φύλλων εργασίας, και (β) στον 
τρόπο με τον οποίο εισήγαγαν τη διαδικαστική γνώση, αφού μετά την Α΄ φάση της ενδο-
επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί έδιναν μεγαλύτερη έμφαση στη συζήτηση και την άμεση 
διδασκαλία των βημάτων της διαδικαστικής γνώσης. 
Ως προς τη μη τυπική εκπαίδευση διαπιστώθηκε ριζική αλλαγή, εφόσον πριν τη ΔΜΑ οι 
γνώσεις τους για την οργάνωση, την εκτέλεση και την αξιολόγηση μίας επίσκεψης με 
οργανωμένες δραστηριότητες παρουσίαζαν ελλείψεις, παρόλο που είχαν εφαρμόσει στην 
πράξη τουλάχιστον μία επίσκεψη πεδίου πριν το πρόγραμμα. Πλέον, όμως, οι γνώσεις τους 
έχουν εμπλουτιστεί σε όλα τα στάδια οργάνωσης μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης, ενώ είναι 
και ικανοί και πρόθυμοι να την πραγματοποιήσουν. Ακόμη, παρόλο που την εφαρμογή 
κάποιων πρακτικών (π.χ., ομαδοσυνεργατική μέθοδος) την επέβαλε η δοσμένη ΔΜΑ, ωστόσο 
η σωστή διαχείρισή τους από τους εκπαιδευτικούς φανερώνει μια σημαντική μετατόπισή 
τους. Περιοριστικοί παράγοντες για την εφαρμογή επισκέψεων ήταν μέχρι πρότινος κυρίως 
λόγοι οικονομικοί, γεωγραφικοί (π.χ., σχολείο σε χωριό) και εκπαιδευτικού πλαισίου (π.χ., το 
αναλυτικό πρόγραμμα). Οι περιορισμοί αυτοί αναιρέθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσω του 
προγράμματος, εντούτοις όμως οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ύπαρξη 
περιοριστικών παραγόντων, αλλά πιστεύουν πλέον ότι είναι δυνατόν να ξεπεραστούν καθώς 
η επίσκεψη πεδίου αξίζει τον κόπο και έχει θετικό αντίκτυπο στην επίδοση των μαθητών 
τους. 
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Συμπεράσματα και προτάσεις  
Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς παρατηρείται μετατόπιση στις απόψεις και τις 
πρακτικές των εκπαιδευτικών και στους τρεις άξονες που είχαν τεθεί ως στόχος μελέτης και 
ανάλυσης στην παρούσα εργασία. Οι αλλαγές που σημειώθηκαν μετά την πρώτη φάση της 
επιμόρφωσής τους (Β΄ φάση προγράμματος), οδήγησαν προς μια πιο διερευνητική 
προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης. 
Οι αλλαγές στον διδακτικό μετασχηματισμό του περιεχομένου μπορεί να μην είναι μεγάλες, 
ωστόσο αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω εξέλιξη. Δηλαδή, το γεγονός ότι οι 
εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν ότι το επιστημονικό λεξιλόγιο είναι δύσκολο, τους οδηγεί να 
το μετασχηματίζουν και έτσι,πιθανώς, να βοηθούνται στη συνειδητοποίηση κι άλλων 
παρόμοιων δυσκολιών των μαθητών. 
Όσον αφορά τη διερεύνηση, παρατηρήθηκε σημαντική μετατόπιση τόσο στις απόψεις όσο 
και στις πρακτικές τους. Το γεγονός ότι απέκτησαν πολύ καλή αντίληψη του όρου της 
διερεύνησης τους βοήθησε να δουν τις ενότητές και τις δραστηριότητές τους με πιο 
διερευνητική ματιά. Όχι μόνο έμαθαν ποιες είναι οι επιστημονικές δεξιότητες, αλλά 
ενθάρρυναν τους μαθητές να ερευνούν, να δοκιμάζουν, να διατυπώνουν υποθέσεις, να 
προβλέπουν και να καταλήγουν σε συμπεράσματα καλλιεργώντας αυτές τις δεξιότητες στους 
ίδιους. Η ολοένα αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας με την αναζήτηση στο διαδίκτυο, τις 
προσομοιώσεις και τα νοητικά πειράματα μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στη 
μάθηση των παιδιών, καθώς γρήγορα και εύκολα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα 
που σε άλλες εποχές δεν θα μπορούσαν να έχουν. Αυτό φάνηκε και στην παρούσα έρευνα, αν 
και οι μαθητές δεν ήταν πλήρως εξοικειωμένοι με την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Εκτός 
αυτών, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η εκμάθηση και υιοθέτηση νέων διερευνητικών 
πρακτικών από τις εκπαιδευτικούς, αυτή της μεθόδου jigsaw, η οποία τις βοήθησε να 
συνειδητοποιήσουν τη διαδικασία της διερεύνησης και τις απαιτήσεις που πρέπει να έχουν 
από τους μαθητές τους. Συμπερασματικά, η πρόοδος αυτή των εκπαιδευτικών μπορεί να 
θεωρηθεί ενθαρρυντική, καθώς αποτελεί το εφαλτήριο για τη διαμόρφωση επιστημονικά και 
τεχνολογικά εγγράμματων πολιτών. 
Τέλος, στην οργάνωση επισκέψεων σε χώρους τεχνο-επιστήμης, εντοπίστηκαν ριζικές 
αλλαγές στις απόψεις των εκπαιδευτικών. Παρόλο που στο παρελθόν είχαν πραγματοποιήσει 
επίσκεψη πεδίου, δεν ήταν σίγουρες για τα διαδικαστικά – γραφειοκρατικά ζητήματα, ούτε 
θεωρούσαν απαραίτητο να προετοιμάσουν καταλλήλως τους μαθητές για τον χώρο. Από τις 
συζητήσεις, μετά την ενδο-επιμόρφωση, φάνηκε ότι πλέον θεωρούν απαραίτητη την 
προετοιμασία πριν την επίσκεψη αλλά και την αξιολόγηση μετά. Τόνισαν, επίσης, ότι η 
επισκόπηση του χώρου από τις ίδιες πριν την επίσκεψη καθώς και η γνωριμία, η επικοινωνία 
και η αλληλεπίδραση με τους υπεύθυνους, τόνωσε το ηθικό τους και τις έκανε να νιώθουν πιο 
σίγουρες και υπεύθυνες για την υλοποίηση μιας αντίστοιχης επίσκεψης πεδίου στο μέλλον.  
Οι αλλαγές στις απόψεις τους θεωρούμε ότι οφείλονται στον βιωματικό, ισότιμο, 
συμμετοχικό και συνεργατικό χαρακτήρα της ενδο-επιμόρφωσης. Επιπλέον, τα 
χαρακτηριστικά αυτά ήταν ιδιαίτερα  έντονα και εφαρμοστηκαν στην έτοιμη ΔΜΑ, τόσο 
στην περίπτωση της διερευνητικής προσέγγισης της διδασκαλίας, μέσω της εφαρμογής της 
μεθόδου jigsaw, όσο και στην περίπτωση της οργάνωσης και εφαρμογής μιας επίσκεψης 
πεδίου (μη τυπική εκπαίδευση). Εντούτοις, χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών, ώστε να διευρύνουν τις απόψεις και πρακτικές τους στην περιοχή της 
διερευνητικής μάθησης, π.χ., επιλογή και εφαρμογή ανοικτής διερεύνησης αλλά και 
υλοποίηση πιο σύνθετου διδακτικού μετασχηματισμού. 
Καταλήγοντας, θεωρούμε ότι η έρευνα αυτή αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που είναι βιωματική και ταυτόχρονα 
βασισμένη στα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων της σε 
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άλλους εκπαιδευτικούς. Οι ίδιοι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι είναι 
σημαντικό και αναγκαίο να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν και οι συνάδελφοί τους σε 
ζητήματα διδακτικής των ΦΕ, όπως είναι για παράδειγμα τα βήματα της οργάνωσης μιας 
επίσκεψης πεδίου και οι πτυχές της διερεύνησης στην εκπαίδευση.  
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Περίληψη Στην εργασίααυτή παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσματα της διερεύνησης των 
διδακτικών πρακτικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης κατά τη 
διδασκαλίαΦυσικών Επιστημών,στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των πιθανών 
μετατοπίσεων των εκπαιδευτικών πρακτικών μετά από υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε 
θεωρητικό, διαλογικό και αναστοχαστικό επίπεδο. Επιλέχτηκε η εις βάθος μελέτη των 
εκπαιδευτικών πρακτικών υιοθετώντας μία πολυμεθοδική προσέγγιση (παρατηρήσεις, 
συνεντεύξεις, ημερολόγια εκπαιδευτικών). Τα αποτελέσματα καταδεικνύουνότι υπήρξε 
διαφοροποίηση μεταξύ των εκπαιδευτικών πρακτικών πριν και μετά την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά, η μετατόπιση των εκπαιδευτικών πρακτικών δεν ήταν ενιαία 
για όλες τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς ούτε και είχε την ίδια εστίαση. 
 
Abstract In this paper we present theresults of a study which explored early childhood education 
teachers’ practices when organizing activities in Science Education as part of a research 
programme named “Science Teacher Education” (STED). We looked for possible shifts in 
educational practices after teachers were supported on a theoretical, dialogical and reflective 
level.  We chose an in-depth investigation of educational practices and thus a mutli-method 
approach of data collection (observation sheets, interviews, teachers’ journals). In our 
resultsadifferentiation of educational practices before and after teacher support was recorded. 
However, the shifting in practices varied in terms of emphasis and focus.   
 
Εισαγωγή 
Σκοπός της εργασίαςμας είναι να παρουσιάσουμε ορισμένα  αποτελέσματα από τη  
διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών που υλοποιούνται με στόχο την εκπαίδευση των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ). Η αναγκαιότητα αυτής της 
έρευνας προκύπτει από την υπόθεση ότι παρά την ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου που ευνοεί 
τη στροφή από το περιεχόμενο των Φ.Ε. στη διδασκαλία των επιστημονικών δεξιοτήτων σε 
σχέση με το συγκεκριμένο μαθησιακό πεδίο(Δαφέρμουκ.α. 2006,ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ 2011α, 
2011β)αλλά και την ύπαρξη ερευνών που αναδεικνύουν ότι η διδασκαλίας του σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας είναι εφικτή(Johnston 2009, Mantzicopoulos, etal 2009, Novakowski 
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2009, Spektor-Levy al. 2009, Τεμερτζίδου κ.α. 2014), οι πρακτικές των εκπαιδευτικών συχνά 
δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται σε αυτή τη νέα στροφή(Kallery & Psillos 2002, Spektor-
Levy et al. 2013). 

Η συγκεκριμένη εργασία απαντά σεδύο κύρια ερωτήματα: 
• Ποιες είναι οι πρακτικές των εκπαιδευτικών κατά την οργάνωση δραστηριοτήτων ΦΕ 

πριν και μετά την υποστήριξή τους; 
• Κατά πόσο συνάδουν οι εκπαιδευτικές πρακτικές με την υιοθέτηση ενός 

διερευνητικού μοντέλου με προσανατολισμό προς τη διαδικαστική γνώση 
(scienceasprocess) πριν και μετά την υποστήριξη;  
 

Μεθοδολογία 
Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος ενός ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες» πουείχε ως απώτερο στόχο την επίγνωση των 
πεποιθήσεων και πρακτικών ως προϋπόθεση για τη συγκρότηση μιας επιμορφωτικής και 
υποστηρικτικής διαδικασίας. Η έρευνα που παρουσιάζουμεεξελίχθηκε σε 2 φάσεις 
προκειμένου να διερευνήσει τις πρακτικές των εκπαιδευτικών πριν τη θεωρητική και 
πρακτική υποστήριξή τους (αρχική  φάση) και μετά την υποστήριξή τους (τελικήφάση).   
Για την εις βάθος διερεύνηση των πρακτικών των νηπιαγωγών επιλέχτηκε η μελέτη 
περιπτώσεων (5 νηπιαγωγοί, μεγάλης διδακτικής εμπειρίας) και η παρατήρηση των 
πρακτικών τους κατά τις δύο φάσεις με κλείδα παρατήρησης.Η κλείδα σχεδιάστηκε έτσι ώστε 
να περιλαμβάνει ως βασικούς άξονες μελέτης τους βασικούς θεματικούς άξονες σχεδιασμού 
και ανάπτυξης μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας στις ΦΕ.Πιο συγκεκριμένα οι 
άξονες που περιλάμβανε η κλείδα αφορούσαν στο μετασχηματισμό του περιεχομένου, στην 
αναγνώριση και αξιοποίηση των ιδεών των παιδιών, στο βαθμό υιοθέτησης μιας 
διερευνητικής διαδικασίας ως διδακτικήςμεθόδου, στη σαφή ενίσχυση της διαδικαστικής 
γνώσης. Επιπλέον στην κλείδα καταγραφόταν και η λεκτική αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-
παιδιών και παιδιών μεταξύ τους.  
Οι βασικοί αυτοί άξονες μελέτης αποτέλεσαν και τους βασικούς άξονες οργάνωσης του 
περιεχομένου και της διαδικασίας υποστήριξης των εκπαιδευτικών μέσα από παρουσίαση και 
συζήτηση αντίστοιχων θεωρητικών ενοτήτων, συζητήσεις στο πλαίσιο της ομάδας 
νηπιαγωγών αλλά και παροχή εργαλείων για καταγραφή και αναστοχασμό της δράσης τους 
από τις ίδιες τις εκπαιδευτικούς.  
Κάθε ένας από τους βασικούς άξονες της κλείδας παρατήρησης περιλάμβανε ομάδες δεικτών 
με τους οποίους καταγραφόταν οι διάφορες όψεις και εκφάνσεις του συγκεκριμένου άξονα 
και η αντιστοιχία τους σε διδακτικές δραστηριότητες (παραδείγματα δεικτών που 
αντιστοιχούν στους θεματικούς άξονες «μετασχηματισμός περιεχομένου» και «λεκτική 
αλληλεπίδραση παρουσιάζονται στην ενότητα των αποτελεσμάτων και στους πίνακες 1 & 2. 
Οι καταγραφές κάθε παρατηρητή για την συχνότητα εμφάνισης της πρακτικής που 
αντιστοιχούσε σε κάθε δείκτη συνοψίσθηκαν στις κατηγορίες συχνά: 3, μερικές φορές: 2και 
σπάνια:1, ενώ για μερικούς δείκτες οι οποίοι κατέγραφαν την παρουσία ή όχι μιας πρακτικής 
η σύνοψη έγινε με τις κατηγορίες ΝΑΙ: εμφανίζεται, ή ΟΧΙ: δεν εμφανίζεται. 
Η κλείδα εγκυροποιήθηκε με επανειλημμένες συζητήσεις μεταξύ της ερευνητικής ομάδας για 
την αντιπροσωπευτικότητα των δεικτών και την αντιστοίχισή τους στους θεματικούς άξονες. 
Επίσης έγιναν συστηματικές προσπάθειες ομογενοποίησης των αντίστοιχων καταγραφών των 
παρατηρητών με δοκιμαστικές εφαρμογές της κλείδας στην ανάλυση οργανωμένων 
δραστηριοτήτων ΦΕ και συζήτηση με σκοπό τη συμφωνία μεταξύ των παρατηρητών με την 
συμμετοχή και της ερευνητικής ομάδας.  
Σε κάθε φάση της μελέτης καταγράφηκαν, εκτός από τις πρακτικές των νηπιαγωγών, η 
νοηματοδότηση των εκπαιδευτικών πρακτικών από τις ίδιες μέσω δομημένων ημερολογίων 
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και διεξήχθηκαν ημι-δομημένες αναστοχαστικές συνεντεύξεις για την καταγραφή της 
εμπειρίας των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Στην συγκεκριμένη 
εργασία παρουσιάζουμε αποτελέσματα από την παρατήρηση των πρακτικών των 
εκπαιδευτικών, τα οποία συλλέχθηκαν με την χρήση της κλείδας που περιγράψαμε στις 
προηγούμενες παραγράφους 
 
Αποτελέσματα 
1ος άξονας παρατήρησης πρακτικών: Ο Μετασχηματισμός του περιεχομένου 
Ο πρώτος θεματικός άξονας παρατήρησης του σχεδιασμού της διδασκαλίας  ήταν αυτός του 
μετασχηματισμού του περιεχομένου. Τα αποτελέσματα της παρατήρησης στους δείκτες 1.2 
και 1.6, στους οποίους καταγράφηκαν σημαντικές μεταβολές,παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1: Μέσοι όροι, για τους δείκτες 1,2 και 1.6 της αρχικήςκαι τελικήςφάσης, για τον 
άξονα: "περιεχόμενο/ μετασχηματισμός" και για όλες τις εκπαιδευτικούς. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 
1.2.  
(δικές της εκφράσεις) 

1.6. 
(καθημερινή ζωή) 

Ι. 
ΑΡΧΙΚΗ 1,00 3,00 
ΤΕΛΙΚΗ 2,50 2,25 

ΙΙ. 
ΑΡΧΙΚΗ 2,00 2,00 

ΤΕΛΙΚΗ 2,17 2,33 

ΙΙΙ. 
ΑΡΧΙΚΗ 2,00 1,00 

ΤΕΛΙΚΗ 3,00 1,60 

ΙV. 
ΑΡΧΙΚΗ 2,00 2,00 

ΤΕΛΙΚΗ 2,00 2,40 

V. 
ΑΡΧΙΚΗ 2,00 1,00 

ΤΕΛΙΚΗ 2,25 2,38 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΡΧΙΚΗ 1,80 1,80 

ΤΕΛΙΚΗ 2,38 2,19 
 
Συνοπτικά σχετικά με τον άξονα του μετασχηματισμού του περιεχομένου, παρατηρήθηκε ότι 
οι εκπαιδευτικοί συνέδεαν το περιεχόμενο με την καθημερινή ζωή και περιέγραφαν απλά το 
φαινόμενο της πλεύσης/ βύθισης, καθώς οι δείκτες που εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αλλαγή 
είναι: 
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 «Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί δικές της εκφράσεις, μη επιστημονικές όταν 
περιγράφει έννοιες, ορισμούς, φαινόμενα» (Δείκτης 1,2 μεταβολή κατά 0,58 μονάδες), 
και   «Η εκπαιδευτικός συνδέει το περιεχόμενο  με εμπειρίες από την καθημερινή ζωή» 
(κατά  0,39 μονάδες).  

 
2ος άξονας παρατήρησης πρακτικών: Οι εναλλακτικές αντιλήψεις  
Στον 2ο θεματικό άξονα της παρατήρησης, τον άξονα της ανάδειξης και αξιοποίησης των 
ιδεών των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία η μεταστροφή πρακτικών που παρουσίασε 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μεταξύ των δύο φάσεων, ήταν αυτή που αφορούσε στη μη άμεση 
διόρθωση των ιδεών των παιδιών. Φάνηκε δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικοί μετά την υποστήριξή 
τους ανέδειξαν και έλαβανυπόψη τους τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες  των παιδιών 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ως «εναλλακτικές 
αντιλήψεις» οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί εξέλαβαν το σύνολο της προϋπάρχουσας 
γνώσης των παιδιώνκαι όχι τις συγκεκριμένες εναλλακτικές αντιλήψεις για το υπό μελέτη 
φαινόμενο, οπότε τα αποτελέσματα σε αυτόν τον άξονα εξετάζονται με ιδιαίτερη επιφύλαξη. 
 
3ος θεματικός άξονας: Η διερευνητική διδακτική μέθοδος 
Ο θεματικός άξονας της διδακτικής μεθόδου εμφάνισε, στο σύνολο των δεικτών του, 
αρνητική μετατόπιση, παρά το ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί έθεσαν 
προβληματισμό προς διερεύνηση, προκάλεσαν τα παιδιά σε σχηματισμό υποθέσεων, 
προέβησαν σε διερεύνηση του φαινομένου, σε προσχεδιασμένες από τις ίδιες πειραματικές 
διεργασίες και, μετά το πέρας της διερεύνησης, κοινοποίησαν τα συμπεράσματα της 
διδασκαλίας. Η ερμηνεία αυτής της μετατόπισης μπορεί να βασιστεί στα εξής:  Στο γεγονός ότι λόγω της φύσης της ΔΜΑ της κύριας φάσης («υδρολογικός κύκλος»), 

σε αρκετές περιπτώσεις, δεν προβλεπότανέντονη διερευνητική δράση. Οι 
παρατηρητές ανέφερανότι οι εκπαιδευτικοί ζητούσαναπό τα παιδιά να εκφράσουν τις 
απόψεις τους σε συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά όχι να ερευνήσουν.  Στην ελλιπή κατανόηση κάποιων διαδικασιών (π.χ. στη δοσμένη ΔΜΑ υπήρχε μια 
δραστηριότητα, στην οποία, μέσω της προβολής μιας παρουσίασης power point με 
εικόνες, τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν που υπάρχει νερό στη φύση. Ωστόσο, 
αρκετές ήταν εκείνες οι νηπιαγωγοί που αρκέστηκαν στην περιγραφή των εικόνων).   Τέλος, στο γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί προσέλαβαν τη δοσμένη ΔΜΑ ως 
επιβεβλημένη. Αυτό διαφάνηκε από τον ασθενή μετασχηματισμό της που επέλεξαν, 
αν και πολλές φορέςείχε συζητηθεί η, όχι μόνο αποδεκτή, αλλά και επιζητούμενη 
αλλαγή της. Επίσης, έγινε φανερό ότι μετά την εφαρμογή της, οι εκπαιδευτικοί 
ανέφεραν αρκετές φορές τη φράση: «αν σχεδίαζα εγώ αυτήν τη ΔΜΑ…». 
 

4ος Θεματικός άξονας παρατήρησης: Η Λεκτική αλληλεπίδραση 
Ο τέταρτος άξονας αφορούσε στη λεκτική αλληλεπίδραση,στον οποίο συνοπτικά 
καταγράφηκε ότι παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί παρότρυναν τα παιδιά να εκφράσουν τις 
δικές τους απόψεις (και να τις αιτιολογήσουν) και επιβράβευαν τις σωστές απαντήσεις. Οι 
δείκτες με τις μεγαλύτερες θετικές μετατοπίσεις (τόσο στο σύνολό τους όσο και ανά 
εκπαιδευτικό εμφανίστηκαν σε αυτόν τον άξονα). Οι δείκτες αυτοί φαίνονται στον Πίνακα 2 
και είναι:  Δείκτης 4.2: «Η εκπαιδευτικός δεν αγνοεί και δεν προσπερνά τις ερωτήσεις και τις 

απαντήσεις των παιδιών»  Δείκτης 4.3: «Η εκπαιδευτικός ανατροφοδοτεί τις απαντήσεις των παιδιών εστιασμένα 
(και όχι αόριστα)» 
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 Δείκτης 4.9: «Η εκπαιδευτικός δε διορθώνει άμεσα τις λανθασμένες απαντήσεις των 
παιδιών»  Δείκτης 4.10: «Η εκπαιδευτικός επιβραβεύει τις σωστές απαντήσεις των παιδιών». 

 Πίνακας 2:Μέσοι όροι -ανά δείκτη παρατήρησης και ανά εκπαιδευτικό –κατά την αρχικήκαι 
την τελικήφάση, για τον άξονα: "λεκτική αλληλεπίδραση". 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΣΗ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

4.2. 4.3. 4.9. 4.10. 

Ι. 
ΑΡΧΙΚΗ 1,00 3,00 3,00 3,00 

ΤΕΛΙΚΗ 2,75 3,00 2,50 2,50 

ΙΙ. 
ΑΡΧΙΚΗ 1,00 1,00 2,00 1,00 

ΤΕΛΙΚΗ 2,83 1,50 2,33 1,33 

ΙΙΙ. 
ΑΡΧΙΚΗ 2,00 1,00 1,00 2,00 

ΤΕΛΙΚΗ 2,80 3,00 2,40 2,80 

ΙV. 
ΑΡΧΙΚΗ 2,00 2,00 2,00 2,00 

ΤΕΛΙΚΗ 2,20 1,80 2,20 2,60 

V. 
ΑΡΧΙΚΗ 3,00 2,00 1,00 2,00 

ΤΕΛΙΚΗ 3,00 2,75 1,88 3,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠ. 
ΑΡΧΙΚΗ 1,80 1,80 1,80 2,00 

ΤΕΛΙΚΗ 2,72 2,41 2,26 2,45 
 
5ος Θεματικός άξονας παρατήρησης: Η διαδικαστική γνώση και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων 
Ο τελευταίος άξονας είναι αυτός της καλλιέργειας της διαδικαστικής γνώσης, δηλαδή η 
διδασκαλία των βημάτων και των δεξιοτήτων της διερευνητικής διαδικασίας. 
Στον άξονα αυτό παρατηρήθηκε πως παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν περιόρισαν 
την πρακτική της αναφοράς στη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών, πολλές από αυτές 
εφάρμοσαν στη διδασκαλία τους και την πρακτική της ρητής διδασκαλίας της διαδικαστικής 
γνώσης σε βήματα, αλλά και την πρακτική της καλλιέργειας δεξιοτήτων επιστημονικών 
μεθόδων. Οι δεξιότητες, που καλλιέργησαν οι νηπιαγωγοί τόσο στην πιλοτική όσο και στην 
κύρια φάση, εμφανίζονται στον Πίνακα 3. Η μοντελοποίηση φαίνεται να είναι αυτή η 
πρακτική που πρωτοεμφανίζεται και πρωταγωνιστεί στην κύρια φάση. Αυτό ερμηνεύεται από 
το γεγονός ότι, μέσω της προσχεδιασμένης ΔΜΑ, παρουσιάστηκαν και 
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χρησιμοποιήθηκανδιαφορετικά μοντέλα (π.χ. βροχοποιός, έντυπο και ηλεκτρονικό μοντέλο 
του υδρολογικού κύκλου). 
 
Πίνακας 3: Δεξιότητες επιστημονικών μεθόδων που προσεγγίστηκαν κατά τη διδασκαλία 
στην πιλοτική (ΠΙΛ) και την κύρια φάση (Κ), Χ:ενασχόληση με την δεξιότητα. 
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ΤΗ
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Η 
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ΗΜ

ΑΤ
ΙΣΜ

ΟΣ
  

ΚΑ
Ι  

ΕΛ
ΕΓ

ΧΟ
Σ 

ΥΠ
ΟΘ

ΕΣ
ΕΩ

Ν 

ΦΑΣΗ  ΑΡΧ.  ΤΕΛ ΑΡΧ.  ΤΕΛ ΑΡΧ.  ΤΕΛ ΑΡΧ.  ΤΕΛ ΑΡΧ.  ΤΕΛ 

ΕΚ
ΠΑ

ΙΔΕ
ΥΤ

ΙΚ
ΟΣ

 

Ι Χ Χ  Χ  Χ     

ΙΙ Χ Χ Χ Χ  X     

ΙΙΙ Χ Χ Χ Χ  Χ     

ΙV Χ Χ Χ Χ  X  Χ Χ Χ 

V  Χ  Χ  X     
 
Όλες οι πρακτικές που παρουσιάστηκαν στους 5 άξονες παρατήρησης, χρησιμοποιήθηκαν 
από τουλάχιστον 4 εκ των 5 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. Ωστόσο, ακόμη 
και αυτές οι πρακτικές, πολλές φορές παρουσίασαν αδυναμίες και κενά κατά την υλοποίησή 
τους, γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα ενίσχυσής τους στη συνείδησητων 
εκπαιδευτικών. 
Εν κατακλείδι, πρέπει να σημειωθεί ότι η μετατόπιση των εκπαιδευτικών πρακτικών δεν ήταν 
ενιαία για όλες τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς ούτε και είχε την ίδια εστίαση.  Επίσης, 
ορισμένες φορές εντοπίστηκε διαφορετική νοηματοδότηση των αξόνων του μοντέλου από τις 
νηπιαγωγούς με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικές πρακτικές να μη συνάδουν με το διερευνητικό 
και διαδικαστικό μοντέλο.  
 
Συμπεράσματα 
Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης μας είναι ότι δεν υπήρξε ομοιογενής διαφοροποίηση των 
πρακτικών ούτε σε όλες τις εκπαιδευτικούς ούτε σε όλους τους άξονες. Ωστόσο, 
παρατηρήθηκε, από την αρχικήφάση, ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί  που εφαρμόζουν κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία πρακτικές διερευνητικής μάθησης, γεγονός που έρχεται σε 
αντιδιαστολή με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Spektor-Levy et al. 2013,Kallery & Psillos 
2002). 
Ακόμη, η έρευνα έδειξε ότι η διδασκαλία της διερεύνησης σε μικρά παιδιά είναι εφικτή και 
ότι ο μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών πρακτικών σε αυτή την κατεύθυνση είναι εφικτός 
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με την ανάλογη υποστήριξη, συμπεράσματα που συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία 
(Stolk, et al.2012;, Johnston 2009,Mantzicopoulos, et al., 2009,Novakowski 2009,Ratcliffe & 
Millar, 2009,Spektor-Levy, et al. 2009,Zion, Cohen & Amir 2007).  
Η διαφορετική νοηματοδότηση των αξόνων συζητήθηκε στο πλαίσιο της ομάδας με στόχο 
τον αναστοχασμό εκπαιδευτικών και μελών της ερευνητικής ομάδας πάνω σε αυτές αλλά και 
τη δημιουργία μιας κοινής κατανόησης του προτεινόμενου προσανατολισμού του μοντέλου 
εκπαίδευσης των παιδιών στις ΦΕ. Η ανάλυση των παρατηρούμενων πρακτικών και 
νοηματοδοτήσεων αξιοποιήθηκε για τη διαμόρφωση της συνέχειας της συνεργασίας με τις 
εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις ανάγκες υποστήριξης που προέκυψαν. 
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Η διδασκαλία της έννοιας του mole ως γέφυρα προσέγγισης του 
μικρόκοσμου με το μακρόκοσμο, της επιστήμης με την κοινωνία. 

 
Ράπτη Νίκη Ι.1 , Σταμπάκη - Χατζηπαναγιώτη Δέσποινα2 

 1Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, master ΔιΧηΝΕΤ, διευθύντρια - καθηγήτρια 5ου ΓΕΛ Πετρούπολης, 
nirap61@otenet.gr,  2Αναπ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας, stambaki@chem.uoa.gr  

  
Περίληψη Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μοριακή προσέγγιση στη διδασκαλία της «έννοιας 
του mole» για περιορισμό των δυσκολιών μάθησης με κατανόηση και αύξηση της κριτικής 
ικανότητας των μαθητών. Η έννοια του mole, πέρα από υπολογισμούς μάζας, συνδέεται 
άμεσα με τον ακριβή προσδιορισμό της σταθεράς Avogadro NA, που στήριξε τη σωματιδιακή 
θεωρία αποκαλύπτοντας την τάξη μεγέθους των μορίων. Η μοριακή προσέγγιση 
εφαρμόστηκε στην Α΄ τάξη Λυκείου στα πλαίσια του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος 
και στη Β΄ Λυκείου ως ερευνητική εργασία (project) ομαδοσυνεργατικά με καθοδηγούμενη 
διερευνητική μάθηση, με χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας (wiki) και επαφή των μαθητών με 
επιστημονικές συσκευές ανίχνευσης ατομικής και μοριακής δομής. Δόθηκε έμφαση στην 
ερμηνεία  μακροσκοπικών ιδιοτήτων της ύλης με την κατανόηση της δομής σε μικροσκοπικό 
επίπεδο. Η εννοιολογική αλλαγή αξιολογήθηκε με προ και μετά έλεγχο.  
 
Abstract The subject of this thesis is the molecular approach to teaching the “mole concept”, in order to 
alleviate difficulties in meaningful learning and to enhance critical thinking skills of students. 
The concept is updated by scientific point of view along with the accurate determination of 
Avogadro’s constant NA and it is used not only for mass calculations but to support the 
Molecular Theory, by showing  the “nano” size of the particles, depicted nowadays by 
modern instruments. The teaching approaches were applied in 1st grade of Lyceum with 
limitations due to the demanding curriculum and in 2nd grade as a project, carried out with 
use of educational technology (wiki). Particular emphasis is given in understanding that the 
behavior of matter is determined by the properties of molecules and atoms. The conceptual 
change is evaluated with pre and post tests.  
 
Εισαγωγή 
Η διδασκαλία της ενότητας του mole παραμένει σημαντικό, ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα 
για την εκπαιδευτική έρευνα διεθνώς.  
Ως διδακτική ενότητα θεωρείται από τις πιο δύσκολες τόσο για τους διδάσκοντες, όσο και για 
τους μαθητές τους. Χαρακτηρίζεται από τους ερευνητές ως «βασική (threshold)» για την 
περαιτέρω κατανόηση άλλων πιο δύσκολων ενοτήτων, όπως η Οργανική Χημεία, η χημική 
ισορροπία και οι ογκομετρικοί υπολογισμοί. Θεωρείται «δείκτης» των γενικών δυσκολιών 
της Χημείας, που μπορεί να καθοδηγήσει τη διδασκαλία άλλων ενοτήτων. Λίγοι μαθητές, οι 
καλοί στα μαθηματικά, τα καταφέρνουν κατά την υπολογιστική - ποσοτική χρήση των 
εννοιών και ελάχιστοι, ακόμα και φοιτητές, αντιλαμβάνονται τη σημασία της έννοιας και τη 
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σχέση της με τη σταθερά Avogadro κατά την ποιοτική προσέγγιση του θέματος. (Sheehan 
2010, Padilla et al. 2008). Η σταθερά Avogadro είναι ο αριθμός που δείχνει τα δομικά 
σωματίδια ανά mole οποιασδήποτε χημικής ουσίας και αποτελεί γέφυρα μικρόκοσμου-
μακρόκοσμου, γιατί η τεράστια τιμή της αποκαλύπτει το απειροελάχιστο (nano) μέγεθος των 
ατόμων και μορίων. 
Στον επιστημονικό και στον παιδαγωγικό τομέα υπάρχουν νέα δεδομένα που αποτελούν 
πρόκληση για το διδάσκοντα να ικανοποιήσει τους στόχους των σύγχρονων προγραμμάτων 
σπουδών,  ώστε ολοένα και περισσότεροι μαθητές να αναπτύξουν τη γνωστική (κριτική) τους 
ικανότητα και να αγαπήσουν τις φυσικές επιστήμες, αφού αντιληφθούν την αξία τους στην 
κατανόηση του κόσμου.  
Συγκεκριμένα η μονάδα «mole» του μεγέθους «ποσότητα ουσίας» θα επαναπροσδιορισθεί 
από το διεθνές σύστημα SI έως το 2018 με αντίστοιχο κλείδωμα της τιμής της σταθεράς ΝΑ 
στην ακριβέστερη τιμή που μπορούν να μετρήσουν τα σύγχρονα όργανα των μετρολογικών 
εργαστηρίων που εργάζονται σε όλο τον κόσμο για το σκοπό αυτό από το 2010. (CIPM 2010, 
Avogadro Project 2012, 25th GCPM 11/2013).  
Επιπλέον υπάρχουν νέες απόψεις παιδαγωγών και ψυχολόγων για τους τρόπους, με τους 
οποίους μαθαίνει ο σημερινός έφηβος με ενεργή συμμετοχή και βασικό αρωγό τη σύγχρονη 
εκπαιδευτική τεχνολογία. 
 
Η ταυτότητα της έρευνας 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρία επίπεδα: (Ράπτη 2014) 
 

i. Διδακτικές προσεγγίσεις της έννοιας του mole - Βιβλιογραφική ανασκόπηση  
Διερευνήθηκαν βιβλιογραφικά οι δυσκολίες μάθησης με κατανόηση της έννοιας του mol και 
μελετήθηκαν οι διδακτικές προτάσεις των ερευνητών για άρση των δυσκολιών.  
Οι τυπικές αιτίες των δυσκολιών εντοπίστηκαν στην πολυπλοκότητα του γνωστικού 
αντικειμένου (ορισμοί εμπλεκομένων μεγεθών n, u, Ar, M, Vm, NA), στις διαφορετικές 
οπτικές των διδασκόντων, στις ελλείψεις των βιβλίων, στις απαιτήσεις των αναλυτικών 
προγραμμάτων για άμεση εφαρμογή και στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των μαθητών. Το 
πολύ 20% των μαθητών βρίσκονται στο τυπικό (formal) γνωστικό επίπεδο,  ενώ οι 
περισσότεροι βρίσκονται στο επίπεδο  συγκεκριμένων λογικών πράξεων (concrete). Όμως 
σχεδόν όλοι οι έφηβοι χρησιμοποιούν τη προτασιακή σκέψη και διερωτώνται υποθετικά για 
την πορεία των θεμάτων που τους απασχολούν και αυτό οδηγεί τους ερευνητές της 
διδακτικής σε διερευνητικές μεθόδους μάθησης ομαδοσυνεργατικά και με καθοδήγηση. 
Οι διδακτικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται στην κατανόηση εννοιών πριν από 
υπολογισμούς με ξεκάθαρους ορισμούς, στην ιστορικιστική προσέγγιση και στην επικοινωνία 
με την επιστημονική κοινότητα. Προτείνονται σαφή βήματα και οδηγίες για κατανόηση σε 
επαρκή χρόνο εφαρμογής με χρήση των εννοιογραμμάτων McCullough 1990 (Padilla et al 
2008) και λίγων αναλογιών, πολύ προσεκτικά επιλεγμένων, ώστε να μη δυσκολεύουν και 
αποπροσανατολίζουν (Gabel & Samuel 1990,1986). Συνιστώνται προσομοιώσεις, 
οπτικοποιήσεις, δραστηριότητες και ομαδοσυνεργατική μέθοδος (Padilla et al 2008, Kim 
1993, Sheehan 2010).  

 
ii. Επιστημονική θεώρηση της έννοιας του mole – Ορισμοί – Ακριβής μέτρηση του ΝΑ 

Έγινε η απαραίτητη επικαιροποίηση στο γνωστικό αντικείμενο, το επιστημονικό περιεχόμενο 
της έννοιας του mole, δηλαδή όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι διδάσκοντες, ώστε να νιώθουν 
ασφαλείς. Συγκεντρώθηκαν οι ορισμοί μεγεθών, μονάδων και φυσικών σταθερών καθώς και 
οι υπεύθυνοι διεθνείς φορείς 1 (Ράπτη 2014 σελ 47-59, παράρτημα Π2(Ι) σελ. 162-174, 
Freeman 2003, Mills et al 2006, Mohr et al 2012). 
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Περιγράφηκε το πέρασμα από τον αρχικό ορισμό του mole των χημικών ως σωρός με μεγάλη 
μάζα ίση με το μοριακό βάρος σε γραμμάρια (μαζική προσέγγιση, Ostwald, 1899) στο mole 
των φυσικών (μοριακή προσέγγιση, Maxwell 1873, Perrin 1909) ως ποσότητα με ΝΑ 
σωματίδια, όσα ακριβώς σε 12g 12C (1961). 
Μελετήθηκαν οι τρόποι προσδιορισμού του ΝΑ από τους επιστήμονες. Από τους πολλούς 
τρόπους μέτρησης (περίπου 80) διερευνήθηκαν η αρχική μέτρηση στα αέρια με την κινητική 
θεωρία και μέτρηση του ιξώδους (Loschmidt 1865 και Maxwell 1873), μετά στα υγρά με την 
κίνηση Brown και μέτρηση του αριθμού των σωματιδίων κομμεορρητίνης, που αιωρούνται 
σε διάφορα ύψη μέσα στο νερό (Perrin 1909, με τις εξισώσεις του Einstein,1905), και τέλος 
στα στερεά με κρυσταλλογραφία περίθλασης ακτίνων Χ (X-Ray Crystal Diffraction) σε 
κρύσταλλο πυριτίου 28Si. 
Στο αναθεωρημένο SI (2018), σύμφωνα με το προσχέδιο του 2010, ο νέος ορισμός το mole 
θα αποσυνδεθεί από το χιλιόγραμμο kg και τον άνθρακα 12C και θα συνδέεται μόνο με τη 
σταθερά Αvogadro ΝΑ, Η τιμή της σταθεράς προσδιορίζεται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια 
σε μια σφαίρα ενός χιλιόγραμμου, από εμπλουτισμένο μονοκρυσταλλικό  πυρίτιο 28Si και 
κλειδώνει στην τιμή 6,02214Χ×1023, με ΔΝΑ/ΝΑ μικρότερο από 2.10-8 (APCO 2007), ώστε να 
χρησιμοποιηθεί η τιμή αυτή για τον επαναπροσδιορισμό του mole αλλά και του kg, ο ορισμός 
του οποίου θα στηρίζεται πλέον στη σταθερά του Planck, h. 

 
iii. Διδακτικές προτάσεις εμπλουτισμού της διδασκαλίας της έννοιας του mole με μοριακή 

προσέγγιση  
Πρόκειται για το πειραματικό μέρος της εργασίας, δηλαδή το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
στην τάξη διδακτικών προτάσεων με σύνθεση όσων διερευνήθηκαν στο 1ο και 2ο μέρος. 
Στην Α΄ Λυκείου, στο μάθημα της Χημείας, ακολουθήθηκε μια λεπτομερώς σχεδιασμένη 
διδασκαλία με διαδοχή 9 μαθημάτων. Δόθηκε έμφαση στη βιωματική αντίληψη ότι το mole 
είναι μια μακροσκοπική ποσότητα ουσίας με μάζα Μ (=Μr g) και όγκο Vm, που συνδέεται με 
το μικρόκοσμο, ως έμμεση καταμέτρηση ΝΑ σωματιδίων, με καθοδήγηση και εκπαιδευτικό 
υλικό από τον διδάσκοντα σε μια ιστοεξερεύνηση wiki (wiki1 2011, Ράπτη 2014). 
 
Ειδικά για το Αr και τα σχετικά μεγέθη ΝΑ (πολύ μεγάλο) και u (πολύ μικρό) οι μαθητές 
συμμετείχαν σε δραστηριότητες - ανάλογα από την καθημερινή ζωή, όπως «πώς μετράμε 
ζυγίζοντας» πχ. φακές, φασόλια, νομίσματα, και παρακολούθησαν προσομοιώσεις από το 
διαδίκτυο. Για το mole ζύγισαν και μέτρησαν τον όγκο 1mol Fe (ρινίσματα σιδήρου) και 
1mol Al (αλουμινόχαρτο) 2.  Για τους υπολογισμούς διδάχθηκαν το εννοιόγραμμα και τη 
χρήση αλγορίθμων (τύπων) αντί αναλογιών. 
 
 
1 Υποσημείωση: Εκτός των ΗΠΑ, Λιβερίας και Μυανμάρ (Βιρμανίας) που χρησιμοποιούν το Αγγλικό Σύστημα, όλες οι 
υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούν το Διεθνές Σύστημα Μονάδων Μέτρησης SI, με τη  στήριξη των CGPM (Conférence 
Générale des Poids et Mesures=Γενική Συνδιάσκεψη Μέτρων και σταθμών, διπλωματικό σώμα συνεδριάζει ανά τετραετία), 
CIPM (Comité International des Poids et Mesures=Διεθνής Επιτροπή Μέτρων και Σταθμών, επιστημονικό όργανο 
συνεδριάζει ετησίως) και BIPM (Bureau International des Poids et Mesures, Paris=Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών). 
Επιπλέον ανεξάρτητα και εθελοντικά χωρίς νομική ή εξουσιαστική αρχή λειτουργούν οι εξής φορείς: ISO (International 
Organization for Standardization=Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης), CODATA (Committee on Data for Science and 
Technology, Paris, France=Επιτροπή Δεδομένων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία), του Διεθνούς Συμβουλίου 
Επιστημονικών Ενώσεων ICSU (International Council for Scientific Unions) με μέλη τη IUPAC (International Union of 
Pure and Applied Chemistry=Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας, USA), τη IUPAP (International Union 
of Pure and Applied Physics=Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Φυσικής), το NIST (National Institute of 
Standards and Technology's=Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας, υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου ΗΠΑ), τη 
CCU (Consultative Committee for Units = Συμβουλευτική Επιτροπή Μονάδων) κλπ Έγινε προσπάθεια συγκέντρωσης 
επίκαιρων δεδομένων από τις πιο έγκυρες πηγές διεθνώς με απευθείας μετάφραση από τις ιστοσελίδες τους.: 
http://physics.nist.gov/cuu/pdf/RevModPhysCODATA2010.pdf 
http://www.iso.org, http://www.bipm.org, http://www.iupac.org ,http://goldbook.iupac.org/A00543.html 
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Διερευνήθηκαν με γραπτό ερωτηματολόγιο και οι απόψεις έξι Ελλήνων εκπαιδευτικών. Η 
απόδοση στην κατανόηση των εννοιών από τους μαθητές ελέγχθηκε στη Β΄ Λυκείου. 
Στη Β΄ Λυκείου εφαρμόσθηκε ερευνητική εργασία (project) με θέμα «Άτομα - Μάζα» ως 
συνέχεια της διδασκαλίας στην Α΄ τάξη. Οι μαθητές εμβάθυναν στον τρόπο προσδιορισμού 
του ΝΑ στις τρεις φυσικές καταστάσεις, τόσο ιστορικά όσο και με όργανα, συνδέοντας με 
μακροσκοπικές ιδιότητες, όπως ιξώδες και πυκνότητα για τα αέρια, διάχυση για τα υγρά και 
κρυσταλλικότητα για τα στερεά (Ellis 1993). Χωρίστηκαν σε αντίστοιχες ομάδες (Στερεά, 
Υγρά, Αέρια) και καθοδηγήθηκαν με ατομική και ομαδική ευθύνη να διερευνήσουν και να 
ερμηνεύσουν παρατηρήσιμες ιδιότητες των υλικών, αφού «είδαν» τα «απείρως μικρά - 
αόρατα» δομικά σωματίδια και τις εσωτερικές δομές τους. Στη διδακτική εφαρμογή έγινε 
πολλή συζήτηση για τη χρησιμότητα των εννοιών και προσπάθεια κατανόησης της 
σωματιδιακής θεωρίας ενώ καθυστέρησε η ποσοτική εφαρμογή σε πρακτικά προβλήματα από 
την καθημερινή ζωή και όχι απλή εφαρμογή τύπων. Συμμετείχαν ενεργά σε δραστηριότητες, 
πειράματα, επίλυση πρακτικών προβλημάτων και εργασίες ανά ομάδα και μαθητή (Πίνακας 
1). Με επισκέψεις σε πανεπιστήμια (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ) συζήτησαν με επιστήμονες και γνώρισαν 
κάποια σύγχρονα όργανα μέτρησης: κρυσταλλογραφία με περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), 
φασματογραφία μάζας (MS), ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) και φασματοσκοπία 
απορρόφησης  (UV/VΙS).  
Όλη η ερευνητική εργασία της ομάδας αποτυπώθηκε σε ένα ιστότοπο wiki, όπου κάθε 
μαθητής είχε τον ατομικό του φάκελο, όπως και κάθε ομάδα ως «project» και βρίσκονταν σε 
διαρκή επικοινωνία και ανατροφοδότηση με το διδάσκοντα. Στο τέλος ετοίμασαν σε 
συνεργασία την παρουσίαση που έκαναν στο υπόλοιπο σχολείο (wiki2 2012, Ράπτη 2014).  
Ο βαθμός κατανόησης των εννοιών αξιολογήθηκε με ένα ερωτηματολόγιο προ και μετά 
ελέγχου  (Πίνακας 2). Το προ ελέγχου ερωτηματολόγιο απάντησαν οι μαθητές του project 
(πειραματική ομάδα) και οι μαθητές άλλων σχολείων (ομάδα ελέγχου), ενώ το μετά ελέγχου 
ερωτηματολόγιο δόθηκε μόνο στην πειραματική ομάδα μετά το project. Το δείγμα ελέγχου 
ήταν 45 μαθητές Β΄ Θετικής κατεύθυνσης άλλων Λυκείων και η πειραματική ομάδα 
αποτελείτο από 8 οκτώ μαθητές (7 θετικής και 1 θεωρητικής κατεύθυνσης) που 
παρακολούθησαν  τη διδασκαλία στην Α΄ και στη Β΄ Λυκείου. 

 
2 Υποσημείωση: Ο «όγκος» των ρινισμάτων σιδήρου μετρήθηκε με μικρό κύλινδρο  και του αργιλίου 
γεωμετρικά φτιάχνοντας «μια σφιχτή μπάλα με περίπου 5cm διάμετρο». Oι «φαινομενικοί όγκοι» είναι 
μεγαλύτεροι (λόγω κενού χώρου) των θεωρητικών, που θα προέκυπταν από τις πυκνότητες των καθαρών 
μετάλλων (Ράπτη 2014, Ερώτηση 9, ερωτηματολόγιο σελ 191). Είναι σαφές ότι η μέτρηση δεν είναι ακριβής, 
αλλά δίνει στους μαθητές την εξής «εμπειρική» γνώση μέσω των αισθήσεων: όλοι οι μαθητές παίρνουν στα δυο 
τους χέρια - παλάμες ένα χαρτί με το σίδηρο στο ένα και την μπάλα αλουμινίου στο άλλο, οπότε «νιώθουν» τη 
διπλάσια περίπου μάζα του σιδήρου και  «βλέπουν» το μικρότερο όγκο. Στόχος ήταν να διαπιστώσουν οι 
μαθητές «τη διαφορά όγκου ενός mole Vm και μάζας ενός mole Μ, προκειμένου να περιέχουν το ίδιο πλήθος 
ΝΑ δομικών σωματιδίων (ατόμων Fe και Al αντίστοιχα)»..   
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Αποτελέσματα και συζήτηση 
Για τη διδασκαλία της ενότητας στην Α΄ Λυκείου, όπως προέκυψε από τη διδακτική 
εφαρμογή, τη γνώμη των εκπαιδευτικών και την απόδοση των μαθητών στον προ-έλεγχο 
επιβεβαιώνονται και για τα ελληνικά δεδομένα, σε συμφωνία με τα διεθνή βιβλιογραφικά 
ευρήματα, τα εξής:  - Ο χρόνος πιέζει πολύ, γιατί η ενότητα του mole δε διδάσκεται μαζί με την ατομική 
θεωρία (1ο κεφάλαιο) αλλά μετά τις χημικές αντιδράσεις (4ο κεφάλαιο), δηλαδή σχετικά αργά 
και σε «κουρασμένους» μαθητές.  Οι φυσικές καταστάσεις θεωρούνται γνωστές από το 
Γυμνάσιο. Το κεφάλαιο αυτό είναι υπερφορτωμένο με όλες τις  σχετικές με το mole έννοιες 
(δηλ u, Ar, μέσο Ar ισοτόπων, Mr, ΝA, Vm) και επιπρόσθετα  καταστατική εξίσωση αερίων, 
συγκέντρωση διαλυμάτων και στοιχειομετρία. Οι περιορισμοί από το αναλυτικό πρόγραμμα 
στην ύλη και το χρόνο διδασκαλίας δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια σε διδάσκοντες και 
μαθητές για μια μοριακή προσέγγιση με κατανόηση της σημασίας των εννοιών του mole και 
του ΝΑ  (molar, conceptual approach) και καταλήγουν κυρίως σε υπολογιστική προσέγγιση 
(procedural).  - Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι έχουν την οπτική της «μαζικής» προσέγγισης: 
θεωρούν το mole αναγκαίο και χρήσιμο μόνο για υπολογισμούς μαζών και δεν τους 
απασχολεί ιδιαίτερα η σταθερά ΝΑ και η ερμηνευτική αξία της έννοιας για την κατανόηση 
της δομής της ύλης. Οι συνήθεις διδακτικές προσεγγίσεις, που υιοθετούν, δίνουν καλά 
αποτελέσματα σε επίπεδο κυρίως υπολογισμών, αλλά όχι και κατανόησης, για τους λίγους 
μαθητές που συνεχίζουν στη θετική κατεύθυνση. Οι περισσότεροι διδάσκουν τους 
αλγόριθμους (τύπους), αλλά κάποιοι επιμένουν και στις αναλογίες. - Η βιωματική αντίληψη του mole και η αποσαφήνιση και απλοποίηση των ορισμών, 
που εφαρμόσθηκε κατά τη διδασκαλία στην Α΄ Λυκείου, φάνηκε αποτελεσματική. Οι 
μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν καλύτερη απόδοση στην αντίληψη της σωματιδιακής 
φύσης στον προέλεγχο (pre-test). Όμως απαιτείται επιπλέον χρόνος για εμβάθυνση και 
δουλειά στο concrete νοητικό επίπεδο των μαθητών με ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες. 
Όλα αυτά εφαρμόσθηκαν στο project στη Β΄ Λυκείου με έμφαση στη διδασκαλία της 
σταθεράς ΝΑ. 
Στη Β΄ Λυκείου από την εφαρμογή του project, δηλαδή από τη συμμετοχή των μαθητών, την 
παρουσίαση στο υπόλοιπο σχολείο και τα αποτελέσματα του μετά έλεγχου, για μαθητές που 
ήδη «γνωρίζουν να χρησιμοποιούν» το mole σε απλούς υπολογισμούς προκύπτουν συνοπτικά 
τα εξής: 
- Η μελέτη της μέτρησης του ΝΑ βοήθησε να κατανοήσουν τον τρόπο που εργάζονται 
και σκέπτονται οι επιστήμονες, να αντιληφθούν την ύπαρξη και το μέγεθος των δομικών 
σωματιδίων και να τα συσχετίσουν μέσω του mole με τις μακροσκοπικές ιδιότητες των τριών 
φυσικών καταστάσεων.  
- Ενισχύθηκε η κριτική τους ικανότητα με δουλειά ακριβώς στο concrete στάδιο, 
παρατηρήσεις, συζήτηση, εικόνες, εμπλουτισμό της ύλης (μετρήσεις – εικόνες - όργανα) 
προκειμένου όλο και πιο πολλοί να μπορούν να μάθουν. 
- Το wiki αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο διδακτικό εργαλείο  
- Ενισχύθηκε η αυτοπεποίθησή τους ως άτομα με την ενεργό συμμετοχή στην ομάδα, 
την εποικοδομητική συνεργασία και την εξάσκηση των δεξιοτήτων  τους. 
- Παρήχθη «τριπλάσιο» έργο με τον επιμερισμό στις ομάδες.  
- Το ταξίδι από τον εμπειρικό κόσμο στο νανόκοσμο με τις απίστευτες εικόνες του 
μικρόκοσμου μάγεψε τους μαθητές. 
- Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με επιστήμονες, εντυπωσιάστηκαν από τα σύγχρονα 
επιστημονικά όργανα και πείσθηκαν. Γεφυρώθηκε το σχολείο ως κομμάτι της κοινωνίας με 
την επιστήμη.  
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- Οι μαθητές ξεκαθάρισαν γιατί μαθαίνουν, πόσο χρήσιμα είναι, πώς συνδέονται με την 
καθημερινότητά τους και πόσο ανάγκη έχει η μια επιστήμη την άλλη: Χημεία - Φυσική - 
Μαθηματικά - Βιολογία (αρχή διεπιστημονικότητας) 
- Υπήρξε βελτίωση κυρίως στη χρησιμότητα των εννοιών, στην εκτίμηση σχετικών 
μεγεθών (μικρο και μακρο κλίμακα και διαστάσεις στο χώρο) και στη σύνδεση 
μακροσκοπικών ιδιοτήτων με τη μοριακή δομή. 
- Η αδυναμία στους υπολογισμούς «αντιμετωπίστηκε» με καθοδήγηση στην επίλυση 
σύνθετων προβλημάτων  
- Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία προσεγγίστηκε ως ερευνητικό ερώτημα με 
διαθεματική προέκταση τη συνεργασία ατόμων σε ομάδες (όπως τα μόρια) για την 
πραγματοποίηση ομαδικού έργου με συνοχή (όπως η μάζα).  
- Ακόμα φάνηκε να γεννιέται ένα νέο εσωτερικό κίνητρο στα παιδιά: είναι πολλά και 
ενδιαφέροντα αυτά που έχουν να μάθουν, όχι μόνο για να πάρουν ένα καλό βαθμό και να 
μπουν στο πανεπιστήμιο (εξωτερικά κίνητρα), αλλά για να γίνουν καλοί επιστήμονες και 
σωστοί πολίτες και αυτό δεν επιτυγχάνεται χωρίς κόπο (Προετοιμασία για τη ζωή-Οικονομία 
της γνώσης) 
 
Συμπεράσματα  και  προτάσεις  
Με την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης στη διδασκαλία της ενότητας του mole τονίστηκε 
η σημασία της σταθεράς ΝΑ ως απόδειξη της ασυνέχειας της ύλης και του απειροελάχιστου 
μεγέθους των δομικών σωματιδίων, ενώ έως τώρα το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο 
αφορούσε κυρίως ορισμούς και υπολογισμούς. 
Με ένα τρόπο που λείπει από το παραδοσιακό σχολείο (διερευνητική μάθηση και 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με πολυτροπικά μέσα, wiki, συζήτηση, συμμετοχή) το 
μάθημα έγινε πιο απαιτητικό για το διδάσκοντα αλλά και πιο ελκυστικό για τους μαθητές, 
που μαθαίνουν να σκέφτονται με σωματίδια και να ερμηνεύουν ιδιότητες, να κατανοούν τον 
κόσμο μέσα από τον πλούτο της επιστήμης. Πρέπει να δίνεται χρόνος στη μελέτη των 
φυσικών καταστάσεων και στην κατανόηση της σωματιδιακής φύσης. Οι επαναλήψεις και η 
συνεχής ανατροφοδότηση είναι απαραίτητες.  
Η αναζήτηση του τρόπου μέτρησης του ΝΑ, και ιστορικά και με τα σύγχρονα όργανα, μέσα 
από πρωτότυπα κείμενα, φάνηκε πώς έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία μετά την επεξεργασία 
και απλοποίησή του. Ο απαιτούμενος συνδυασμός γνώσεων, λογικής σκέψης και προηγμένης 
τεχνολογίας για την αποκάλυψη των μυστικών της φύσης μπορεί να αποτελέσει πραγματικό 
δίδαγμα για μαθητές και διδάσκοντες. 
 

Πίνακας 1: Κατανομή εργασιών ανά ομάδα και μαθητή  
 

Δραστηριότητες I. Ομάδα «Αέρια»: (3 
μαθητές) 

II. Ομάδα : «Υγρά»  (2 
μαθητές) 

III. Ομάδα : «Στερεά»:  
(3 μαθητές) 

Παραδείγματα 
ουσιών 
και  
ιδιοτήτων τους: 

Ατομικά:  
υδρογόνο, άζωτο, διοξείδιο 
του άνθρακα  
Ομαδικά:  
ατμοσφαιρικός αέρας 

 νερό και λάδι.  
γαλακτώματα - ιξώδες, 
διάχυση, κίνηση Brown, 
φαινόμενο Tyndall 

Ατομικά: 
άνθρακας, χλωριούχο νάτριο, 
βισμούθιο  
κρύσταλλοι από Γεωλογικό 
Μουσείο 

Δραστηριότητες καταμέτρηση δημητριακών , «μετράμε ζυγίζοντας» 
διάταξη ατόμων σε μια, δύο, τρεις διαστάσεις (1D, 2D, 3D), «όταν τα άτομα στοιβάζονται» 
 πώς είναι τα άτομα (“think small”, εργαστήρια IBM) 
φυσικές καταστάσεις,  Σημείο Τήξης  βουτύρου, σοκολάτας, κεριού 
πόσα moles κιμωλίας μένουν στον πίνακα όταν γράφουμε το moto της ομάδας μας: «Μαθαίνω 
Χημεία , Κατανοώ τον κόσμο,  Βλέπω μέσα στην ύλη τη  γοητεία του νανόκοσμου» 



153 
 

Πειράματα 
διάχυσης  

Διάχυση αρώματος βανίλιας 
και αντίδραση ατμών      HCl 
+ NH3 υδροχλωρίου και αμμωνίας  

Διάχυση  έγχρωμου στερεού 
θειικού χαλκού 
και μέτρηση χρόνου διάχυσης 
χρωστικής  σε ομόκεντρους 
κύκλους 

Διάχυση στερεού   συσχέτιση 
με τον εμπλουτισμό του 
χρώματος των πολύτιμων 
λίθων  

Πρόβλημα: Υπολογισμός της μάζας του 
αέρα ενός δωματίου  

Υπολογισμός της ποσότητας 
των υδρατμών στο μπάνιο 
τους  

Το περιδέραιο του 
Δημόκριτου 
 

Μέτρηση ΝΑ  «Διδασκαλία» 
από  μαθητές 

Κινητική Θεωρία: ελεύθερη 
διαδρομή , ταχύτητες αερίων,  
υπόθεση EVEN  Avogadro 
Προσδιορισμός του ΝΑ από 
Loschmidt και Maxwell.  

Λίγα λόγια για το πώς έκανε ο  
Perrin τη μέτρηση του ΝΑ από 
την ομιλία του στο Νόμπελ  

μέτρηση του ΝΑ στα 
κρυσταλλικό πυρίτιο (Si) με 
XRCD 

Επίσκεψη σε 
ΕΜΠ και ΕΚΠΑ 

 Χρονικό και  Περιγραφή 
SEM 

 
Χρονικό και  Περιγραφή MS  Περιγραφή XRD 

 
Γενικό ερώτημα Γιατί μαθαίνω Χημεία ; 

                   
Γιατί ομαδοσυνεργατική; 
 

Τι είναι ύλη και ποια είναι τα 
δομικά σωματίδια  

 Διαθεματική 
προσέγγιση ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ  

 Πίνακας 2: Απόσπασμα ερωτηματολογίου που δόθηκε στην ομάδα ελέγχου και τη 
πειραματική ομάδα, τα αντίστοιχα αποτελέσματα και η αξιολόγησή τους 

 
 
Ερώτηση 

ΟΜΑΔΑ 
ΕΛΕΓΧΟ

Υ 45 
μαθ 

ΠΕΙΡ,ΟΜΑΔΑ  
Project  
8 μαθητές   

Συμπεράσματα 
Με βάση την παρανόηση-δυσκολία που δίνει η 

βιβλιογραφία 
 3 1 mol χαλκού (Cu)  και 1 
mol αλουμινίου(Al)   
α) ζυγίζουν  το ίδιο.  β) καταλαμβάνουν τον ίδιο όγκο σε STP  (Vm) 
γ) περιέχουν το ίδιο πλήθος 

ατόμων NA 
δ) όλα τα παραπάνω. 
ε) τίποτα από τα παραπάνω.        

 
  
   2% 
 30% 
  
 21%  
 11% 
 36% 

 Pre 
 
14% 
14% 
  
43%    
0% 
29% 

Post 
 
0% 
0% 
  
71%  
   0% 
 29% 

Η σημασία της σταθεράς Αvogadro ΝΑ :  
 
α) Tαυτίζουν το mole ή με τη μάζα ή με 
συγκεκριμένο αριθμό αερίων σωματιδίων  β) Η  παρανόηση με το Vm των αερίων γ) Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας έχουν 
«χειριστεί» 1 αληθινό mol Fe και 1 mol Al και 
η υπεροχή είναι ξεκάθαρη. 

13 Όταν αναπαριστάνουμε ένα 
άτομο υδρογόνου (Η) με μια 
σφαίρα διαμέτρου 1cm (10-2m), 
το έχουμε μεγεθύνει πόσες 
φορές  
Δίνεται rH = 50pm = 50.10-12m  
α)100    β)108  (100 εκατομ)    
γ)1023            δ)  10-9   

 
α)   4%   
β)  
38% γ)  38% 
δ)  2% 
(*)18% 
δεν 
απάντη
σαν 

 
 0%  
 50%  50% 
 0 % 

 
0 
86% 0 
14% 

Ελλιπής  κατανόηση των μεγεθών: 
(*)18% αποχή - μη απάντηση που δείχνει 
δυσκολία.  
(γ) Επιπόλαιη σύγχυση με τη σταθερά 
Avogadro  
(β) Πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα των 
μαθητών του project στο post. Έγινε διάκριση 
των 3 διαστάσεων και της 1 διάστασης  
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Περίληψη Στην παρούσα έρευνα περιγράφεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εργαλείου αξιολόγησης 
της εννοιολογικής αλλαγής των μαθητών αναφορικά με τις γνώσεις τους γύρω από τη 
μοριακή δομή οργανικών ενώσεων. Η εννοιολογική αλλαγή αφορά στη μετάβαση των 
μαθητών από τη χρήση οπτικοχωρικής σκέψης στην υιοθέτηση αναλυτικών στρατηγικών. Το 
εργαλείο που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει ερωτήσεις που μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση 
οπτικοχωρικών στρατηγικών και ερωτήσεις που επιλύονται μόνο με τη χρήση αναλυτικών 
στρατηγικών. Τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες μαθητές δεν 
έχουν πετύχει τη μετάβαση από την οπτικοχωρική στην αναλυτική σκέψη.    
 
Abstract The purpose of the present research was to develop and apply an assessment instrument for 
investigating conceptual changes in students’ knowledge about molecular structure. The 
conceptual change involves a visual-analytic shift that is a change from reliance on visual-
spatial thinking to the employment of analytic strategies. The developed instrument consists 
of items that can be solved by visual strategies and items that require the adoption of analytic 
strategies. The results indicated that students who participated in this research have not 
achieved the expected visual-analytic shift. 
 
Εισαγωγή 
Πρόσφατα η έρευνα έχει επικεντρωθεί στις στρατηγικές που υιοθετούνται κατά την επίλυση 
προβλημάτων στη Χημεία. Έχει βρεθεί ότι τόσο οι μαθητές όσο και οι χημικοί 
χρησιμοποιούν μια ποικιλία στρατηγικών(Hegarty, Stieff, &Dixon, 2013). Αυτές είναι: 
 Οι οπτικοχωρικές (spatial-imagistic) που στηρίζονται στην κατασκευή μιας εσωτερικής 

οπτικοχωρικής αναπαράστασης ενός μορίου ή μίας κατάστασης που δίνεται στο 
πρόβλημα και εμπεριέχουν νοητικές διεργασίες από τις οποίες απορρέει η λύση του 
προβλήματος. 
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 Οι διαγραμματικές (spatial-diagrammatic) που στηρίζονται σε εξωτερικές οπτικοχωρικές 
αναπαραστάσεις και διαδικασίες και εμπεριέχουν τροποποίηση υπαρχόντων 
διαγραμμάτων ή εκ νέου αναπαράσταση του προβλήματος με μία διαφορετική μορφή 
διαγράμματος. 

 Οι αναλυτικές (spatial-analytic) που εμπεριέχουν κανόνες και ευρετικούς συλλογισμούς 
οι οποίοι εφαρμόζονται σε χωρικές πληροφορίες που προκύπτουν από ένα διάγραμμα ή 
από την εκφώνηση ενός προβλήματος. 

 Οι αλγοριθμικές (algorithmic) που εμπεριέχουν κανόνες και ευρετικούς συλλογισμούς 
οι οποίοι εφαρμόζονται σε μη χωρικές πληροφορίες που προκύπτουν από ένα 
διάγραμμα ή από την εκφώνηση ενός προβλήματος. 

Η έρευνα σχετικά με τις στρατηγικές που ακολουθούνται για την επίλυση προβλημάτων 
μοριακής δομής οργανικών ενώσεων είναι εκτεταμένη. Ο Stieff (2007) έδειξε ότι φοιτητές 
ακολούθησαν την οπτικοχωρική στρατηγική της νοητής περιστροφής προκειμένου να 
επιλύσουν προβλήματα στερεοχημείας, ακόμα και αφού είχαν διδαχθεί την αντίστοιχη 
αναλυτική στρατηγική. Αντίθετα, η αναλυτική στρατηγική εφαρμόστηκε από έμπειρους λύτες 
που είχαν διδάξει τη στρατηγική αυτή. Στην ίδια έρευνα, οι συγκεκριμένοι φοιτητές 
υιοθέτησαν την αναλυτική στρατηγική μετά από απευθείας διδασκαλία της στρατηγικής 
αυτής. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι σε συμφωνία με αυτά μιας μεταγενέστερης 
έρευνας (Hegarty, Stieff, &Dixon, 2013) που υποδεικνύουν ότι οι οπτικοχωρικές στρατηγικές 
συνδέονται με την απειρία, ενώ καθώς οι λύτες αποκτούν όλο και περισσότερη εμπειρία σε 
ένα αντικείμενο υιοθετούν αναλυτικές στρατηγικές. 
Σύμφωνα με τους Stieff και Raje (2008), οι έμπειροι λύτες χρησιμοποιούν ένα εύρος 
οπτικοχωρικών και αναλυτικών στρατηγικών με προτίμηση στις αναλυτικές στρατηγικές. Σε 
μια πιο εκτεταμένη έρευνα τους για τους έμπειρους λύτες, οι Stieff και Raje (2010) έδειξαν 
ότι οι χρησιμοποιούμενες στρατηγικές ποικίλλουν ανάλογα με τους λύτες και τα προβλήματα. 
Γενικά, οι έμπειροι λύτες χρησιμοποιούν αλγορίθμους για να επιλύσουν την πλειονότητα των 
χωρικών προβλημάτων, ενώ υιοθετούν οπτικοχωρικές στρατηγικές κατά την επίλυση μίας 
κατηγορίας προβλημάτων που απαιτούν μετάφραση μεταξύ των αναπαραστάσεων. 
Τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με την άποψη μας ότι η 
απόκτηση εμπειρίας απαιτεί σημαντικές εννοιολογικές αλλαγές, που περιλαμβάνουν και μια 
αλλαγή από τη χρήση της οπτικοχωρικής σκέψης στην υιοθέτηση αναλυτικών στρατηγικών. 
Σύμφωνα με τη θεωρία πλαίσιο (framework theory) (Vosniadou & Skopeliti, 2013), η μάθηση 
στις Φυσικών Επιστημών απαιτεί θεμελιώδεις εννοιολογικές αλλαγές στις οντολογικές και 
επιστημολογικές δεσμεύσεις των μαθητών, καθώς και στις αναπαραστάσεις τους. Αυτές οι 
εννοιολογικές αλλαγές επιτυγχάνονται μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα και, κατά την 
προσπάθεια του μαθητή να αφομοιώσει την επιστημονική πληροφορία μέσα στην 
προϋπάρχουσα αλλά ασύμβατη και απλοϊκή γνώση, δημιουργούν κατακερματισμένες 
αντιλήψεις που χαρακτηρίζονται από εσωτερική ασυνέπεια και συνθετικές αντιλήψεις που 
χαρακτηρίζονται από εσωτερική συνέπεια και στοιχειώδη επάρκεια στην επεξήγηση ενός 
φαινομένου.  
Πρόσφατα εργαλεία αξιολόγησης, από τις έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
χρησιμοποιούν μια ποικιλία ερωτημάτων τα οποία επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων 
για τα είδη των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι λύτες κατά την επίλυση προβλημάτων 
Οργανικής Χημείας. Παρόλα αυτά, δεν επιτυγχάνουν να ανιχνεύσουν τη μετάβαση των 
λυτών από τη χρήση οπτικών στρατηγικών στη χρήση αναλυτικών στρατηγικών για την 
επίλυση προβλημάτων Χημείας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την ανάπτυξη και τα 
αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός εργαλείου, κατάλληλου για τη διερεύνηση της 
μετάβασης αυτής κατά την επίλυση προβλημάτων μοριακής δομής οργανικών ενώσεων.  
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Μεθοδολογία της έρευνας 
Συμμετέχοντες 
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 134 μαθητές της Β΄ τάξης Γενικής Παιδείας Ημερήσιων 
Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) της χώρας μας (ηλικίας 16-17 ετών), οι οποίοι βρίσκονταν στον 
πέμπτο μήνα διδασκαλίας στην Οργανική Χημεία και είχαν διδαχθεί Χημεία επί τέσσερα 
σχολικά έτη. Οι μαθητές προέρχονταν από αστικό σχολείο και από οικογένειες μέσου 
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. 
 
Υλικό 
Το εργαλείο αξιολόγησης που παρουσιάζουμε αποτελείται από 40 ερωτήματα, παραδείγματα 
των οποίων δίνονται στον πίνακα 1. Σε 20 από τα ερωτήματα αυτά δίνονται δύο συντακτικοί 
τύποι και ζητείται αν είναι όμοιοι ή όχι (ερωτήματα ομοιότητας). Στα υπόλοιπα 20 
ερωτήματα δίνονται δύο ενώσεις και ζητείται αν η σχέση μεταξύ αυτών των δύο ενώσεων 
είναι ανάλογη με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο άλλες ενώσεις που δίνονται 
(ερωτήματα αναλογίας). 
Μία άλλη ταξινόμηση των 40 ερωτημάτων είναι σε δύο ομάδες: Στην πρώτη ομάδα (Ι), τα 
ερωτήματα μπορούν να επιλυθούν σωστά με τη χρήση οπτικών στρατηγικών ή με τη χρήση 
αναλυτικών στρατηγικών και γνώσεων χημείας. Τα 20 αυτά ερωτήματα (10 ερωτήματα 
ομοιότητας και10 ερωτήματα αναλογίας), που χαρακτηρίζονται ως «Συνεπή», καθώς είναι 
συνεπή με την υιοθέτηση είτε οπτικών είτε αναλυτικών στρατηγικών, δηλαδή, στρατηγικών 
που απαιτούν γνώσεις Χημείας, ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Στην 
κατηγορία «Φαινομενικότητα + / Πραγματικότητα +», όπου τα δύο μόρια που δίνονται 
φαίνεται να είναι και είναι όντως όμοια ή ανάλογα και (β) Στην κατηγορία «Φαινομενικότητα 
- / Πραγματικότητα -», όπου τα δύο μόρια ούτε φαίνεται να είναι και ούτε είναι όμοια ή 
ανάλογα. Τα υπόλοιπα 20 ερωτήματα (10 ερωτήματα ομοιότητας και10 ερωτήματα 
αναλογίας) της δεύτερης ομάδας (ΙΙ) αναφέρονται ως «Ασυνεπή», καθώς είναι ασυνεπή με τη 
χρήση των οπτικών στρατηγικών. Για τη σωστή επίλυσή τους απαιτείται χημική γνώση και 
υιοθέτηση αναλυτικών στρατηγικών. Τα ερωτήματα αυτά ανήκουν σε μία από τις παρακάτω 
κατηγορίες: (γ)  Στην κατηγορία «Φαινομενικότητα + /Πραγματικότητα -», όπου τα δύο 
μόρια που δίνονται, ενώ φαίνονται να είναι όμοια ή ανάλογα, δεν είναι και (δ) Στην 
κατηγορία «Φαινομενικότητα - / Πραγματικότητα +», όπου τα δύο μόρια, ενώ δεν φαίνεται 
να είναι όμοια ή ανάλογα, εν τούτοις είναι. 
 
Διαδικασία 
Αρχικά, το εργαλείο αξιολόγησης δόθηκε πιλοτικά σε δύο ομάδες, κατά το σχολικό έτος 
διεξαγωγής της έρευνας. Την πρώτη ομάδα αποτελούσαν έξι χημικοί εκπαιδευτικοί που 
δίδασκαν το μάθημα της Χημείας Γενικής Παιδείας σε μαθητές της Β΄ τάξης ΓΕΛ. Τη 
δεύτερη ομάδα αποτελούσαν34 μαθητές της Β΄ τάξης Γενικής Παιδείας ΓΕΛ της 
Επικράτειας. Οι μαθητές αυτοί βρίσκονταν στον πέμπτο μήνα διδασκαλίας στην Οργανική 
Χημεία και είχαν διδαχθεί Χημεία επί τέσσερα σχολικά έτη. Οι συμμετέχοντες στην πιλοτική 
έρευνα απάντησαν γραπτώς στα ερωτήματα του εργαλείου, ενώ παράλληλα έδιναν 
συνέντευξη προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός δυσκολίας των ερωτημάτων, η 
καταλληλότητά τους ως προς τον σχεδιασμό και οι πιθανές παρανοήσεις εξαιτίας των 
εκφωνήσεων. Βάσει των αποτελεσμάτων της πιλοτικής έρευνας, τα αρχικά ερωτήματα 
αναθεωρήθηκαν, οπότε προέκυψαν τα τελικά ερωτήματα του εργαλείου αξιολόγησης. Στη 
συνέχεια ζητήθηκε από τους 134 μαθητές που συμμετείχαν στη έρευνα, να απαντήσουν 
γραπτώς στα 40 ερωτήματα τύπου σωστού-λάθους, κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας. 
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Ομάδα ερωτήματος Παραδείγματα ερωτημάτων 
Ερωτήματα ομοιότητας Ερωτήματα αναλογίας 

Ομάδα Ι Συνεπή: 
Η φαινομενικότητα 

συμφωνεί με την 
πραγματικότητα 

(α) Φαινομενικότητα + 
/ Πραγματικότητα + 

 

 

(β)  Φαινομενικότητα -  
/ Πραγματικότητα - 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1:Παραδείγματα ερωτημάτων από το εργαλείο αξιολόγησης 
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Ομάδα ΙΙ Ασυνεπή: 
Η φαινομενικότητα 

είναι αντίθετη με την 
πραγματικότητα 

(γ) Φαινομενικότητα + 
/ Πραγματικότητα - 

 

 

(δ) Φαινομενικότητα -  
/ Πραγματικότητα + 
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Αποτελέσματα και συζήτηση 
Προκειμένου να διερευνηθεί η μετάβαση των μαθητών από τη χρήση οπτικών στη χρήση 
αναλυτικών στρατηγικών, υπολογίστηκαν οι επιδόσεις σε δύο σύνθετες κλίμακες 
ερωτημάτων. Η πρώτη κατηγορία αφορά στα «Συνεπή» ερωτήματα, ενώ η δεύτερη στα 
«Ασυνεπή» ερωτήματα. Στον πίνακα 2 δίνεται μια περίληψη των επιδόσεων των μαθητών 
(περιγραφικά στατιστικά και στατιστικά εσωτερικής συνέπειας). 

 Πίνακας2. Επίδοση των μαθητών (N=120) 

 
Για να συγκριθεί η επίδοση των μαθητών στις δύο ομάδες ερωτημάτων (συνεπή - ασυνεπή) 
εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο t για εξαρτημένα δείγματα. Το αποτέλεσμά του 
[t(119)=13,03, p<0,001] δείχνει την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής διαφοράς μεταξύ των 
επιδόσεων των μαθητών στις δύο κλίμακες. Συγκεκριμένα, η επίδοση των μαθητών ήταν 
υψηλότερη στα ερωτήματα που μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση οπτικών ή αναλυτικών 
στρατηγικών (συνεπή ερωτήματα), σε σύγκριση με την επίδοση στα ερωτήματα των οποίων η 
λύση είναι αντίθετη με την οπτική πληροφορία και τα οποία απαιτούν από το λύτη να 
χρησιμοποιήσει αναλυτικές στρατηγικές και γνώσεις χημείας (ασυνεπή ερωτήματα). 
Οι μαθητές φαίνεται να επιλύουν με ευκολία (σε ποσοστά από 53% έως 87%) τα «συνεπή» 
ερωτήματα, τα οποία δεν απαιτούν για την επίλυσή τους γνώσεις Χημείας, αλλά μπορούν να 
επιλυθούν με οπτικοχωρικές στρατηγικές. Για παράδειγμα, και αναφορικά με κάποια από τα 
ερωτήματα του πίνακα 1, το ερώτημα της αναλογίας (α), το οποίο απαντάται σωστά από το 
σύνολο των λυτών (σε ποσοστό 87%), μπορεί να επιλυθεί οπτικά με απλή παρατήρηση της 
σχέσης του μορίου Α με το μόριο Β και μεταφορά της σχέσης αυτής μεταξύ των μορίων Γ και 
Δ. Οπτικά μπορεί να επιλυθεί και το ερώτημα της ομοιότητας (β), που απαντήθηκε σωστά 
από το 66% των λυτών, αφού, όπως και να προσανατολίσει ο λύτης το ένα μόριο, αυτό δεν 
μπορεί να συμπίπτει με το άλλο μόριο. Φαίνεται να υπάρχει μια μικρή διαφορά στις 
απαντήσεις των μαθητών στα ερωτήματα της ομάδας (α) και (β) που πιθανώς εξαρτάται από 
το είδος της ερώτησης και το είδος της οπτικοχωρικής στρατηγικής που απαιτεί η απάντηση 
της ερώτησης.  Αντίθετα, τα «ασυνεπή» ερωτήματα έχουν χαμηλά ποσοστά σωστών 
απαντήσεων (από 13% έως 68%). Και αυτό γιατί προκειμένου να επιλυθούν, απαιτούν από 
τους μαθητές γνώσεις Χημείας, δηλαδή αναλυτικές στρατηγικές, καθώς η εφαρμογή κάποιας 
οπτικής στρατηγικής τους οδηγεί σε λανθασμένη επίλυση του προβλήματος. Το ερώτημα της 
ομοιότητας (γ) απαντήθηκε σωστά από λίγους λύτες (24%). Για την επίλυσή του απαιτείται η 
ανάπτυξη του συντακτικού τύπου της ομάδας του εστέρα σε κάθε ένα από τα δύο μόρια και 
στη συνέχεια σύγκριση των προκυπτόντων ανεπτυγμένων μορίων. Για την επίλυση του 
ερωτήματος της αναλογίας (δ), που επιλύθηκε από το 49% των μαθητών, απαιτείται η γνώση 
αναδιάταξης της αλυσίδας του μορίου Δ σε ευθεία αλυσίδα και εν συνεχεία η επίλυση του 
προβλήματος μπορεί να γίνει και με τη χρήση οπτικοχωρικής στρατηγικής (π.χ. απλή 
παρατήρηση της σχέσης του μορίου Α με το μόριο Β και μεταφορά της σχέσης αυτής μεταξύ 
των μορίων Γ και Δ). Σε περίπτωση που ο λύτης χρησιμοποιήσει απευθείας οπτική 
στρατηγική με απλή παρατήρηση θα καταλήξει στο ότι η σχέση μεταξύ των μορίων Α και Β 
δεν είναι ίδια με τη σχέση που έχουν τα μόρια Γ και Δ. 
Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης δεν έχει 
επιτευχθεί η μετάβαση των λυτών από τη χρήση οπτικών στρατηγικών στη χρήση 

Κλίμακα Ερωτήματα Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Τυπικό 
σφάλμα 

Δείκτης 
αξιοπιστίας 
Cronbach’s 

Alpha 
Συνεπή 20 6,00 20,00 14,20        3,67 0,33 0,74 
Ασυνεπή 20 0,00 17,00 8,27 3,44 0,31 0,64 
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αναλυτικών στρατηγικών για την επίλυση προβλημάτων Χημείας. Τα αποτελέσματα αυτά 
είναι συνεπή με αυτά της βιβλιογραφίας, σύμφωνα με τα οποία οι άπειροι λύτες, που είναι οι 
μαθητές στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιούν κατά την επίλυση προβλημάτων 
οπτικοχωρικές και όχι αναλυτικές στρατηγικές. Αντίθετα, οι έμπειροι λύτες είναι αυτοί που 
υιοθετούν αναλυτικές στρατηγικές, χρησιμοποιούν, δηλαδή, γνώσεις Χημείας για την 
επίλυση προβλημάτων (Stieff, 2007; Hegarty, Stieff, & Dixon, 2013). Αυτή η διαφοροποίηση 
στη συμπεριφορά των λυτών μπορεί να εξηγηθεί με βάση τη θεωρία της εννοιολογικής 
αλλαγής (framework theory), η οποία αναπτύχθηκε παραπάνω (Vosniadou & Skopeliti, 
2013).  
Η περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του εργαλείου που παρουσιάστηκε 
ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας εργασίας. 
  
Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το εργαλείο που αναπτύχθηκε είναι κατάλληλο για να 
διερευνήσει τη μετάβαση από τη χρήση οπτικών στη χρήση αναλυτικών στρατηγικών και 
συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση εννοιολογικών αλλαγών στο πεδίο της 
μοριακής δομής οργανικών ενώσεων. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του εργαλείου έδειξε ότι η 
εκπαιδευτική διαδικασία δεν έχει επιδράσει στη μετάβαση των μαθητών που συμμετείχαν στη 
έρευνα από την οπτική στην αναλυτική σκέψη. 
Τα ερευνητικά βιβλιογραφικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι πιο επιτυχημένοι λύτες 
προβλημάτων Οργανικής Χημείας ήταν οι μαθητές που με τη διδασκαλία έμαθαν να 
χρησιμοποιούν μεγάλο εύρος στρατηγικών και υιοθέτησαν περισσότερες διαγραμματικές, 
αναλυτικές και αλγοριθμικές στρατηγικές. Επιπλέον, η επιτυχής επίλυση προβλημάτων 
συνδέεται με την ενσωμάτωση στρατηγικών που χρησιμοποιούν κανόνες και ευρετικούς 
συλλογισμούς στα απλοϊκά μηχανιστικά μοντέλα των λυτών. (Hegarty, Stieff, &Dixon, 
2013). 
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι 
το γεγονός πως η εκπαιδευτική διαδικασία δεν έχει επιδράσει στη μετάβαση των μαθητών 
από την οπτική στην αναλυτική σκέψη ίσως να οφείλεται στο ότι κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία οι μαθητές δεν διδάσκονται εντατικά και συστηματικά την αναλυτική σκέψη, 
καθώς μόνο τότε αναπτύσσουν αναλυτικές στρατηγικές κατά την επίλυση ενός προβλήματος 
(Stieff, 2007). Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διδακτική πρακτική, τη διδασκαλία, την εξάσκηση, 
την εξέταση, την ανατροφοδότηση, θα πρέπει να επιλύονται προβλήματα με μια ποικιλία 
στρατηγικών και να αναδεικνύονται οι αδυναμίες της χρήσης μιας στρατηγικής, οι οποίες, 
όμως, μπορούν να αναιρεθούν από τη χρήση μιας άλλης στρατηγικής. Για παράδειγμα, όπως 
αναλύθηκε παραπάνω, στην περίπτωση του ερωτήματος της αναλογίας (δ) στην ομάδα των 
ασυνεπών ερωτημάτων του πίνακα 1, η χρήση μιας οπτικής στρατηγικής οδηγεί σε 
λανθασμένη επίλυση του προβλήματος, ενώ η αναλυτική στρατηγική διασφαλίζει τη σωστή 
επίλυση. Επιπλέον, πολλές φορές, η χρήση μιας οπτικής στρατηγικής είναι κοπιώδης και 
χρονοβόρα διαδικασία. Με την απόκτηση της γνώσης οι μαθητές μαθαίνουν να 
χρησιμοποιούν κανόνες και ευρετικούς συλλογισμούς, δηλαδή αναλυτικές στρατηγικές, που 
τους διευκολύνουν, αλλά και επιταχύνουν την επίλυση ενός προβλήματος. Εκτός από τη 
διδακτική πράξη στην ίδια κατεύθυνση θα μπορούσαν να κινηθούν και τα εκπαιδευτικά 
εγχειρίδια και γενικότερα το εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να καλλιεργούνται στους μαθητές 
πολλαπλές στρατηγικές που να τους διασφαλίζουν σωστή επίλυση στα προβλήματα που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν. 
Η ερευνά μας κατευθύνεται στην ισχυροποίηση της εγκυρότητας του εργαλείου μέσω της 
σύγκρισης με άλλα εργαλεία αξιολόγησης στη Χημεία και με λύτες διαφορετικών επιπέδων 
εμπειρίας. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
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«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
– Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης 
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
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 Περίληψη Το διδακτικό μοντέλο «Συστημική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και Μάθηση (ΣΠΔΜ)» είναι 
μία διδακτικο-μαθησιακή προσέγγιση που βασίζεται στην ανάπτυξη και χρησιμοποίηση 
τεχνικών κυκλικής χαρτογράφησης εννοιών σε επίπεδο διδασκαλίας και αξιολόγησης. Η 
εφαρμογή του ΣΠΔΜ αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συστημικής σκέψης των 
μαθητών, οι οποίες πιστεύεται ότι σχετίζονται με την ενίσχυση της κατανόησή τους για τις 
σχετικές επιστημονικές έννοιες. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται ορισμένα σενάρια 
μαθήματος για την εφαρμογή της συστημικής προσέγγισης στη διδασκαλία των μαθητών σε 
θέματα οργανικής χημείας στο λύκειο. Τα σενάρια αυτά βασίζονται σε δύο εναλλακτικούς 
τρόπους εφαρμογής της κυκλικής χαρτογράφησης των εννοιών. Παρουσιάζονται, επίσης, 
ορισμένες Συστημικές Ερωτήσεις Αξιολόγησης (ΣΕΑ) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αξιολόγηση των μαθητών στις σχετικές διδακτικές ενότητες. 
 
Abstract The “Systemic Approach to Teaching and Learning (SATL)” model is a teaching-learning 
approach, which is based on the development and use of cyclic concept mapping techniques, 
for both, teaching and assessment purposes. The implementation of SATL method focuses on 
the development of students’ systems thinking skills, which are believed to enhance their 
understanding of relevant science concepts. In this study, specific lesson scenarios are 
presented for implementing the systemic approach on teaching students on organic chemistry 
topics in high school. These scenarios are based on two alternatives for the implementation of 
cyclic concept mapping. Systemic Assessment Questions (SAQs) are also presented which 
could be used for assessing students on relative teaching units.    
Εισαγωγή 
Η «Συστημική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και Μάθηση (ΣΠΔΜ)» μπορεί να θεωρηθεί  ως ένα 
«υβριδικό» διδακτικό μοντέλο, αφού συνδυάζει και χρησιμοποιεί ιδέες και στοιχεία της 
συστημικής και του εποικοδομισμού προσαρμοσμένα σε διαδικασίες χαρτογράφησης εννοιών 
(Fahmy & Lagowski 2003). Ως πρωταρχικός στόχος του μοντέλου αναγνωρίζεται η επίτευξη 
της μάθησης με κατανόηση από τους μαθητές και υποστηρίζεται ότι ο στόχος αυτός μπορεί να 
επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη της συστημικής σκέψης. 
Η μάθηση με κατανόηση αποτελεί την κεντρική ιδέα στη θεωρία μάθησης του Ausubel 
(1963, 1968). Είναι μια εποικοδομητική διαδικασία στην οποία ο μαθητής επιδιώκει να 
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δημιουργήσει συνδέσεις ανάμεσα σε αντιλήψεις, πληροφορίες και παρατηρήσεις της 
επιστήμης, προκειμένου να επιτύχει την κατανόηση. Από την άλλη πλευρά, η επιφανειακή ή 
μηχανική μάθηση χαρακτηρίζεται από μια τάση μηχανικής αναπαραγωγής της ύλης που 
μελετάται. Η χαρτογράφηση εννοιών είναι μια τεχνική η οποία αναπτύχθηκε με βάση τη 
θεωρία του Ausubel για τη μάθηση με κατανόηση. Οι χάρτες εννοιών είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο αναπαράστασης της γνώσης, κυρίως όσον αφορά στην αναπαράσταση των σχέσεων 
μεταξύ των εννοιών. Τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών έδειξαν ότι η χαρτογράφηση 
εννοιών έχει γενικά θετικές επιδράσεις στις επιδόσεις των μαθητών (Nesbit & Adesope 
2006).   
Ο όρος «συστημική» αναφέρεται σε μια ποικιλία συστημικών προσεγγίσεων. Oι 
περισσότερες από αυτές τις προσεγγίσεις προσφέρουν μια θεωρία, μια μεθοδολογία, αλλά και 
ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, τη συστημική σκέψη (Schwaninger 2006). Σύμφωνα με το 
μοντέλο DSRP (Distinction, System, Relationship, Perspective) (Cabrera, Colosi & Lobdell 
2008), η συστημική σκέψη φαίνεται να είναι εγγενώς σχετιζόμενη με την ικανότητα 
ανάλυσης ενός συστήματος στα θεμελιώδη συστατικά του στοιχεία/υποσυστήματα και 
σύνθεσης αυτών των στοιχείων σε μία ολότητα που έχει νόημα, δηλαδή με την οργάνωση 
ενός συστήματος. Aυτές οι διαδικασίες επιτυγχάνονται εάν επαναλαμβανόμενα γίνονται 
διαχωρισμοί μεταξύ των συστατικών στοιχείων του συστήματος, υιοθετούνται πολλαπλές 
προοπτικές μέσα στο σύστημα, και αναγνωρίζονται οι σχέσεις ανάμεσα στα μέρη του 
συστήματος.     
Η προσέγγιση ΣΠΔΜ στηρίζεται στη δημιουργία ενός δυναμικά εξελισσόμενου, κλειστού 
συστήματος εννοιών κυκλικής μορφής. Η οπτική αναπαράσταση ενός τέτοιου εννοιολογικού 
συστήματος ονομάζεται συστημικό διάγραμμα και αποτελεί το βασικό διδακτικό εργαλείο που 
προτείνεται στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου. Η βασική διαφοροποίηση της μεθόδου ΣΠΔΜ 
σε σχέση με μία παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση είναι, αφενός, η ενσωμάτωση στη 
διδασκαλία τεχνικών χαρτογράφησης των εννοιών και, αφετέρου, η αναπαράσταση και 
μελέτη των εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων ως ένα «κλειστό» σύστημα. Η μελέτη ενός 
τέτοιου «κλειστού» συστήματος προϋποθέτει την επιτέλεση διαδικασιών ανάλυσης και 
σύνθεσης μέσα στο οριζόμενο σύστημα, η οποία φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει στην 
ανάπτυξη συστημικής σκέψης και, τελικά, στην ενίσχυση της κατανόησης. 
Οι Συστημικές Ερωτήσεις Αξιολόγησης (ΣΕΑ) είναι ένα σχήμα αξιολόγησης που έχει προταθεί 
στο πλαίσιο της συστημικής  προσέγγισης (Fahmy & Lagowski, 2004). Στο σχήμα ΣΕΑ, 
ζητείται συνήθως η σωστή ανάλυση, κατασκευή ή συμπλήρωση ενός πρωτότυπου 
συστημικού διαγράμματος με μοναδικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή του μοντέλου ΣΠΔΜ έδειξαν μία σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις των μαθητών 
σε σχέση με μια παραδοσιακή διδασκαλία (Βαχλιώτης, Σάλτα & Τζουγκράκη 2013). Επίσης, 
οι ΣΕΑ αποδείχτηκαν έγκυρο και αξιόπιστο σχήμα για την αξιολόγηση της κατανόησης και 
του βαθμού ανάπτυξης συστημικής σκέψης των μαθητών, στο πλαίσιο της οργανικής χημείας 
(Vachliotis, Salta & Tzougraki 2011, 2014).  
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση: (α) ενδεικτικών σεναρίων μαθήματος 
που βασίζονται σε δύο εναλλακτικές προτάσεις χρησιμοποίησης των συστημικών 
διαγραμμάτων στη διδασκαλία της χημείας και (β) ορισμένων ΣΕΑ που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των μαθητών στις σχετικές διδακτικές ενότητες. Τόσο 
τα σενάρια, όσο και οι ΣΕΑ αναπτύχθηκαν στo πλαίσιo του μοντέλου ΣΠΔΜ. 
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Εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης στη διδασκαλία  
Τα σενάρια μαθήματος βασίζονται σε δύο εναλλακτικούς τρόπους χρησιμοποίησης των 
συστημικών διαγραμμάτων. Σύμφωνα με τον πρώτο, οι μαθητές, ξεκινώντας από ένα αρχικό 
διάγραμμα που τους δίνεται και περιέχει προηγούμενες γνώσεις τους, ενθαρρύνονται να 
συμπληρώσουν, με διαδοχικά βήματα και σε συνεργασία με το διδάσκοντα, ένα συστημικό 
διάγραμμα για τη διδακτική ενότητα που μελετάται, μέσω της προοδευτικής-συστηματικής 
ενσωμάτωσης των νέων εννοιών και σχέσεων που διδάσκονται στο αναπτυσσόμενο 
διάγραμμα (Fahmy & Lagowski 2003). Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται ένα συστημικό 
διάγραμμα (ΣΔ-1) με βάση το οποίο μπορεί να ξεκινήσει η εισαγωγή των μαθητών στην 
ενότητα Χημικός δεσμός-Θεωρία δεσμού σθένους (Γ΄ λυκείου). Αφού οι μαθητές διδαχθούν 
τη σχετική ύλη, ακολουθεί η εμπλοκή τους στη διαδικασία συμπλήρωσης των δεκαεπτά 
αριθμημένων κενών ή ημισυμπληρωμένων πλαισίων του ΣΔ-1, οπότε θα προκύψει το πλήρες 
συστημικό διάγραμμα ΣΔ-2 του σχήματος 2. 

 
Σχήμα 1: Το αρχικό συστημικό διάγραμμα για την εισαγωγή στη διδασκαλία του χημικού 

δεσμού. 
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Μία εναλλακτική προσέγγιση είναι η εξαρχής ανάπτυξη ενός συστημικού διαγράμματος, με 
βάση κάποιες ερωτήσεις που θα υποβάλει ο διδάσκων στους μαθητές και οι οποίες θα 
καθοδηγούν τη διδακτικο-μαθησιακή διαδικασία. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να μπορούν να 
απαντηθούν με την κοινή λογική και ίσως με ανάκληση και χρησιμοποίηση προϋπάρχουσας 
γνώσης. Μια τέτοια προσέγγιση επιτρέπει στους μαθητές να συμμετέχουν πιο ενεργά στην 
ανάπτυξη ενός συστημικού διαγράμματος. Επίσης, εμπεριέχει στοιχεία καθοδηγούμενης 
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διερεύνησης, αφού οι ερωτήσεις καθοδηγούν τους μαθητές να διερευνήσουν νέες σχέσεις 
μεταξύ των εννοιών. Έτσι, η ανάπτυξη ενός συστημικού διαγράμματος δεν αποτελεί απλά μια 
συμπληρωματική δραστηριότητα που διαδέχεται μια κλασική διδασκαλία, αλλά καθίσταται 
ουσιαστικά μια αυθύπαρκτη διδακτική προσέγγιση (Βαχλιώτης, Σάλτα & Τζουγκράκη 2013). 
Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται ένα συστημικό διάγραμμα, που μπορεί να αποτελέσει τη βάση 
για τη συστημική διδασκαλία της ενότητας Ονοματολογία οργανικών ενώσεων με ευθεία 
αλυσίδα (Β΄ λυκείου). 
Η προτεινόμενη διαδικασία είναι η εξής: Αρχικά, παρουσιάζονται στους μαθητές μόνο οι 
συντακτικοί τύποι του 2-βουτενίου και της 2-προπανόλης και ζητάμε από τους μαθητές να 
εντοπίσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο συντακτικών τύπων. Περιμένουμε ότι θα εντοπίσουν 
το διαφορετικό αριθμό ατόμων C, τη διαφορά στο βαθμό κορεσμού και τη διαφορά στη 
χαρακτηριστική ομάδα. Αφού παρουσιαστούν αυτά τα τρία στοιχεία στο διάγραμμα, οι 
μαθητές αντιλαμβάνονται ότι το όνομα μιας ένωσης πρέπει καταρχήν να αποτελείται από 3 
συνθετικά. Αφού πληροφορήσουμε τους μαθητές για το ποια μπορεί να είναι αυτά τα 
συνθετικά, τους ζητάμε να κάνουν εφαρμογή στις δύο ενώσεις του διαγράμματος, τις οποίες, 
σε αυτό το στάδιο, θα ονομάσουν «βουτένιο» και «προπανόλη» αντίστοιχα. 
 

Σχήμα 2: Το τελικό συστημικό διάγραμμα για την εισαγωγή στη διδασκαλία του χημικού 
δεσμού. 
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Ομοιοπολικοίδεσμοί

  
Στη συνέχεια, εμφανίζεται στο διάγραμμα ο συντακτικός τύπος του 1-βουτενίου. Ζητάμε από 
τους μαθητές να τον ονομάσουν και η απάντηση, με βάση τα όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή 
γνωρίζουν οι μαθητές, θα πρέπει να είναι «βουτένιο». Εδώ, οι μαθητές αρχίζουν να 
προβληματίζονται, διότι στο διάγραμμα υπάρχουν δύο αλκένια που έχουν σε διαφορετική 
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θέση το διπλό δεσμό, αλλά τους έχουν δώσει το ίδιο όνομα. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο 
στοιχείο στο όνομα τους που να διακρίνει τα δύο αλκένια; Ανάλογος προβληματισμός 
προκύπτει αφού εμφανιστεί στο διάγραμμα ο συντακτικός τύπος της 1-προπανόλης και 
ονομαστεί «προπανόλη» από τους μαθητές. Πως θα διαφοροποιηθεί ονομαστικά από τη 2-
προπανόλη που έχει σε άλλη θέση το υδροξύλιο; Οι μαθητές αντιλαμβάνονται την 
αναγκαιότητα να φαίνεται, με κάποιον τρόπο, στο όνομα μιας ένωσης η θέση του πολλαπλού 
δεσμού ή/και της χαρακτηριστικής ομάδας. Ρωτάμε τους μαθητές να σκεφτούν κάποιον 
τρόπο με τον οποίο θα γίνεται αυτό (ιδεοθύελλα), περιμένοντας να αναφερθεί και η 
περίπτωση χρησιμοποίησης κάποιου αριθμού για αυτόν το σκοπό. Εδώ, βέβαια, είναι πολύ 
πιθανό να ακουστούν κι άλλες ιδέες από τους μαθητές. Κάποιος π.χ. μπορεί να πει ότι η 1-
προπανόλη είναι «η προπανόλη με το υδροξύλιο στον ακραίο άνθρακα», ενώ η 2-προπανόλη 
είναι «η προπανόλη με το υδροξύλιο στο μεσαίο άνθρακα». Δεχόμαστε τον ισχυρισμό, 
λέγοντας, όμως, ότι γενικά αυτός ο τρόπος δεν είναι πρακτικά εύχρηστος λόγω της μεγάλης 
έκτασης που θα έχουν έτσι τα ονόματα των ενώσεων, ακόμα και των σχετικά απλών όπως 
αυτών που παρουσιάζονται στο διάγραμμα.  
Σχήμα 3: Ένα συστημικό διάγραμμα για την ενότητα «Ονοματολογία οργανικών ενώσεων». 

 

CH3-CH=CH-CH3 CH3-CH-CH3OH

CH3-CH2-CH=CH2 CH3-CH2-CH2-OH

Ποιές οι διαφορές;

Ποια η διαφορά;
Ποια η διαφορά;

Aριθμόςατόμων C Bαθμόςκορεσμού
Χαρακτηριστικήομάδα

3 συνθετικά

ΘέσηΠΔ
ΘέσηXO

2-βουτ-έν-ιο
2-προπ-αν-όλη

Με έναναριθμό

Πώς τηδείχνω; Πώς τηδείχνω;

Αρίθμησηανθρακικήςαλυσίδας

ανάγκη για

Πώς;
1ος Κανόνας
από το άκρο το πλησιέστερο στη ΧΟ ή απουσία ΧΟ στον ΠΔ

1-βουτ-έν-ιο 1-προπ-αν-όλη

CH2=CH-CH2-CH2-OH
3-βουτ-εν-1-όλη

Εφαρμογή Εφαρμογή

4 3 2 1

1 2 3 4 1 2 3

3 2 1

2ος ΚανόναςΣτην αρχή τουονόματος

4 3 2 1

Εφαρ-μογή

Πού μπαίνει;

2ος ΚανόναςΓια τη ΧΟ παρουσία ΠΔμπαίνει πριντην κατάληξη

Εφαρμογή Εφαρμογή

Εφαρμογή
Εφαρμογή

Πού μπαίνει;

Εφαρμογή

Τι δείχνειακριβώς;
Τον C της ΧΟ ή τον 1ο C του ΠΔ

XO=Χαρακτηριστική ΟμάδαΠΔ=Πολλαπλός Δεσμός
  Η προοπτική της χρησιμοποίησης κάποιου αριθμού για να δείξουμε τη θέση, μας οδηγεί στο 

να πληροφορήσουμε τους μαθητές το τι ακριβώς πρέπει να δείχνει αυτός ο αριθμός, δηλαδή, 
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στην περίπτωση της χαρακτηριστικής ομάδας τον άνθρακα που ανήκει στην ομάδα, ή αυτόν 
με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η ομάδα, ενώ για τον πολλαπλό δεσμό τον πρώτο άνθρακα 
του δεσμού αυτού. Όλα αυτά θα οδηγήσουν τους μαθητές στη σκέψη για ανάγκη αρίθμησης 
της ανθρακικής αλυσίδας. Εδώ, γίνεται απαραίτητη η διατύπωση κάποιου κανόνα με βάση 
τον οποίο θα γίνεται η αρίθμηση της αλυσίδας. Έτσι, παρουσιάζεται ο 1ος κανόνας που πρέπει 
να γνωρίζουν οι μαθητές: «Η αρίθμηση της ανθρακικής αλυσίδας ξεκινά από το άκρο στο 
οποίο βρίσκεται πλησιέστερα η χαρακτηριστική ομάδα, ή αν δεν υπάρχει χαρακτηριστική 
ομάδα, ο πολλαπλός δεσμός». Ζητούμε από τους μαθητές να εφαρμόσουν τον κανόνα για τις 
τέσσερις ενώσεις του διαγράμματος, αριθμώντας τις αντίστοιχες αλυσίδες.  
Ακολούθως, προκύπτει το πρόβλημα που θα μπει ο αριθμός στο όνομα της ένωσης. Εδώ, 
παρουσιάζεται το πρώτο τμήμα του 2ου κανόνα: «Εάν υπάρχει μόνο χαρακτηριστική ομάδα ή 
μόνο πολλαπλός δεσμός, ο αριθμός που δείχνει τη θέση τους μπαίνει στην αρχή του 
ονόματος». Οι μαθητές εφαρμόζουν τον κανόνα στις ενώσεις του διαγράμματος και 
προκύπτουν οι ολοκληρωμένες αντίστοιχες ονομασίες: «1-προπανόλη», «2-προπανόλη», «1-
βουτένιο» και «2-βουτένιο». Τέλος, παρουσιάζεται ο συντακτικός τύπος CH=CHCH2CH2OH 
που έχει και χαρακτηριστική ομάδα και πολλαπλό δεσμό. Αφού οι μαθητές αριθμήσουν την 
αλυσίδα με βάση τον 1ο κανόνα που ήδη γνωρίζουν, τους παρουσιάζεται το υπόλοιπο τμήμα 
του 2ου κανόνα: «Εάν υπάρχει και χαρακτηριστική ομάδα και πολλαπλός δεσμός, ο αριθμός 
που δείχνει τη θέση της χαρακτηριστικής ομάδας μπαίνει πριν την κατάληξη του ονόματος». 
Έτσι, οι μαθητές καλούνται να ονομάσουν και αυτήν την ένωση, που ονομάζεται «3-βουτεν-
1-όλη». Έτσι, ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του τελικού συστημικού διαγράμματος (βλέπε 
σχήμα 3) για τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα.  
Συστημικές Ερωτήσεις Αξιολόγησης (ΣΕΑ) 
Η ενασχόληση με αυτές τις ερωτήσεις οδηγεί το μαθητή να σκεφτεί με ένα συστημικό τρόπο 
αναπτύσσοντας σημαντικές νοητικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα να διαχωρίζει τις έννοιες, 
να υιοθετεί πολλαπλές προοπτικές και να αναγνωρίζει σχέσεις προκειμένου να οργανώσει ένα 
σύστημα εννοιών. Οι μαθητές, δηλαδή, καλούνται να αναλύσουν το σύστημα στα συστατικά 
του στοιχεία (έννοιες και συνδέσεις) και να συνθέσουν αυτά τα στοιχεία σε 
αλληλοσυνδεόμενα υποσυστήματα που συνιστούν μία συνεκτική ολότητα. Με τις ΣΕΑ η 
αξιολόγηση καθίσταται, επίσης, πιο «αυθεντική», αφού βρίσκεται σε αντιστοιχία με τη 
συστημική προσέγγιση διδασκαλίας που ακολουθείται. Στα σχήματα 4 και 5 παρουσιάζονται 
δύο ΣΕΑ συμπλήρωσης κενών για την ενότητα Χημεία των υδρογονανθράκων (Β΄ λυκείου). 
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Σχήμα 4: Η πρώτη ΣΕΑ συμπλήρωσης κενών για την ενότητα «Χημεία των 
υδρογονανθράκων». 

 

1

ΆκυκλοιΥδρογονάνθρακες

Ακόρεστοι
Κορεσμένοιπου λέγονται
......................

Καύσης

Αλκίνια

η συνένωση πολλώνμικρών μορίων, των
..........................., προς ένα μεγαλύτερο μόριο,
το ...............................

ταχύτατη αντίδραση με ................, συνοδευόμενη
από έκλυση ......................

και .............................δίνουναντίδραση δίνουναντίδραση

δίνουναντιδράσεις

καφεκκόκινο 
διάλυμα

........... σε CCl4

............................του διαλύματος

ανίχνευση των
..........................ενώσεων

όπως είναι ηαντίδραση με
πουοδηγεί σε

...............αλκίνια

αυτά της μορφής

ονομάζονται
RC CH

καιεπειδή έχουν ................ Ηαντιδρούν με

...............μέταλλαόπως το
..............

αέριο
................

οπότεελευθερώνεται

έτσιγίνεται

ανίχνευση
..................αλκινίων

αμμωνιακόδιάλυμα
...................

οπότεσχηματίζεται.......................ίζημα με τύπο .......................

έτσιγίνεται

είναι

είναι

όπωςτα

όπωςτα

μπορείνα είναι μπορείνα είναι

2

5 3

6

8

9

7

4

υφίστανται

είναι

με ..........παρουσία .................

Φωτοχημική
.....................

θερμική διάσπαση
απουσία ................., υπό πίεση, με ή χωρίς ......................

όταναντιδρούν

δίνουν

δίνουν
αντιδράσεις12

13

14

15

17

16

19

11

18 20

10

έτσιγίνεται

  Σχήμα 5: Η δεύτερη ΣΕΑ συμπλήρωσης κενών για την ενότητα «Χημεία των 
υδρογονανθράκων». 

 Στο παρακάτω διάγραμμα: α) Συμπλήρωσε τα 6 κενά πλαίσια με τους χημικούς τύπους των 
κατάλληλων ενώσεων.      
β) Συμπλήρωσε τα 5 κενά πάνω στα βέλη με τα κατάλληλα αντιδραστήρια και συνθήκες των 
αντιδράσεων.             
γ) Προσδιόρισε τη φορά που λείπει σε 6 βέλη.       
δ) Συμπλήρωσε δύο ακόμα χημικές αντιδράσεις (σχεδίασε 2 νέα βέλη που να συνδέουν 
πλαίσια που υπάρχουν στο διάγραμμα και γράψε πάνω στα βέλη αυτά τα αντιδραστήρια και 
τις συνθήκες των αντιδράσεων αυτών).  
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CH2=CH2

HC CH

...............

CH3CH=O

CO2 + H2O

HCl

HCl

Cl2 / CCl4

H2
καταλύτης

πολυ
μερισ

μός

NaC CNa

CH3CH2OH

πολυμερισμός
...............

...............

...............

..............διάχυτοφως

Cl2

αφυ
δρα

λογ
όνω

ση

  
Συμπεράσματα και προτάσεις  
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία διδακτική προσέγγιση που συνδυάζει την κυκλική 
χαρτογράφηση των επιστημονικών εννοιών, που φαίνεται ότι προάγει τη συστημική σκέψη, 
με στοιχεία διερεύνησης. Μια τέτοια «υβριδική» προσέγγιση θα μπορούσε να προσδώσει σε 
ένα κλασικό πρόγραμμα σπουδών μια πιο αποτελεσματική μαθησιακή προοπτική, καθώς, 
αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας έδειξαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού 
ανάπτυξης συστημικής σκέψης και της κατανόησης των επιστημονικών εννοιών από τους 
μαθητές (Vachliotis, Salta & Tzougraki 2014). Περισσότερες διδακτικές εφαρμογές και 
σχετικές έρευνες θα μπορούσαν να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θα 
μπορούσε να διερευνηθεί η εφαρμογή της προσέγγισης ΣΠΔΜ εμπλουτισμένης με 
περισσότερα στοιχεία διερεύνησης. Επίσης, μπορεί να αξιολογηθεί το διδακτικό αυτό 
μοντέλο και στο πλαίσιο άλλων διδακτικών στρατηγικών και προσεγγίσεων, όπως στη βάση 
μιας ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ή μιας ερευνητικής εργασίας (project). Η εφαρμογή και 
αξιολόγηση του διδακτικού μοντέλου σε άλλες θεματικές ενότητες της χημείας, σε άλλα 
διδακτικά αντικείμενα (π.χ. φυσική, βιολογία) καθώς και σε άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες, 
θα είχε επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναγκαία, επίσης, είναι η προσπάθεια περαιτέρω 
ανάπτυξης και βελτίωσης του προτεινόμενου συστημικού σχήματος αξιολόγησης. 
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Τι κινητοποιεί τους μαθητές για να μάθουν Χημεία; 
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Περίληψη Τα κίνητρα των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να μάθουν Χημεία 
διερευνήθηκαν με το Ερωτηματολόγιο Κινήτρων Χημείας, μια προσαρμογή στην ελληνική 
γλώσσα και στη Χημεία του Science Motivation Questionnaire II.  Το δείγμα αποτέλεσαν 330 
μαθητές (163 αγόρια–167 κορίτσια), από τα οποία 146 φοιτούσαν στο Γυμνάσιο και 184 στο 
Λύκειο. Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων μας παρείχε ενδείξεις για την εγκυρότητα του 
ερωτηματολογίου, καθώς επίσης και για τη δυνατότητα για ουσιαστικές συγκρίσεις μεταξύ 
των ομάδων. Τα κίνητρα βαθμών, σταδιοδρομίας, τα εσωτερικά κίνητρα, η 
αυτοαποτελεσματικότητα, και o αυτοπροσδιορισμός επιβεβαιώθηκαν ως χαρακτηριστικά των 
κινήτρων των μαθητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κορίτσια είχαν υψηλότερο 
αυτοπροσδιορισμό από τα αγόρια, ανεξάρτητα ηλικιακής ομάδας. Επιπλέον, οι μαθήτριες 
Γυμνασίου είχαν περισσότερα κίνητρα σταδιοδρομίας και εσωτερικά κίνητρα από τα αγόρια 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Τέλος, το σύνολο των μαθητών Γυμνασίου υπερείχαν στα 
κίνητρα βαθμών από τους μαθητές Λυκείου.  
 
Abstract Τhe Chemistry Motivation Questionnaire II, an adaptation of the Science Motivation 
Questionnaire II to the Greek language and to Chemistry, was used in order to investigate 
secondary school students’ motivation to learn chemistry,. The sample consisted of 330 
secondary school students (163 boys–167 girls), of which 146 were in lower secondary school 
while 184 were in upper secondary school. Confirmatory factor analyses provided evidence 
for the validity of the questionnaire, as well as for engaging in meaningful comparisons 
between groups. Grade and career motivation, intrinsic motivation, self-efficacy, and self-
determination were confirmed as components of students’ motivation. The results showed that 
girls had higher self-determination relative to the boys irrespective of age group. In addition, 
girls in lower secondary school performed higher both in career and intrinsic motivation 
relative to the boys of the same age group. Moreover, lower secondary school students had 
higher grade motivation relative to upper secondary school students. 
 
Εισαγωγή 
Τα κίνητρα μάθησης αποτελούν μια σύνθετη πολυδιάστατη δομή που αλληλεπιδρά με τη 
γνωστική λειτουργία και επηρεάζει τη μάθηση. Στην εκπαιδευτική έρευνα, τα κίνητρα για 
μάθηση θεωρούνται ως ''μια εσωτερική κατάσταση που προκαλεί, κατευθύνει και συντηρεί τη 
συμπεριφορά των μαθητών'' (Koballa and Glynn 2007, p. 85).  Οι ερευνητές της Διδακτικής 
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των Φυσικών Επιστημών υιοθετούν διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις κατά τη μελέτη 
των κινήτρων μάθησης (Koballa & Glynn 2007), πρακτική που έχει οδηγήσει και στην 
ανάπτυξη μιας εκτεταμένης ορολογίας (Murphy and Alexander 2000). Η προσέγγιση της 
θεωρίας των στόχων επίδοσης σχετίζεται με επιθυμητές καταστάσεις που ορίζει ο μαθητής για 
τον εαυτό του και για την επίτευξη των οποίων είναι πρόθυμος να καταβάλλει προσπάθεια. 
Μια άλλη, η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, θεωρεί ότι η κατανόηση των ανθρώπινων 
κινήτρων απαιτεί τη μελέτη έμφυτων ψυχολογικών αναγκών για επάρκεια, αυτονομία και 
συγγένεια. Ένα συνδυασμό προσεγγίσεων ενσωματώνει η κοινωνικογνωστική θεωρία, η 
οποία δίνει έμφαση στις αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατομικών, συμπεριφορικών και 
κοινωνικών παραγόντων (Bandura 2001, Pintrich 2003). Στο πλαίσιο της κοινωνικής 
γνωστικής θεωρία, ο Pintrich και οι συνεργάτες του (1993) πρότειναν ένα μοντέλο 
εννοιολογικής αλλαγής για την περιγραφή της μάθησης κατά το οποίο οι γνωστικές δομές και 
αυτές των κινήτρων αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους και την ίδια στιγμή επηρεάζονται και 
από το κοινωνικό πλαίσιο. Με τη σειρά τους, οι δύο δομές (γνωστικές και κίνητρα) θεωρείται 
ότι επηρεάζουν τη μάθηση και, ως εκ τούτου, τις επιδόσεις των μαθητών (Pintrich, 2000). 
Μια δομή κινήτρων γενικά αντιστοιχεί σε μια λανθάνουσα μεταβλητή η οποία θεωρείται ως 
μια επεξηγηματική μεταβλητή που δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμη (Kline 2011) και επομένως 
μπορεί να εκτιμηθεί μόνο έμμεσα. Αυτό επιτυγχάνεται πειραματικά με τη χρήση ορισμένων 
ερωτήσεων που δείχνουν το πώς αυτή η συγκεκριμένη δομή γίνεται αντιληπτή από τους 
ερωτώμενους. Ο προσδιορισμός των αντιλήψεων των μαθητών είναι σημαντικός, δεδομένου 
ότι οι αντιλήψεις τους επηρεάζουν τις ενέργειές τους (Scott et al 2007). Πρόσφατα, έχουν 
αναπτυχθεί αρκετά εργαλεία μέτρησης των κινήτρων των μαθητών να μάθουν Φυσικές 
Επιστήμες. Από τη σκοπιά της κοινωνικογνωστικής θεωρίας, ο Glynn και οι συνεργάτες του 
(2011), έχουν αναπτύξει και αξιολογήσει το Science Motivation Questionnaire II (SMQ II). 
Σειρά ερευνών έχει δώσει ενδείξεις ότι αυτό αποτελεί αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την 
αποτίμηση των παρακάτω πέντε συνιστωσών των κινήτρων φοιτητών κολλεγίου να μάθουν 
Φυσικές Επιστήμες στις ΗΠΑ (Glynn et al. 2011): εσωτερικά κίνητρα (intrinsic motivation), 
αυτοπροσδιορισμός (self-determination), αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy), κίνητρα 
σταδιοδρομίας (career motivation) και κίνητρα βαθμών (grade motivation). Τα εσωτερικά 
κίνητρα αναφέρονται στην εγγενή ικανοποίηση που αισθάνεται ο κάθε μαθητής από τη 
μάθηση των Φυσικών Επιστημών, ενώ τα κίνητρα σταδιοδρομίας και βαθμών αποτελούν 
εξωτερικά κίνητρα, δηλαδή σχετίζονται με τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών ως μέσο για 
έναν συγκεκριμένο σκοπό (Mazlo et al. 2002, Eccles et al. 2006). Ο αυτοπροσδιορισμός 
αναφέρεται στο πως πιστεύουν οι μαθητές ότι ελέγχουν τη μάθησή τους (Black and Deci 
2000), ενώ η αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται στις πεποιθήσεις των μαθητών σχετικά με 
τις επιδόσεις τους στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών (Lawson et al. 2007).  
Όσον αφορά την έρευνα σχετικά με τα κίνητρα στην εκπαίδευση, οι περισσότερες μελέτες 
αφορούν στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Επιπλέον, η πλειονότητα αυτών των 
μελετών έχουν γίνει με φοιτητές. Ως εκ τούτου, τόσο από ακαδημαϊκή όσο και από πρακτική 
άποψη (π.χ. για χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη λήψη αποφάσεων), είναι 
σημαντικό να διερευνηθούν τα κίνητρα των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 
μάθουν διάφορα αντικείμενα Φυσικών Επιστημών, όπως τη Χημεία. Λαμβάνοντας υπόψη, 
επίσης, την ανάγκη για έγκυρες μετρήσεις που επιτρέπουν διαπολιτισμικές συγκρίσεις, ο 
σκοπός της έρευνας που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία ήταν να ελεγχθεί η 
εγκυρότητα της ελληνικής και σχετικής με τη Χημεία έκδοσης του SMQ II, του 
Ερωτηματολόγιο Κινήτρων Χημείας (ΕΚΧ), και κατόπιν να διερευνηθούν τα κίνητρα των 
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
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Η ταυτότητα της έρευνας 
Το ΕΚΧ αποτελείται από 25 ερωτήσεις πεντάβαθμης κλίμακας Likert οι οποίες αποτελούν 
μετάφραση του SMQ II από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Η ομάδα των μεταφραστών 
προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ γλωσσικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, έτσι ώστε 
η μετάφραση και προσαρμογή των ερωτήσεων να τις καθιστά κατάλληλες για τους Έλληνες 
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Salta & Koulougliotis 2015).  
Η έρευνα διεξήχθη σε 4 σχολεία της Αττικής. Συμμετείχαν εθελοντικά 330 μαθητές (163 
αγόρια και 167 κορίτσια) Γυμνασίου (n=146) και Λυκείου (n=184). Για τη στατιστική 
ανάλυση επιλέχθηκε η Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων (ΕΑΠ), δεδομένου ότι η 
παρούσα μελέτη στοχεύει να ελέγξει την προτεινόμενη από τον Glynn και τους συνεργάτες 
του (Glynn et al. 2011) δομή κινήτρων των μαθητών για να μάθουν χημεία. Σε αντίθεση με 
την Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων (ΔΑΠ), που είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη ενός 
ερωτηματολογίου, η ΕΑΠ προτιμάται όταν υπάρχει ισχυρή υπόθεση σχετικά με τον αριθμό 
των παρατηρούμενων μεταβλητών σε ένα μοντέλο μέτρησης (Usher & Pajares 2009). 
Επιπλέον, η ΕΑΠ μας παρέχει έναν αυστηρό έλεγχο ισοδυναμίας μεταξύ των ομάδων 
(αγόρια-κορίτσια, μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου) του δείγματος. 
  
Αποτελέσματα και σχόλια 
Οι τιμές τεσσάρων δεικτών καταλληλότητας: το πηλίκο χ2 προς το πλήθος των βαθμών 
ελευθερίας (χ2/df), ο Comparative Fit Index (CFI), ο Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA), και τέλος ο Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) σε 
διαδοχικές ΕΑΠ πολλαπλών ομάδων (Πίνακας 1) δείχνουν ότι το προτεινόμενο μοντέλο των 
πέντε συνιστωσών ταιριάζει ικανοποιητικά με τα δεδομένα μας, αποδεικνύοντας έτσι την 
εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου. Οι τιμές του πηλίκου χ2/df υποδεικνύουν 
μια καλή προσαρμογή του υποθετικού μας μοντέλου στα δεδομένα μας, δεδομένου ότι 
εμπίπτει εντός του συνιστώμενου εύρους 1,0-3,0 (Glynn et al. 2011). Για τον δεύτερο δείκτη 
(CFI) τιμές μεγαλύτερες του 0,90, όπως συμβαίνει σε δύο ομάδες μας (μαθητές Λυκείου – 
σύνολο μαθητών), μας διασφαλίζουν ότι το μοντέλο μας είναι αποδεκτό για τις αντίστοιχες 
ομάδες (Hu & Bentler 1999). Ο δείκτης RMSEA συνδέεται με τα διαστήματα εμπιστοσύνης, 
και οι τιμές του σε όλες τις περιπτώσεις είναι εντός του εύρους 0,05-0,07 για διάστημα 
εμπιστοσύνης 90%, που σημαίνει ότι είμαστε κατά 90% βέβαιοι ότι η πραγματική τιμή 
RMSEA στον πληθυσμό θα είναι μέσα στα όρια 0,05 - 0,07, που αντιπροσωπεύει έναν καλό 
βαθμό ακρίβειας (Byrne, 2010). Οι τιμές του δείκτη SRMR είναι 0,06 για το σύνολο του 
δείγματος και 0,07 για τις μικρότερες ομάδες και θεωρούνται αποδεκτές (Hu & Bentler 1999) 
δείχνοντας ότι το μοντέλο εξηγεί συσχετίσεις ενός μέσου σφάλματος (διαφορά μεταξύ 
παρατηρούμενης και προβλεπόμενης συσχέτισης) 0,06 και 0,07 αντίστοιχα (Byrne, 2010). 
 
Πίνακας 1: Δείκτες στατιστικής καταλληλότητας για το Ερωτηματολόγιο Κινήτρων Χημείας 

και για την κάθε ομάδα μαθητών 
 

Ομάδες χ2/df CFI RMSEA SRMR 
Κορίτσια 1,89 0,86 0,07 0,07 
Αγόρια 1,68 0,90 0,06 0,07 
Μαθητές Γυμνασίου 1,72 0,84 0,07 0,07 
Μαθητές Λυκείου 1,79 0,91 0,07 0,07 
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Σύνολο μαθητών 2,15 0,91 0,06 0,06 
Όρια τιμών δεικτών για καλή προσαρμογή 

μοντέλου-δεδομένων 1,0–3,0 >0,90 0,05-0,07 <0,08 
 

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του δείκτη CFI σε κάποιες περιπτώσεις είναι ελαφρώς 
χαμηλότερες από το κατώτατο όριο, γενικά το μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ως ''αποδεκτό'' με 
βάση το σύνολο των δεικτών καταλληλότητας. Συνολικά, από τους δείκτες αξιολόγησης 
έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι: (α) οι συμμετέχοντες που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες 
αντιλαμβάνονται τη δομή των κινήτρων με τον ίδιο τρόπο, (β) οι διαφορετικές ομάδες 
αποκρίνονται στις ερωτήσεις με τον ίδιο τρόπο, (γ) τα άτομα που έχουν το ίδιο επίπεδο σε ένα 
λανθάνων χαρακτηριστικό των κινήτρων θα έχουν και την ίδια επίδοση στην παρατηρούμενη 
μεταβλητή ανεξάρτητα από την ομάδα που ανήκουν. Επομένως, μπορούν να γίνουν 
αξιόπιστες συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων.  
Το ΕΚΧ αποτελείται από πέντε υποκλίμακες με πέντε ερωτήματα η κάθε μία. Κάθε 
υποκλίμακα μετρά αντίστοιχα μία από τις πέντε συνιστώσες κινήτρων: Τα εσωτερικά κίνητρα 
(ΕΚ) αντανακλούν την εσωτερική ικανοποίηση του μαθητή από τη μάθηση της Χημείας. Ο 
αυτοπροσδιορισμός (ΑΠ) αναφέρεται στον έλεγχο που πιστεύει πως έχει ο μαθητής στην 
εκμάθηση τη Χημείας. Η αυτοαποτελεσματικότητα (ΑΑ) αναφέρεται στην πεποίθηση των 
μαθητών για το πόσο καλά μπορούν να τα πάνε στο μάθημα. Τέλος, η απόκτηση καλών 
βαθμών (ΚΒ) στο μάθημα και μιας σταδιοδρομίας (ΚΣ) σχετική με τη Χημεία αποτελούν τις 
δύο συνιστώσες εξωτερικών κινήτρων. Οι τιμές του Cronbach α κυμαίνονται από 0,71 
(εσωτερικά κίνητρα μαθητών Γυμνασίου), που θεωρείται ως «αποδεκτή», μέχρι 0,90 
(κίνητρα σταδιοδρομίας μαθητών Λυκείου), που θεωρείται «πολύ καλή», και είναι ανάλογες 
προηγούμενης έρευνας με φοιτητές (Glynn et al. 2011). Οι πέντε συνιστώσες κινήτρων 
παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (Πίνακας 2), με τιμές που κυμαίνονται από 
0,23 (μεταξύ κινήτρων σταδιοδρομίας και αυτοπροσδιορισμού για τα κορίτσια) ως 0,77 
(μεταξύ κινήτρων βαθμών και αυτοαποτελεσματικότητας για τους μαθητές Λυκείου). 

 
Πίνακας 2: Συσχετίσεις μεταξύ των συνιστωσών κινήτρων για όλες τις ομάδες 

 
 Κίνητρα Βαθμών Αυτοαποτελεσματικότητα Αυτοπροσδιορισμός Κίνητρα σταδιοδρομίας 
 Σ* Α* Κ* Γ* Λ* Σ* Α* Κ* Γ* Λ* Σ* Α* Κ* Γ* Λ* Σ* Α* Κ* Γ* Λ* 
ΚΒ                     

ΑΑ .66 .65 .65 .59 .77                

ΑΠ .56 .60 .53 .52 .60 .45 .51 .41 .40 .49           

ΚΣ .48 .53 .40 .40 .52 .54 .66 .41 .48 .58 .37 .47 .23 .46 .32      

ΕΚ .48 .47 .49 .44 .53 .57 .58 .59 .57 .58 .53 .56 .46 .53 .53 .70 .69 .69 .72 .67 
* Σ: Σύνολο μαθητών, Α: Αγόρια, Κ: Κορίτσια, Γ: Μαθητές Γυμνασίου, Λ: μαθητές Λυκείου 
 
Το σχήμα 1 απεικονίζει τη σύγκριση των ομάδων μαθητών (αγόρια, κορίτσια, σύνολο 
μαθητών: άξονας y) για τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης (Γυμνάσιο- Λύκειο: διαφορετικό 
χρώμα) που έγινε με χρήση των μέσων όρων των επιδόσεων τους (εύρος επιδόσεων από 0 
έως 20: άξονας x) για κάθε συνιστώσα κινήτρων. Η αμφίδρομη ανάλυση διακύμανσης έδειξε 
σημαντική επίδραση της ηλικίας των μαθητών στα κίνητρα βαθμών (F (1, 326)=9,242, p 
<0,05), με τους μαθητές Γυμνασίου να υπερτερούν από τους μαθητές του Λυκείου. Επιπλέον, 
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αναδείχτηκαν σημαντικές επιδράσεις του φύλου των μαθητών στον αυτοπροσδιορισμό (F (1, 
326)=13,108, p<0,001), και των μαθητών Γυμνασίου στα κίνητρα σταδιοδρομίας (F (1, 
326)=6,209, p<0,05) και στα εσωτερικά κίνητρα (F (1, 326)=15,077, p<0,001). 
Συγκεκριμένα, τα κορίτσια έχουν σημαντικά υψηλότερα κίνητρα αυτοπροσδιορισμού σε 
σχέση με τα αγόρια. Επίσης, οι μαθήτριες Γυμνασίου υπερέχουν στα κίνητρα σταδιοδρομίας 
και τα εσωτερικά κίνητρα από τα αγόρια της ίδιας ηλικίας. 
 

Σχήμα 1: Τα κίνητρα των μαθητών για να μάθουν Χημεία 
 

  (α) κίνητρα βαθμών (β) αυτοαποτελεσματικότητα 
 

  (γ) αυτοπροσδιορισμός (δ) κίνητρα σταδιοδρομίας 
 

 (ε) εσωτερικά κίνητρα 
 
 
Συμπεράσματα 
Η παρούσα έρευνα παρέχει πειραματικές ενδείξεις για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της 
χρήσης του ΕΚΧ για τη μέτρηση των κινήτρων των Ελλήνων μαθητών να μάθουν Χημεία. 
Βρέθηκε ότι οι βαθμοί αποτελούν το κυριότερο κίνητρο των μαθητών και σχετίζεται με τις 
απόψεις τους για την αυτοαποτελεσματικότητά τους, γεγονός που υποστηρίζει ότι η 
τελευταία μπορεί να προβλέψει τις επιδόσεις τους στο μάθημα της Χημείας. Αντίθετα η 
σταδιοδρομία είναι η συνιστώσα που κινητοποιεί λιγότερο τους μαθητές και η συσχέτιση της 
με τα εσωτερικά κίνητρα υποδηλώνει ότι τα τελευταία προσανατολίζουν τους μαθητές σε 
επιλογή σπουδών σχετικών με τη Χημεία. Η μέτρια έως ισχυρή συσχέτιση των εξωτερικών 
κινήτρων (βαθμών και σταδιοδρομίας) με τα εσωτερικά κίνητρα για όλες τις ομάδες θα 
μπορούσε να ερμηνευθεί από την κεντρική ιδέα της θεωρίας του αυτοπροσδιορισμού, ότι δεν 
υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων, αλλά ότι οι 
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συμπεριφορές που κατευθύνονται από τα κίνητρα ποικίλλουν ως προς το βαθμό στον οποίο 
είναι αυτόνομες (εσωτερικά κίνητρα) ή ελεγχόμενες (κίνητρα βαθμού και σταδιοδρομίας) 
(Ryan και Deci, 2000). 
Παρόλο που έχει διαπιστωθεί ότι τα κίνητρα των μαθητών μειώνονται καθώς μεταβαίνουν σε 
ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης (Pintrich 2003), στη παρούσα έρευνα η μείωση αυτή 
διαπιστώθηκε μόνο για τα κίνητρα βαθμών, υποδηλώνοντας ότι η φθίνουσα τάση στα 
κίνητρα των μαθητών οφείλεται περισσότερο στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και όχι σε ατομικά 
χαρακτηριστικά. Όπως και σε προηγούμενη έρευνα με φοιτητές (Glynn et al. 2011), το 
σύνολο των κοριτσιών παρουσιάζουν υψηλότερα κίνητρα αυτοπροσδιορισμού, αλλά αντίθετα 
με αυτή, οι μαθήτριες του Γυμνασίου υπερτερούν και στα εσωτερικά κίνητρα και στα κίνητρα 
σταδιοδρομίας. Οι διαφορές των φύλων μπορούν να αποδοθούν τόσο σε κοινωνικούς 
παράγοντες (π.χ. οικογένεια, φίλοι, μέσα ενημέρωσης) όσο και σε διαφορές μεταξύ αγοριών 
και κοριτσιών κατά την εφηβεία. 
Οι ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις των μαθητών/τριών στα κίνητρα σταδιοδρομίας (μέσοι όροι 
9.32/20 και 9.19/20 για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα) παρέχουν μία άμεση 
μέτρηση της χαμηλής προθυμίας του ελληνικού μαθητικού πληθυσμού για να επιλέξει μια 
επαγγελματική σταδιοδρομία που να σχετίζεται με τη Χημεία, γεγονός που υποδείχθηκε 
έμμεσα και σε σχετική πρόσφατη μελέτη (Salta et al., 2012). Παρομοίως, οι παρατηρούμενες 
χαμηλές επιδόσεις  στα κίνητρα αυτοπροσδιορισμού για όλες τις ηλικιακές ομάδες (μέσοι 
όροι 10.64/20 και 10.43/20 για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα) είναι πιθανό να 
σχετίζονται με συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος όπως το απαιτητικό περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων Χημείας, οι 
λίγες διαθέσιμες ώρες διδασκαλίας και η περιορισμένη χρήση της πρακτικής εργαστηριακής 
μεθόδου διδασκαλίας (Halkia and Mantzouridis 2005). 
Η δυνατότητα χρήσης ενός έγκυρου εργαλείου (Ερωτηματολόγιο Κινήτρων Χημείας, ΕΚΧ) 
για την αξιόπιστη ποσοτική διερεύνηση των κινήτρων των Ελλήνων μαθητών για τη μάθηση 
της Χημείας μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε πολλά επίπεδα: στη σχολική τάξη (για 
παράδειγμα για την αξιόπιστη αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου), στον ακαδημαϊκό 
χώρο (εκπαιδευτική έρευνα), και στην χάραξη και εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής 
(σχεδιασμός και αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων 
διδασκαλίας).  
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Περίληψη Στην παρούσα έρευνα μελετήσαμε την ικανότητα μαθητών να μεταφράζουν μακροσκοπικές 
αναπαραστάσεις σε αντίστοιχες μικροσκοπικές και συμβολικές. Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο 
της προσωπικής ημιδομημένης συνέντευξης σε δείγμα 16 μαθητών Β΄ τάξης Λυκείου. Στους 
μαθητές δείξαμε φωτογραφίες 6 υλικών και τους ζητήσαμε να κατασκευάσουν αντίστοιχες 
σωματιδιακές αναπαραστάσεις και να αποδώσουν τα χημικά τους σύμβολα. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η ικανότητα των μαθητών να συνδέουν μακροσκοπικές 
αναπαραστάσεις με αντίστοιχες μικροσκοπικές και συμβολικές είναι περιορισμένη. Η 
κατασκευή αναπαραστάσεων από τους μαθητές μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση 
της εννοιολογικής τους κατανόησης και στην αποκάλυψη πιθανών παρανοήσεων.  
 
Abstract In this study, we investigated students’ ability to translate macroscopic representations into 
equivalent submicroscopic and symbolic ones. We used the semi-structured interview 
technique and our sample was 16 Greek students of 11th Grade. Pictures of 6 materials were 
shown to students and they were asked to construct the corresponding particulate drawings 
and write down their chemical symbols. Our results indicate that students’ performance in 
linking macroscopic representations to submicroscopic and symbolic ones is poor. Student-
generated representations can be used to evaluate conceptual understanding and to reveal 
existing misconceptions.  
 
Εισαγωγή 
Η εννοιολογική κατανόηση στη χημεία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την ικανότητα να 
σκέφτεται το άτομο ταυτόχρονα σε μακροσκοπικό, μικροσκοπικό και συμβολικό επίπεδο και 
να είναι σε θέση να «μεταφράζει» χημικές αναπαραστάσεις από το ένα επίπεδο στο άλλο 
(Kozma & Russell 2005, Cheng & Gilbert 2009). Η μετάφραση μεταξύ των χημικών 
αναπαραστάσεων είναι μια διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών, η οποία απαιτεί την 
κατανόηση των χημικών εννοιών σε τέτοιο βαθμό, ώστε το άτομο, αφενός, να μπορεί να 
ερμηνεύσει τις πληροφορίες που παρέχει μια αναπαράσταση και, αφετέρου, να μπορεί να 
συμπεράνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για να κατασκευάσει μια άλλη ισοδύναμη 
αναπαράσταση. Η ικανότητα αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα μέτρο του βαθμού ουσιαστικής 
κατανόησης των χημικών εννοιών. Στην παρούσα έρευνα (Γκίτζια 2013) μελετήσαμε την 
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ικανότητα μαθητών Β΄ τάξης Λυκείου να μεταφράζουν μακροσκοπικές αναπαραστάσεις σε 
αντίστοιχες μικροσκοπικές και συμβολικές. 
 
Μεθοδολογία 
Χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μεθοδολογία με εργαλείο την προσωπική ημιδομημένη 
συνέντευξη σε δείγμα 16 μαθητών δύο Γενικών Λυκείων της Ελλάδας (Creswell & Plano 
Clark 2011). Από τους μαθητές αυτούς οι 7 είχαν επιλέξει θετική κατεύθυνση, οι 3 
τεχνολογική και οι 6 θεωρητική. Η συνέντευξη ήταν δομημένη ως εξής: Δείξαμε στους 
μαθητές μία σειρά φωτογραφιών (μακροσκοπικές αναπαραστάσεις) 6 υλικών και τους 
ζητήσαμε να σχεδιάσουν πώς φαντάζονται τα σωματίδια για το κάθε ένα (μικροσκοπική 
αναπαράσταση), να περιγράψουν τις σωματιδιακές αναπαραστάσεις που κατασκεύασαν, να 
εξηγήσουν πώς σκέφτηκαν και να γράψουν πώς συμβολίζεται το κάθε υλικό στη χημεία. Τα 
υλικά που δείξαμε στους μαθητές συνιστούν παραδείγματα βασικών χημικών εννοιών και 
είναι τα εξής: 1) μεταλλικό νάτριο (χημικό στοιχείο σε στερεή κατάσταση), 2) οξυγόνο 
(διατομικό στοιχείο σε αέρια κατάσταση), 3) χλωριούχο νάτριο (ιοντική ένωση σε στερεή 
κατάσταση), 4) νερό (ομοιοπολική ένωση σε υγρή κατάσταση, 5) υδατικό διάλυμα 
χλωριούχου νατρίου (διάλυμα ιοντικής ένωσης) και 6) υδατικό διάλυμα οξυγόνου (διάλυμα 
χημικού στοιχείου). 
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν σημαντικές δυσκολίες των μαθητών γενικά με το 
μάθημα της χημείας, αλλά και συγκεκριμένες παρανοήσεις για το κάθε ένα υλικό. Μερικοί 
μαθητές δεν αντιλαμβάνονται ότι τα υλικά αποτελούνται από σωματίδια (άτομα, μόρια ή 
ιόντα). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένας μαθητής όταν του ζητήθηκε να απεικονίσει τα 
σωματίδια στο μεταλλικό νάτριο σχεδίασε μία συμπαγή επιφάνεια ή ένας άλλος μαθητής 
όταν ρωτήθηκε τι θα βλέπαμε εάν μπορούσαμε να δούμε τα σωματίδια στο αέριο οξυγόνο 
απάντησε ότι δεν θα βλέπαμε τίποτα. Συναφές εύρημα με το παραπάνω αποτελεί το γεγονός 
ότι πολλοί μαθητές αποδίδουν μακροσκοπικές ιδιότητες στα σωματίδια. Για παράδειγμα, 
θεωρούν ότι τα σωματίδια του υλικού έχουν χρώμα και μάλιστα το ίδιο με αυτό του υλικού. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μερικοί μαθητές δεν θεωρούν ότι το σχήμα των ατόμων 
είναι απαραίτητα σφαιρικό, αλλά θα μπορούσε να είναι τετράγωνο ή ωοειδές.  
Στις συνεντεύξεις φάνηκε καθαρά ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να περιγράψουν λεκτικά τις 
μικροσκοπικές και τις συμβολικές αναπαραστάσεις που κατασκευάζουν και παράλληλα 
έχουν μεγάλη δυσκολία να χρησιμοποιήσουν κατάλληλους χημικούς όρους, όπως «άτομο», 
«μόριο», «ιόν», κτλ. Για παράδειγμα, για το μεταλλικό νάτριο σχεδιάζουν ένα είδος κύκλων 
το οποίο ονομάζουν «μόριο νατρίου» ή «στοιχείο νατρίου» κ.α.  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει αντιστοιχία 
ανάμεσα στη μικροσκοπική και τη συμβολική αναπαράσταση που σχεδιάζουν οι μαθητές για 
ένα υλικό. Κάποιοι μαθητές σχεδίασαν για το μεταλλικό νάτριο δύο είδη σωματιδίων, αλλά 
στο συμβολισμό χρησιμοποίησαν μόνο το σύμβολο του νατρίου. Χαρακτηριστικό είναι 
επίσης ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές έγραψαν τον σωστό μοριακό τύπο για το νερό (Η2Ο), αλλά 
λιγότεροι από τους μισούς σχεδίασαν σωστά μόρια. Συνεπώς, σε πολλές περιπτώσεις οι 
μαθητές δεν συσχετίζουν το μικροσκοπικό και το συμβολικό επίπεδο της χημείας και μάλιστα 
δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ τους.  
Συναφές με το παραπάνω είναι το εύρημα ότι σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές ενώ 
γνωρίζουν το μοριακό τύπο μίας ένωσης αδυνατούν να τον ερμηνεύσουν. Για παράδειγμα, 
γράφουν τον μοριακό τύπο του νερού (Η2Ο) ή του οξυγόνου (Ο2), αλλά δεν μπορούν 
εξηγήσουν ποια είναι η σημασία του δείκτη «2». Μάλιστα ισχυρίζονται ότι απλώς έχουν 
μάθει τους τύπους απ’ έξω! Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η απομνημόνευση και η 
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αναπαραγωγή συμβόλων δεν συμβαδίζει απαραίτητα με την αντίστοιχη εννοιολογική 
κατανόηση, ακόμα και σε πολύ απλές έννοιες όπως είναι οι μοριακοί τύποι.  
Παρακάτω ακολουθούν ενδεικτικά ευρήματα για κάθε ένα υλικό: 
Για το στερεό μεταλλικό νάτριο, οι συνεντεύξεις και οι αναπαραστάσεις που κατασκεύασαν 
οι μαθητές αποκάλυψαν τις εξής παρανοήσεις: α) Απεικονίζουν το μεταλλικό νάτριο με 2 
είδη κύκλων, γιατί όπως εξηγούν, η λέξη «μεταλλικό» υποδηλώνει την παρουσία ενός 
δεύτερου συστατικού, εκτός από το νάτριο, στο οποίο οφείλονται οι μεταλλικές ιδιότητες του 
υλικού (Εικόνες 1α, 1β και 1γ). β) Θεωρούν ότι το υλικό αυτό αποτελείται από ιόντα, αντί για 
άτομα. γ) Μερικοί μαθητές δεν έχουν την επιστημονική αντίληψη ότι στη στερεή κατάσταση 
τα σωματίδια βρίσκονται σε πυκνή διάταξη μεταξύ τους. Αναφορικά με τον συμβολισμό του 
μεταλλικού νατρίου, πολλοί μαθητές δεν γνώριζαν το σωστό σύμβολο για τη στερεή 
κατάσταση. Κάποιες εναλλακτικές απαντήσεις που σημειώθηκαν είναι οι εξής: «Na »,  
«Na+»,  «NaFe»  ή « Na3». 

 Εικόνα 1: Παραδείγματα μικροσκοπικών και συμβολικών αναπαραστάσεων που 
κατασκεύασαν οι μαθητές για το μεταλλικό νάτριο.  

 
                            (α)                                                        (β)                                                 (γ) 

  
Για το αέριο οξυγόνο, οι σημαντικότερες παρανοήσεις που αναδύθηκαν είναι οι εξής: α) Το 
οξυγόνο αποτελείται από ξεχωριστά άτομα και όχι από μόρια, διότι όπως εξήγησαν όταν τα 
σωματίδια είναι ενωμένα μεταξύ τους τότε το υλικό είναι είτε στερεό είτε υγρό (Εικόνα 2α). 
β) Διαπιστώθηκε σύγχυση ανάμεσα στον ατμοσφαιρικό αέρα και το οξυγόνο, καθώς μερικοί 
μαθητές υποστήριξαν ότι το μπαλόνι περιέχει μόρια οξυγόνου και μόρια αζώτου (Εικόνα 2β). 
γ) Τα σωματίδια του οξυγόνου βρίσκονται σε πυκνή διάταξη μεταξύ τους (Εικόνα 2γ). 
Αναφορικά με τη συμβολική αναπαράσταση του οξυγόνου, διαπιστώθηκε ότι πολλοί μαθητές 
δεν γνώριζαν είτε τον σωστό μοριακό τύπο είτε το σύμβολο για την αέρια κατάσταση. 
Κάποιες λανθασμένες απαντήσεις που σημειώθηκαν είναι οι παρακάτω: «O2»,  «O»,  «O»  
ή  «O2» . 

 Εικόνα 2: Παραδείγματα μικροσκοπικών και συμβολικών αναπαραστάσεων που 
κατασκεύασαν οι μαθητές για το αέριο οξυγόνο. 

   
               (α)                                       (β)                                              (γ) 

  Για το χλωριούχο νάτριο αποκαλύφθηκε ότι: α) Αρκετοί μαθητές απεικονίζουν το υλικό αυτό 
με 1 είδος κύκλων, το οποίο σε συνδυασμό με τις συνεντεύξεις τους δείχνει ότι δεν έχουν την 
επιστημονική αντίληψη ότι οι χημικές ενώσεις σχηματίζονται με την ένωση ατόμων ή ιόντων 
(Εικόνα 3α). β) Μερικοί δεν μπορούν να διακρίνουν τους ιοντικούς από τους ομοιοπολικούς 
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δεσμούς, θεωρώντας ότι το χλωριούχο νάτριο αποτελείται από μόρια (Εικόνα 3β). γ) Κάποιοι 
άλλοι μπερδεύονται με τη μορφή των κόκκων και θεωρούν είτε ότι τα σωματίδια δεν είναι 
πολύ κοντά μεταξύ τους, συγκριτικά με πιο συμπαγείς μορφές όπως το μεταλλικό νάτριο, είτε 
ότι το χλωριούχο νάτριο δεν είναι στερεό υλικό. δ) Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι τα άτομα του 
νατρίου ενώνονται με τα άτομα του χλωρίου με αναλογία 4 προς 4 σχηματίζοντας τετράγωνες 
δομές (Εικόνα 3γ). Προβλήματα παρατηρήθηκαν και με τον συμβολισμό του υλικού. Κάποιες 
λανθασμένες απαντήσεις που σημειώθηκαν είναι οι εξής: «NaCl », «ClNa(s)», «NaCl2(s)», 
«Cl, Na», «HlNa» ή «CHNa». 
 

Εικόνα 3: Παραδείγματα μικροσκοπικών και συμβολικών αναπαραστάσεων που 
κατασκεύασαν οι μαθητές για το χλωριούχο νάτριο. 

 
                     (α)                                                 (β)                                                         (γ) 

  
Παρανοήσεις σημειώθηκαν και για την περισσότερο γνωστή στους μαθητές χημική ένωση, το 
νερό: α) Μερικοί σχεδίασαν τα μόρια με αντίστροφη αναλογία ατόμων υδρογόνου-οξυγόνου 
(Εικόνα 4α). β) Μερικοί υποστήριξαν ότι στις χημικές ενώσεις τα άτομα δεν είναι ενωμένα 
μεταξύ τους, αλλά συνυπάρχουν (όπως σε ένα μείγμα) (Εικόνα 4β). γ) Κάποιοι σχεδίασαν 
σωματίδια με πυκνή διάταξη μεταξύ τους (Εικόνα 4γ). Στην κατασκευή της συμβολικής 
αναπαράστασης οι περισσότεροι μαθητές έγραψαν τον σωστό μοριακό τύπο «Η2Ο», αλλά 
μόνο οι μισοί γνώριζαν το σύμβολο «l» για την υγρή κατάσταση.  
 

Εικόνα 4: Παραδείγματα μικροσκοπικών και συμβολικών αναπαραστάσεων που 
κατασκεύασαν οι μαθητές για το νερό. 

 
                         (α)                                                      (β)                                                     (γ) 

  Για το υδατικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου οι σημαντικότερες παρανοήσεις που 
ανευρέθηκαν είναι οι εξής: α) Κατά τον σχηματισμό ενός υδατικού διαλύματος συμβαίνει 
χημική αντίδραση (π.χ. κατά τη διάλυση χλωριούχου νατρίου στο νερό παράγονται 
υδροχλώριο και υδροξείδιο του νατρίου) (Εικόνα 5α). β) Κατά τη διάλυση τα μόρια του 
νερού ενώνονται με τα μόρια της διαλυμένης ουσίας και σχηματίζουν ένα πλέγμα από άτομα 
νατρίου, χλωρίου, υδρογόνου και οξυγόνου (Εικόνα 5β). γ) Κατά τη διάλυση τα μόρια της 
διαλυμένης ουσίας διασπώνται στα άτομα από τα οποία αποτελούνται (Εικόνα 5γ). δ) 
Μαθητές που θεωρούν ότι το χλωριούχο νάτριο αποτελείται από μόρια υποστηρίζουν ότι 
κατά τη διάλυσή του στο νερό αναμειγνύονται τα μόρια του νερού με τα μόρια του 
χλωριούχου νατρίου (Εικόνα 5δ). ε) Κάποιοι μαθητές αδυνατούν να οπτικοποιήσουν το 
φαινόμενο σε σωματιδιακό επίπεδο (Εικόνα 5ε). στ) Πολλοί μαθητές δεν αναγνώρισαν την 
παρουσία του νερού. Αναφορικά με τη συμβολική αναπαράσταση η πλειοψηφία των 
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μαθητών δεν γνώριζε το σύμβολο «aq» για το υδατικό διάλυμα και καταγράφτηκαν 
συμβολισμοί όπως: «NaCl(l)», «NaCl2(l)», «ClNa », «Η2Ο + NaCl», «Η2Ο(l) + NaCl(l)», 
«Η2ΟNaCl», «Cl, Na, Η2Ο» ή «Na+, Cl-».   
 

Εικόνα 5: Παραδείγματα μικροσκοπικών και συμβολικών αναπαραστάσεων που 
κατασκεύασαν οι μαθητές για το υδατικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου. 

 
                           (α)                                                           (β)                                                   (γ) 

                                                (δ)                                                                 (ε)           

  Τέλος, για το υδατικό διάλυμα οξυγόνου καταγράφτηκαν οι παρακάτω επιπλέον 
παρανοήσεις: α) Κατά τη διάλυση του οξυγόνου στο νερό ενώνονται τα μόρια νερού με τα 
άτομα οξυγόνου σχηματίζοντας μία πυκνή διάταξη και μάλιστα η σύσταση των μορίων νερού 
μεταβάλλεται. Για παράδειγμα ένα μόριο νερού μπορεί να αποτελείται από 1 άτομο 
υδρογόνου και 3 άτομα οξυγόνου (Εικόνα 6α). β) Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι το νερό 
ενώνεται με το οξυγόνο σχηματίζοντας μεγαλύτερες δομές (Εικόνα 6β). γ) Μερικοί θεωρούν 
ότι κατά τη διάλυση του οξυγόνου στο νερό, τα μόρια του οξυγόνου διίστανται σε ιόντα 
(Εικόνα 6γ). Η πλειοψηφία των μαθητών έγραψε λανθασμένους συμβολισμούς, όπως: 
«Ο2(l)», «Ο-», «Ο », «Η2Ο(l) + Ο2(l)», «Η2Ο + Ο2», «Η2Ο + Ο», «Η2Ο + Ο2», «Η2Ο», 
«2Η4Ο» ή «Η2ΟΗ». 
 

Εικόνα 6: Παραδείγματα μικροσκοπικών και συμβολικών αναπαραστάσεων που 
κατασκεύασαν οι μαθητές για το υδατικό διάλυμα οξυγόνου. 

 
                           (α)                                                        (β)                                                   (γ) 
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Συμπεράσματα και Προτάσεις 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που περιγράφτηκαν παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διδασκαλία των εξεταζόμενων εννοιών έχει ολοκληρωθεί σε προηγούμενα σχολικά έτη 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ικανότητα μετάφρασης χημικών αναπαραστάσεων από το 
μακροσκοπικό στο μικροσκοπικό και στο συμβολικό επίπεδο των μαθητών Β΄ τάξης Λυκείου 
είναι περιορισμένη. Η έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται τη χημεία εξίσου σε 
μακροσκοπικό, μικροσκοπικό και συμβολικό επίπεδο και δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
τρία επίπεδα της χημείας ταυτόχρονα. Επίσης, οι μαθητές αντιμετωπίζουν σημαντικές 
δυσκολίες και έχουν παρανοήσεις ακόμα και για τις βασικές χημικές έννοιες (χημικό 
στοιχείο, στερεή κατάσταση, υδατικό διάλυμα, κ.α.) που εξετάστηκαν στην έρευνα.  
Δεδομένου ότι η εννοιολογική κατανόηση στη χημεία είναι συνυφασμένη με την ικανότητα 
σκέψης των χημικών φαινομένων και εννοιών σε μακροσκοπικό, μικροσκοπικό και 
συμβολικό επίπεδο παράλληλα, διαμορφώσαμε τις παρακάτω προτάσεις, οι οποίες θεωρούμε 
ότι θα συμβάλλουν στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης του μαθήματος της χημείας: 
α) Να δίνεται περισσότερη έμφαση στο μικροσκοπικό επίπεδο της χημείας, δεδομένης της 
δυσκολίας των μαθητών να οπτικοποιήσουν τη σωματιδιακή φύση της ύλης. Η έμφαση αυτή 
θα πρέπει να δίνεται κατά τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των μαθητών, αλλά και στα 
σχολικά εγχειρίδια. β) Να επεξηγούνται αναλυτικά οι μικροσκοπικές και οι συμβολικές 
αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται, ώστε να καθίσταται σαφές το νόημά τους σε όλους 
τους μαθητές. γ) Να επισημαίνεται η σχέση ανάμεσα στα τρία επίπεδα της χημείας. δ) Να 
χρησιμοποιείται η κατασκευή μικροσκοπικών αναπαραστάσεων από τους ίδιους τους μαθητές 
και η μετάφραση μεταξύ αναπαραστάσεων από το ένα επίπεδο της χημείας στο άλλο στην 
αξιολόγηση των μαθητών, ώστε να αποτιμάται η εννοιολογική κατανόηση των εννοιών και 
να αποκαλύπτονται πιθανές παρανοήσεις.   
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Περίληψη Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η θεωρητική βάση και η εφαρμογή σύγχρονων 
εργαλείων για την αξιολόγηση της επίτευξης των αρχών της Πράσινης Χημείας σε 
εργαστηριακά πειράματα Χημείας. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων και στη διδασκαλία των αρχών της Πράσινης Χημείας, 
ώστε μαθητές και φοιτητές να αξιολογούν τα πειράματα που πραγματοποιούν. Τα 
προτεινόμενα εργαλεία χαρακτηρίζονται ως ολιστικά συστήματα μέτρησης, διότι αξιολογούν 
ταυτόχρονα όλες τις αρχές της Πράσινης Χημείας. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης και κάποιες προτάσεις «πράσινης» βελτίωσης μια σειράς εργαστηριακών 
ασκήσεων της Α και Β τάξης του λυκείου.  
 
Abstract The purpose of the present study was to present the theoretical foundation and the 
implementation of sophisticated tools for assessing the greenness of chemistry laboratory 
experiments. These tools are useful for developing laboratory exercises, and for teaching the 
principles of Green Chemistry, so that students can evaluate the experiments carried out. They 
can be characterized as holistic metrics, because they evaluate simultaneously all the 
principles of Green Chemistry. Finally, we present the results of the evaluation and 
suggestions for the improvement of a series of experiments from the 10th and 11th grade 
laboratory school guides. 
 
Εισαγωγή 
«Πράσινη Χημεία» (ΠΧ) είναι ο σχεδιασμός χημικών προϊόντων και διαδικασιών με στόχο 
τη μείωση ή και εξάλειψη της χρήσης και παραγωγής επικίνδυνων ουσιών. Η ανάπτυξη της 
ΠΧ έχει στόχο να αντιμετωπίσει και τους εμφανείς κινδύνους, αλλά και αυτούς που 
σχετίζονται με παγκόσμια φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή, η σίτιση του παγκόσμιου 
πληθυσμού και άλλα (Anastas & Kirchhoff 2002). Αν θέλουμε η ΠΧ να επιτρέψει στους 
χημικούς να παίξουν κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό ενός ασφαλέστερου και πιο βιώσιμου 
κόσμου, θα πρέπει να διδάξουμε την επόμενη γενιά των επιστημόνων και των μορφωμένων 
πολιτών το θεμελιώδες πλαίσιο της (Anastas 2009). 
Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη δημιουργήθηκαν εγχειρίδια, μαθητικοί οργανισμοί, 
εκπαιδευτικά εργαλεία, έγιναν μελέτες περιπτώσεων, εκπαιδευτικά συνέδρια και άλλα 
(Anastas & Kirchhoff 2002). Με την ενσωμάτωση της ΠΧ στην εκπαίδευση παρέχεται μια 
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σύνδεση μεταξύ της διδακτέας ύλης και του καθημερινού περιβάλλοντος. Η διδασκαλία της 
ΠΧ δε χρειάζεται να αντικαταστήσει υπάρχοντα μαθήματα ή κομμάτι της ύλης, θα πρέπει, 
όμως, στις υπάρχουσες ενότητες να εισαχθούν οι βασικές ιδέες της, ώστε η διδασκαλία της 
Χημείας να γίνει εγγενώς «Πράσινη». Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται εργαλεία αξιολόγησης 
της εργαστηριακής πρακτικής ως προς τις αρχές της ΠΧ (Πίνακας 1) και κατάλληλο 
εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αναπτυχθεί με βάση τα εργαλεία αυτά (Anastas & Kirchhoff 
2002). 
 

Πίνακας 1: Αρχές της πράσινης χημείας (Anastas & Warner 2006). 
 

Αρχή Περιγραφή 
A1 Πρόληψη Είναι καλύτερα να προλαμβάνεται η δημιουργία αποβλήτων παρά να επιδιώκεται η εκ 

των υστέρων επεξεργασία τους. 
A2 Οικονομία Ατόμων Οι συνθετικές μέθοδοι πρέπει να σχεδιάζονται έτσι, ώστε να μεγιστοποιείται η 

ενσωμάτωση στο τελικό προϊόν όλων των χρησιμοποιούμενων στη διεργασία υλικών. 
A3 Λιγότερο επικίνδυνες χημικές συνθέσεις Όπου είναι πρακτικά εφικτό, οι συνθετικές μεθοδολογίες πρέπει να χρησιμοποιούν ή 

να παράγουν χημικές ουσίες με μικρή ή μηδενική τοξικότητα για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον. 

A4 Σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών 
προϊόντων:  Τα χημικά προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να διατηρείται η 

λειτουργικότητα αλλά και να μειώνεται η τοξικότητά τους. 
A5 Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά 

μέσα:  Οι βοηθητικές χημικές ουσίες πρέπει να καθίστανται μη αναγκαίες ή αβλαβείς. 
A6 Σχεδιασμός για ενεργειακή 

αποτελεσματικότητα: Οι περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις των ενεργειακών αναγκών πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να ελαχιστοποιούνται. 

A7 Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών:  Οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι ανανεώσιμες. Συνήθως εννοούμε υλικά βιολογικής ή 
φυτικής προέλευσης, όμως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πρώτες ύλες και χημικές 
ουσίες οι οποίες αναγεννιούνται εύκολα και σε μικρό χρόνο. 

A8 Μείωση ενδιάμεσων παραγώγων:  Η άσκοπη παραγωγοποίηση πρέπει κατά το δυνατόν να αποφεύγεται. 
Α9 Χρήση καταλυτικών αντιδραστηρίων:  Τα καταλυτικά αντιδραστήρια είναι ανώτερα από τα στοιχειομετρικά. 
Α10 Σχεδιασμός προϊόντων που 

αποικοδομούνται εύκολα:  Πρέπει να σχεδιάζονται προϊόντα που αποικοδομούνται στο περιβάλλον προς μη 
τοξικά προϊόντα και δεν διατηρούνται ανέπαφα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Α11 Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο για την πρόληψη της ρύπανσης:  
Οι αναλυτικές μεθοδολογίες χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη στην κατεύθυνση της 
παρακολούθησης μιας διεργασίας σε πραγματικό χρόνο, που θα επιτρέπουν τον 
έγκαιρο έλεγχο των διεργασιών πριν από τον σχηματισμό επικίνδυνων ουσιών. 

Α12 Πρακτικές ασφαλέστερης Χημείας για την 
πρόληψη ατυχημάτων Οι ουσίες που συμμετέχουν σε κάποια χημική διεργασία πρέπει να επιλέγονται έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο χημικών ατυχημάτων.  
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των εργαλείων αξιολόγησης της επίτευξης των 
αρχών της ΠΧ και η χρήση τους στη βελτίωση και στην ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό εργαστήριο. 
 
Μεθοδολογία 
Τα εργαλεία αξιολόγησης που παρουσιάζουμε είναι ο «Πράσινος Πίνακας», το «Πράσινο 
Αστέρι» και ο «Πράσινος Κύκλος» τα οποία έχουν προταθεί από τη Ribeiro και τους 
συνεργάτες της (2010, 2013) για την ταυτόχρονή και γρήγορη αξιολόγηση της επίτευξης των 
αρχών της ΠΧ στο χημικό εργαστήριο. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά 
στην αξιολόγηση και βελτίωση σχολικών εργαστηριακών ασκήσεων.   Ο Πράσινος Πίνακας (ΠΠ) στηρίζεται σε μία ανάλυση Πλεονεκτημάτων, 
Αδυναμιών, Δυνατοτήτων, Απειλών. Η αξιολόγηση μίας πειραματικής διαδικασίας ως προς τα 
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες σχετίζεται με το εάν οι πτυχές της διαδικασίας 
συνεισφέρουν ή αντιτίθενται στους στόχους που έχουν τεθεί για την επίτευξη των αρχών της 
ΠΧ. Επιπλέον, στις δυνατότητες αναγράφονται πιθανές αλλαγές οι οποίες κατά την εφαρμογή 
τους μπορούν να συνεισφέρουν ως πλεονεκτήματα. Στον αντίποδα, στις απειλές εντοπίζονται 
παράγοντες οι οποίοι μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία των στόχων.  Το Πράσινο Αστέρι (ΠΑ) έχει 12 κορυφές ισάριθμες με τις αρχές της ΠΧ. Το 
μέγεθος της κάθε ακίδας είναι ενδεικτικό του βαθμού επίτευξης της αντίστοιχης αρχής. Η 
γραφική αυτή αναπαράσταση μας δίνει μία συνολική και ημιποσοτική εικόνα της 
αξιολόγησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή που καλύπτει το αστέρι, τόσο περισσότερο 
«πράσινη» διαδικασία έχουμε επιτύχει. 
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 Ο Πράσινος Κύκλος (ΠΚ) είναι ένα πιο απλό σύστημα μέτρησης με το οποίο τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται σε ένα κυκλικό διάγραμμα τύπου πίτας. Ο 
κύκλος είναι χωρισμένος σε ίσα τμήματα ισάριθμα με τις αρχές που αξιολογούμε. Εάν 
ικανοποιείται μία αρχή, τότε το αντίστοιχο τμήμα στο διάγραμμα χρωματίζεται πράσινο. Στην 
αντίθετη περίπτωση χρωματίζεται κόκκινο. 
Για να κατασκευαστούν τα τελικά διαγράμματα αξιολόγησης χρειάζεται να καταγραφούν 
όλες οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στην πειραματική διαδικασία και εν συνεχεία, να 
συλλεχθούν πληροφορίες για τους κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, για 
χημικά ατυχήματα που μπορούν να συμβούν και τέλος, για χαρακτηριστικά που έχουν να 
κάνουν με τη δυνατότητα διάσπασης και ανακύκλωσης των ουσιών αυτών. Η αξιολόγηση της 
επικινδυνότητάς τους γίνεται με βάση τα κριτήρια που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  
 
Πίνακας 2: Κριτήρια επικινδυνότητας ουσιών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την 

πρόκληση χημικού ατυχήματος (Ribeiro 2010). 
 

Κίνδυνος Σύμβολο κινδύνου Αξιολόγηση 
επικινδυνότητας 

Υγεία 

C, Διαβρωτικό 
Υψηλή Τ, Τοξικό 

Τ+, Πολύ τοξικό 
Xi, Ερεθιστικό Μέτρια Xn, Επιβλαβές 
Χωρίς ένδειξη Χαμηλή 

Περιβάλλον N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον Υψηλή 
Χωρίς ένδειξη Χαμηλή 

Αναφλεξιμότητα 
F, Πολύ εύφλεκτο Υψηλή F+, Εξαιρετικά εύφλεκτο 
Χωρίς ένδειξη Χαμηλή 

Δραστικότητα 
E, Εκρηκτικό Υψηλή Ο, Οξειδωτικό μέσο 
Χωρίς ένδειξη Χαμηλή  

Στη συνέχεια, αναλύεται η πειραματική διαδικασία και καταγράφονται οι συνθήκες πίεσης 
και θερμοκρασίας. Για την αξιολόγηση της επίτευξης των αρχών της πράσινης χημείας σε μία 
εργαστηριακή διεργασία χρησιμοποιούνται προκαθορισμένα κριτήρια (Πίνακας 3) τα οποία 
βαθμολογούν από το 1 έως το 3 (το βέλτιστο).  
Εφαρμόσαμε τα εργαλεία αυτά σε μία σειρά από εργαστηριακές ασκήσεις του σχολικού 
οδηγού. Για την Ανόργανη Χημεία χρησιμοποιήσαμε τον οδηγό της Α τάξης, ενώ για την 
Οργανική Χημεία αυτόν της Β τάξης του λυκείου. Κατά τη χρήση των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης για τη βελτίωση των εργαστηριακών ασκήσεων εισάγαμε τρείς βασικούς 
περιορισμούς. Το χρόνο, κατά την επιλογή αντιδράσεων και τελικών προϊόντων, τις 
διαδικασίες και την παρατήρηση που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές, ώστε να 
ολοκληρώνονται εντός μίας διδακτικής ώρας. Την επικινδυνότητα των πρώτων υλών, 
προϊόντων και παραπροϊόντων, αποβλήτων  και των ίδιων των διαδικασιών που επιλέγουμε, 
ώστε να είναι ασφαλή χρησιμοποιώντας τα εργαλεία για την πράσινη αξιολόγηση. Την 
απλότητα των συσκευών και των ουσιών στα πλαίσια του σχολίου, ώστε να έχουμε χαμηλό 
κόστος και μικρή πολυπλοκότητα. 
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαλείων στην 
ανάλυση τριών εργαστηριακών ασκήσεων και προτάσεις αξιοποίησης αυτών των 
αποτελεσμάτων στη βελτίωση των συγκεκριμένων εργαστηριακών ασκήσεων. 
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Αποτελέσματα και συζήτηση 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν πειράματα από 4 εργαστηριακές ασκήσεις των 
εργαστηριακών οδηγών της Α και Β λυκείου. Οι ασκήσεις που επιλέχτηκαν για την ανάλυση 
είναι μεταξύ αυτών που προτείνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο στους εκπαιδευτικούς. Η 
ανάλυση έγινε από τους δύο συγγραφείς της παρούσας εργασίας αρχικά ξεχωριστά και 
κατόπιν σε συνεργασία προκειμένου να συζητηθούν οι όποιες αποκλίσεις και να επέλθει 
συμφωνία. Από την ανάλυση της κάθε εργαστηριακής άσκησης εξαιρέθηκαν η τέταρτη και η 
ενδέκατη αρχή (Πίνακες 4, 5, 6 και Σχήματα 2, 4) διότι αναφέρονται στην παρασκευή νέων 
προϊόντων που δεν πραγματοποιούνται στις εργαστηριακές ασκήσεις στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Επίσης, χρησιμοποιούμε διαφορετικής απόχρωσης πράσινο χρώμα στο εργαλείο 
Πράσινο Αστέρι για να επισημάνουμε την κλιμάκωση της βαθμολόγησης, με βάση τα 
κριτήρια του Πίνακα 3, για την εκάστοτε αρχή. 
 

Πίνακας 3: Κριτήρια εκπλήρωσης των αρχών της ΠΧ (Ribeiro 2010). 
 

 Αρχή πράσινης Χημείας Κριτήρια επίτευξης  

Α1 Πρόληψη 
Αβλαβή απόβλητα. (Πίνακας 2 = Χαμηλή) 3 
Απόβλητα μέτριου κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. (Πίνακας 2 = Μέτρια) 2 
Απόβλητα υψηλού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. (Πίνακας 2 = Υψηλή) 1 

Α2 Οικονομία Ατόμων 

Αντιδράσεις χωρίς περίσσεια αντιδραστηρίων (≤10%)  και 
χωρίς σχηματισμό παραπροϊόντων. 3 
Αντιδράσεις χωρίς περίσσεια αντιδραστηρίων (≤10%)  και με 
σχηματισμό παραπροϊόντων. 2 
Αντιδράσεις με περίσσεια αντιδραστηρίων (≥10%)  και χωρίς 
σχηματισμό παραπροϊόντων. 2 
Αντιδράσεις με περίσσεια αντιδραστηρίων (≥10%)  και με 
σχηματισμό παραπροϊόντων. 1 

Α3 Λιγότερο επικίνδυνες χημικές συνθέσεις 

Όλες οι ουσίες που εμπλέκονται δεν αποτελούν κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 3 
Ουσίες που εμπλέκονται ενέχουν μέτριο κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 2 
Τουλάχιστον μία ουσία που εμπλέκεται ενέχει υψηλό κίνδυνο 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 1 

Α5 Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά μέσα 

Δε χρησιμοποιούνται διαλύτες ή βοηθητικές ουσίες ή, αν 
χρησιμοποιούνται, δεν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. 

3 
Χρησιμοποιούνται διαλύτες ή βοηθητικές ουσίες που ενέχουν 
μέτριο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 2 
Τουλάχιστον ένας διαλύτης ή μία βοηθητική ουσία που 
εμπλέκεται ενέχει υψηλό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον. 

1 

Α6 Σχεδιασμός για ενεργειακή αποτελεσματικότητα 
Συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας δωματίου. 3 
Πίεση δωματίου και θερμοκρασία μεταξύ 0 έως 100 βαθμών 
κελσίου. 2 
Πίεση διαφορετική και θερμοκρασία εκτός ορίων. ( <0oC και 
>100οC) 1 

Α7 Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών 
Όλες οι ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι ανανεώσιμες. 3 
Τουλάχιστον μία ουσία που εμπλέκεται είναι ανανεώσιμη, το 
νερό δεν συμπεριλαμβάνεται. 2 
Καμία ουσία που εμπλέκεται δεν είναι ανανεώσιμη, το νερό δεν 
συμπεριλαμβάνεται. 1 

Α8 Μείωση ενδιάμεσων παραγώγων 
Δε χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα παράγωγα. 3 
Μόνο μία  παραγωγοποίηση ή αντίστοιχη διεργασία. 2 
Περισσότερες από μία  παραγωγοποιήσεις ή αντίστοιχες 
διεργασίες. 1 

Α9 Χρήση καταλυτικών αντιδραστηρίων 
Δεν χρησιμοποιούνται καταλύτες και αν χρησιμοποιούνται δεν 
αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 3 
Χρησιμοποιούνται καταλύτες που, ενέχουν μέτριο κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 2 
Χρησιμοποιούνται καταλύτες και οι οποίοι ενέχουν υψηλό 1 
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κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

Α10 Σχεδιασμός προϊόντων που αποικοδομούνται εύκολα 
Όλες οι ουσίες διασπώνται σε αβλαβή προϊόντα. 3 
Όλες οι ουσίες που δεν διασπώνται μπορούν να μετατραπούν 
σε αβλαβείς. 2 
Τουλάχιστον μία ουσία  δεν διασπάται και δεν μπορεί να 
μετατραπεί σε αβλαβής. 1 

Α12 Πρακτικές ασφαλέστερης χημείας για πρόληψη 
ατυχημάτων 

Όλες οι ουσίες ενέχουν χαμηλή επικινδυνότητα για χημικά 
ατυχήματα. 3 
Οι ουσίες ενέχουν μέτρια επικινδυνότητα για χημικά 
ατυχήματα. 2 
Οι ουσίες ενέχουν υψηλή επικινδυνότητα για χημικά 
ατυχήματα. 1 

 Παρακάτω, παρουσιάζουμε την ανάλυση τριών εργαστηριακών ασκήσεων Οργανικής 
Χημείας (Β΄Λυκείου). Ξεκινήσαμε από την ανάλυση των ασκήσεων του σχολικού 
εργαστηριακού οδηγού, προκειμένου τα αποτελέσματα της ανάλυσης να χρησιμοποιηθούν 
για να επιλέξουμε τις κατάλληλες αλλαγές σε διεργασίες, ώστε να τις βελτιώσουμε (Πίνακες 
4, 5 και 6). Συγκεκριμένα, βασιζόμενοι στις Αδυναμίες και τις Δυνατότητες του εργαλείου 
«Πράσινος Πίνακας» και υπό τους περιορισμούς του σχολικού εργαστηρίου, αναπτύξαμε 
τρεις (3) εργαστηριακές ασκήσεις (Σχήμα 1, α. "Εκκίνηση με Αιθανόλη", β. "Η συνέχεια με 
αιθανικό οξύ", γ. "Πάμε πάλι στην αρχή") που αποτελούν ένα σύστημα χημικών αντιδράσεων 
στο οποίο το προϊόν της μίας αντίδρασης χρησιμοποιείται ως αντιδρών σε επόμενη άσκηση. 
Έτσι, ανακυκλώνοντας τις χημικές ουσίες καταφέρνουμε να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση 
της έβδομης αρχής με τα εργαλεία Πράσινος Πίνακας, Πράσινο Αστέρι, Πράσινος Κύκλος. 
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται το Πράσινο Αστέρι των τριών προτεινόμενων εργαστηριακών 
ασκήσεων σε σύγκριση με αυτό των αντίστοιχων ασκήσεων του ισχύοντος Σχολικού 
Εργαστηριακού Οδηγού. 
 

Πίνακας 4: Αξιολόγηση άσκησης σχολικού οδηγού "Παρασκευή και Οξείδωση Αιθανόλης". 
 

Πράσινος Πίνακας Πράσινο Αστέρι 

 

Πλεονεκτήματα Αδυναμίες 
 A6: Ατμοσφαιρική πίεση και 

θερμοκρασία μεταξύ μηδέν 
και εκατό βαθμών Κελσίου.  Α8: Δεν έχουμε ενδιάμεσα 
παράγωγα. 

 A1: Έχουμε παραγωγή αποβλήτων που αποτελούν 
κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον.  Α2: Χρησιμοποιούμε κάποια ουσία σε περίσσεια.   Α3: Οι εμπλεκόμενες χημικές ουσίες είναι 
επικίνδυνες για την υγεία ή το περιβάλλον (H2SO4, Na2Cr2O7).  Α5: Χρησιμοποιούμε διαλύτες ή άλλες βοηθητικές 
ουσίες (H2SO4).  A7: Καμία ουσία δεν είναι ανανεώσιμη.  Α9: Χρησιμοποιούμε καταλύτη.  Α10: Οι ουσίες δεν αποικοδομούνται σε 
ασφαλέστερες.  Α12: Κάποιες από τις ουσίες είναι επικίνδυνες για 
πρόκληση χημικού ατυχήματος (H2SO4, Na2Cr2O7). 

Πράσινος Κύκλος 

 

Δυνατότητες Απειλές 
Α6: Πρέπει να γίνει η αντίδραση 
σε ατμοσφαιρική πίεση και 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Α7: Χρήση κάποιας ανανεώσιμης 
ουσίας. 

Α6: Ο χρόνος που θα χρειαστεί να διαθέσουμε ώστε να 
πραγματοποιηθεί η αντίδραση σε ικανοποιητικό βαθμό 
μπορεί να είναι απαγορευτικός για την εργαστηριακή 
διδασκαλία. 
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Πίνακας 5: Αξιολόγηση άσκησης σχολικού οδηγού "Παρασκευή Εστέρα".  
 

Πράσινος Πίνακας Πράσινο Αστέρι 

 

Πλεονεκτήματα Αδυναμίες 
 Α8: Δεν έχουμε ενδιάμεσα 

παράγωγα. 
 A1: Έχουμε παραγωγή αποβλήτων που αποτελούν 

κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον.  Α2: Χρησιμοποιούμε κάποια ουσία σε περίσσεια.   Α3: Οι εμπλεκόμενες χημικές ουσίες είναι επικίνδυνες 
για την υγεία ή το περιβάλλον (CH3CH2OH, 
CH3COOH, CH3COOCH2CH3).  Α5: Χρησιμοποιούμε διαλύτες ή άλλες βοηθητικές 
ουσίες (εξαιρείται το νερό).  A6: Μη συνήθεις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.  A7: Καμία ουσία δεν είναι ανανεώσιμη.  Α9: Χρησιμοποιούμε καταλύτη (H2SO4).  Α10: Οι ουσίες δεν αποικοδομούνται σε ασφαλέστερες.  Α12: Κάποιες από τις ουσίες είναι επικίνδυνες για 
πρόκληση χημικού ατυχήματος (CH3CH2OH, 
CH3COOH). 

Πράσινος Κύκλος 

 

Δυνατότητες Απειλές 
Α6: Πρέπει να γίνει η 
αντίδραση σε ατμοσφαιρική 
πίεση και θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 
Α7: Χρήση κάποιας 
ανανεώσιμης ουσίας. 

Α6: Ο χρόνος που θα χρειαστεί να διαθέσουμε ώστε να 
πραγματοποιηθεί η αντίδραση σε ικανοποιητικό βαθμό 
μπορεί να είναι απαγορευτικός για την εργαστηριακή 
διδασκαλία. 

 
Πίνακας 6: Αξιολόγηση άσκησης σχολικού οδηγού "Παρασκευή Σαπουνιού". 

 
Πράσινος Πίνακας Πράσινο Αστέρι 

 

Πλεονεκτήματα Αδυναμίες 
 A6: Ατμοσφαιρική πίεση και 

θερμοκρασία μεταξύ μηδέν και εκατό 
βαθμών Κελσίου.  Α8: Δεν έχουμε ενδιάμεσα παράγωγα.  Α9: Δε χρησιμοποιούμε καταλύτες. 

 A1: Έχουμε παραγωγή αποβλήτων που 
αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή το 
περιβάλλον.  Α2: Χρησιμοποιούμε κάποια ουσία σε 
περίσσεια.   Α3: Οι εμπλεκόμενες χημικές ουσίες είναι 
επικίνδυνες για την υγεία ή το περιβάλλον 
(CH3CH2OH, CH3COOCH2CH3).  Α5: Χρησιμοποιούμε υδροξείδιο του νατρίου 
το οποίο είναι επικίνδυνο.  A7: Καμία ουσία δεν είναι ανανεώσιμη.  Α10: Οι ουσίες δεν αποικοδομούνται σε 
ασφαλέστερες.  Α12: Κάποιες από τις ουσίες είναι επικίνδυνες 
για πρόκληση χημικού ατυχήματος 
(CH3CH2OH, CH3COOCH2CH3). 

Πράσινος Κύκλος 

 

Δυνατότητες Απειλές 
Α6: Πρέπει να γίνει η αντίδραση σε 
ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 
Α7: Χρήση κάποιας ανανεώσιμης ουσίας. 

Α6: Ο χρόνος που θα χρειαστεί να διαθέσουμε 
ώστε να πραγματοποιηθεί η αντίδραση σε 
ικανοποιητικό βαθμό μπορεί να είναι 
απαγορευτικός για την εργαστηριακή διδασκαλία.  

 
Σχήμα 1: Σύστημα αντιδράσεων Οργανικής Χημείας. 
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Σχήμα 2: Σύγκριση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των ασκήσεων (α) Προτεινόμενων και 
(β) Σχολικού οδηγού. 

 

(α) 

"Εκκίνηση με Αιθανόλη" 

 

"Η συνέχεια με αιθανικό οξύ" 

 

"Πάμε πάλι στην αρχή" 

 

(β) 

"Παρασκευή & Οξείδωση 
Αιθανόλης" 

 

"Παρασκευή Εστέρα" 

 

"Παρασκευή Σαπουνιού" 

 

 Επιπλέον, πάντα στα πλαίσια των περιορισμών που αναφέραμε στην αρχή, καταφέραμε να 
βελτιώσουμε κάποιες ασκήσεις και ως προς την έκτη αρχή (Σχήμα 2) που αναφέρεται στις 
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 
Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την ανάλυση των εργαστηριακών ασκήσεων Οργανικής 
Χημείας μας έδωσε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε, εξαρχής, εργαστηριακά πειράματα 
που θα έχουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στην αξιολόγηση τους με βάση τις 
αρχές της ΠΧ. Για την Ανόργανη Χημεία, μετά από την ανάλυση του εργαστηριακού οδηγού, 
κατασκευάσουμε από την αρχή ένα σύστημα αντιδράσεων (Σχήμα 3), όπου το προϊόν της 
μίας αντίδρασης χρησιμοποιείται ως αντιδρών σε επόμενη αντίδραση. Έτσι, ανακυκλώνουμε  
τις ουσίες και καταφέρνουμε να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση της έβδομης αρχής με τα 
εργαλεία Πράσινο Αστέρι και Πράσινο Κύκλο (Σχήμα 4). Επίσης, στα πλαίσια των 
περιορισμών του σχολικού εργαστηρίου προσπαθήσαμε να επιτύχουμε την καλύτερη 
αξιολόγηση ως προς την έκτη αρχή (Σχήμα 4) που αναφέρεται στις συνθήκες πίεσης και 
θερμοκρασίας. 
 Σχήμα 3: Σύστημα αντιδράσεων Ανόργανης Χημείας. 
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Σχήμα 4: Αποτελέσματα ανάλυσης για το σύστημα αντιδράσεων της Ανόργανης Χημείας. 
 

α. Εκκίνηση με Zn β. Πάμε πάλι στην αρχή 

   
 
Συμπεράσματα 
Η πράσινη αξιολόγηση είναι ένα πρώτο εργαλείο για τους καθηγητές όλων των βαθμίδων οι 
οποίοι θέλουν να εισάγουν τη διδασκαλία των αρχών της Πράσινης Χημείας στο αναλυτικό 
πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτής της ενσωμάτωσης, εφαρμόστηκαν εργαλεία αξιολόγησης της 
εργαστηριακής πρακτικής ως προς τις αρχές της Πράσινης Χημείας για τη διατύπωση 
προτάσεων με στόχο τη βελτίωση των εργαστηριακών ασκήσεων (Πλεμένος 2013). Θέσαμε 
τρείς περιορισμούς στα πλαίσια του σχολικού εργαστηρίου: το χρόνο, την επικινδυνότητα 
των ουσιών και την πολυπλοκότητα των συσκευών και οργάνων. Εργαστήκαμε, ώστε τα 
εργαστηριακά πειράματα που προτείνουμε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην 
αξιολόγηση τους με τα εργαλεία: Πράσινο Αστέρι, Πράσινος Πίνακας και Πράσινος Κύκλος. 
Οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν από τις εργαστηριακές ασκήσεις του σχολικού οδηγού 
εντοπίζονται κυρίως στην προσπάθεια: α) ανακύκλωσης των ουσιών που χρησιμοποιούνται 
κατά την πραγματοποίηση των πειραμάτων και β) πραγματοποίησης των περισσότερων 
αντιδράσεων σε θερμοκρασία δωματίου και ατμοσφαιρική πίεση. Τα συστήματα που 
προτείνονται κατασκευάστηκαν με σκοπό τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής τους στην 
εργαστηριακή διδασκαλία της χημείας στο γενικό λύκειο. Τα αντιδραστήρια που έχουν 
επιλεγεί είναι απλά και σχετικά ακίνδυνα και συνήθως υπάρχουν στα σχολικά εργαστήρια, 
όπως και τα όργανα για τις τεχνικές διαχωρισμού που προτείνονται. Οι χρόνοι αντίδρασης και 
οι διαδικασίες εκτέλεσης των πειραμάτων κυμαίνονται από πέντε έως δεκαπέντε λεπτά, ώστε 
να υπάρχει αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, των ερωτήσεων και 
των ασκήσεων στα φύλλα εργασίας. 
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Ενδομοριακοί χημικοί δεσμοί (ομοιοπολικός και ιοντικός) στην α΄ 
τάξη λυκείου: Δυσκολίες των μαθητών σχετικά με ομοιότητες και 
διαφορές των δύο τύπων δεσμών καθώς και στη συνέχεια των 

δεσμών. 
 Παππά Ελένη Θ.1, Τσαπαρλής Γεώργιος2 

 1Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, elenpappa@yahoo.gr 2Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, gtseper@cc.uoi.gr  
Περίληψη  Αξιολογείται η δυνατότητα των μαθητών α΄ τάξης λυκείου (n = 66): (α) να κατατάξουν 
βασικά στοιχεία (έννοιες, νόμους και αρχές) ανάλογα με το εάν χρησιμοποιούνται ή όχι κατά 
την περιγραφή του χημικού δεσμού αλλά και για ποιο είδος, (β) να σχηματίσουν προτάσεις 
χρησιμοποιώντας κάποιο από τα βασικά στοιχεία που τους έχουν ήδη δοθεί.  (γ) να 
αξιολογήσουν δοθείσες προτάσεις χαρακτηρίζοντάς τις ως σωστές ή λάθος και 
δικαιολογώντας την απάντησή τους, (δ) να αναφέρουν τις εννοιολογικές δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν κατά την διδασκαλία και μελέτη του κεφαλαίου του χημικού δεσμού. Από την 
αξιολόγηση των ερωτηματολογίων παρουσιάστηκαν δυσκολίες κατανόησης εννοιών όπως η 
ηλεκτραρνητικότητα, οι δομές Lewis, ο κανόνας οκτάδας, η πολικότητα του δεσμού, και οι 
ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις.  
  
Abstract  We evaluate the ability of tenth-grade, upper-secondary Greek students (n = 66) to: (a) 
classify basic elements (concepts, laws and principles) depending on their use or no-use in the 
description of chemical bonding, including type of bonding; (b)write sentences  by using one 
of the given basic elements; (c) evaluate given sentences about bonding, by judging them as 
correct or wrong, and explain their response; (d) report the conceptual difficulties they 
encountered during the teaching  and their study of the chapter on bonding. The evaluation of 
the questionnaires revealed difficulties in understanding of concepts such as electronegativity, 
Lewis structures, bond polarity, and electrostatic interactions.     
Εισαγωγή 
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση του χημικού δεσμού , έχουν 
γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών. Η αφηρημένη έννοια του χημικού δεσμού θεωρείται από 
καθηγητές, μαθητές και συγγραφείς βιβλίων χημείας ως μια πολύ δυσκολονόητη και σύνθετη 
έννοια (Ματσαγγούρας, 2004). Οι παρανοήσεις των μαθητών που αφορούν τις αφηρημένες 
έννοιες της χημείας οφείλονται στο γεγονός ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να ακολουθήσουν 
μεταβολές μεταξύ του μακροσκοπικού και του (υπο)μικροσκοπικού επιπέδου της χημείας 
(Gabel 1996, Harrison&Treagust 1996), με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν εναλλακτικές 
έννοιες και μη επιστημονικά νοητικά μοντέλα. Ειδικότερα, για να γίνει κατανοητή η έννοια 
του χημικού δεσμού πρέπει να χρησιμοποιούνται μοντέλα μέσα από τα οποία οι μαθητές 
αναμένεται να εξηγήσουν μια σειρά ανόμοιων συμβολικών αναπαραστάσεων (Taber&Coll 
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2002). Η λανθασμένη χρήση των μοντέλων και η μη συζήτηση των περιορισμών των 
μοντέλων συμβάλλουν περαιτέρω στις δυσκολίες. Τέλος, προβλήματα εντοπίζονται στην 
ορολογία που χρησιμοποιείται κατά την διδασκαλία του χημικού δεσμού στα εκπαιδευτικά 
συγγράμματα αλλά και στην αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.Η παραδοσιακή παιδαγωγική 
μέθοδος προκαλεί παρανοήσεις παρουσιάζοντας μια κάπως περιορισμένη και μερικές φορές 
λανθασμένη εικόνα των θεμάτων που συνδέονται με τον χημικό δεσμό, ενώ και ο τρόπος 
διδασκαλίας επηρεάζεται από τις αποτιμήσεις των επιτευγμάτων των εκπαιδευομένων 
(Nahum,Hofstein, Mamlok-Naaman, Kronik, 2008). Οι έννοιες που σχετίζονται με το χημικό 
δεσμό και τη δομή, όπως είναι οι ομοιοπολικοί δεσμοί, τα μόρια, τα ιόντα, τα γιγάντια μόρια 
και οι δεσμοί υδρογόνου είναι πολύ αφηρημένες. Για να κατανοήσουν πλήρως οι 
εκπαιδευόμενοι αυτές τις έννοιες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με μαθηματικές και 
φυσικές έννοιες και κανόνες οι οποίοι συνδέονται με τις έννοιες του δεσμού, όπως είναι το 
τροχιακό, η ηλεκτραρνητικότητα, οι ηλεκτρονιακές απώσεις, η πολικότητα και ο νόμος 
Coulomb. Επίσης μαθαίνοντας για το χημικό δεσμό, δίνεται η δυνατότητα στον 
εκπαιδευόμενο να κάνει προβλέψεις και να δίνει εξηγήσεις για φυσικές και χημικές ιδιότητες 
(Nahum, Mamlok-Naaman, Hofstein, Taber, 2010). 
Στην εργασία αυτή, αυτή αξιολογείται μέσω ερωτηματολογίων, η κατανόηση από μαθητές α΄ 
τάξης λυκείου βασικών χημικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στην μελέτη του χημικού 
δεσμού όπως είναι η ηλεκτραρνητικότητα, οι δομές Lewis, ο κανόνας της οκτάδας, οι 
δυνάμεις Coulomb, η πολικότητα κ.α, από μαθητές α΄ τάξης λυκείου. Ειδικότερα, 
αξιολογείται η δυνατότητά τους: (α) Να κατατάξουν βασικά στοιχεία (έννοιες, νόμους και 
αρχές) ανάλογα με το εάν χρησιμοποιούνται ή όχι κατά την περιγραφή του χημικού δεσμού 
αλλά και για ποιο είδος, (β) Να σχηματίσουν προτάσεις χρησιμοποιώντας κάποιο από τα 
βασικά στοιχεία που τους έχουν ήδη δοθεί. (γ) Να αξιολογήσουν δοθείσες προτάσεις 
χαρακτηρίζοντάς τις ως σωστές ή λάθος και δικαιολογώντας την απάντησή τους. (δ) Να 
αναφέρουν τις εννοιολογικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την διδασκαλία και μελέτη 
του κεφαλαίου του χημικού δεσμού. 
Μεθοδολογία 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2012-2013 στην α΄ τάξη τριών δημόσιων 
λυκείων, από τα οποία ένα (1) στην πρωτεύουσα επαρχιακής πόλης και δύο (2) σε ημιαστικές 
πόλεις (κωμοπόλεις), με 22 μαθητές σε κάθε σχολείο (συνολικά n = 66). Μετά την 
ολοκλήρωση του κεφαλαίου του χημικού δεσμού, οι διδάσκοντες έδωσαν στους μαθητές 
ερωτηματολόγια τα οποία τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν στην τάξη.  
Τα ερωτηματολόγια αποτελούνταν από δύο μέρη. Στο Α΄ Μέρος δόθηκαν στους μαθητές 
τριάντα (30) έννοιες (βλ. πίνακα 1) και ζητήθηκε από αυτούς να αναφέρουν αν αυτές 
χρησιμοποιούνται στην περιγραφή του χημικού δεσμού και αν ναι σε ποιο είδος αυτού. Στη 
συνέχεια έπρεπε να επιλέξουν έννοιες από τη λίστα αυτή και να σχηματίσουν προτάσεις από 
τις οποίες δύο να αφορούν αποκλειστικά τον ιοντικό δεσμό, δύο τον ομοιοπολικό δεσμό και 
δύο και τα δύο είδη δεσμού.  
 
Πίνακας 1: Οι έννοιες που κυρίως χρησιμοποιούνται στο κεφάλαιο του χημικού δεσμού και 

δόθηκαν στους μαθητές στο α΄ μέρος του ερωτηματολογίου 
 

Ενέργεια, περίοδο, ηλεκτρόνια σθένους, όγκος, χημικός δεσμός,  ιοντικός δεσμός, ομάδα, 
ομοιοπολικός δεσμός , ηλεκτραρνητικότητα, μάζα, ατομική ακτίνα, σημείο ζέσεως, κανόνας 
οκτάδας, μέταλλο, αμέταλλο, ιόν, κρύσταλλος, πολικότητα, ιοντική ένωση, πυκνότητα, ομοιοπολική 
ένωση, μαζικός αριθμός, δυνάμεις Coulomb, δομές Lewis, ελκτικές δυνάμεις, απωστικές δυνάμεις, 
περιεκτικότητα, μόριο, σημείο τήξεως, διαλυτότητα. 
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Στο Β΄ Μέρος του ερωτηματολογίου δόθηκαν στους μαθητές έξι προτάσεις (βλ. πίνακα 2) να 
τις αξιολογήσουν ως σωστές ή λανθασμένες και να δικαιολογήσουν την απάντησή τους για 
καθεμία χωριστά. Στη συνέχεια να αναφέρουν τα κριτήρια προσδιορισμού του είδους ενός 
δεσμού αλλά και να απαντήσουν σε μια σειρά μεταγνωστικών ερωτήσεων, που ζητούσαν να 
περιγράψουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη μελέτη του χημικού δεσμού. 
Το επίπεδο των ερωτήσεων διαζευκτικής απάντησης αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την 
μέθοδο Solo (Biggs&Collins 1982).Η αξιολόγηση των απαντήσεων δείχνει ότι είναι δυνατό 
να βρεθούν ομάδες μαθητών με το ίδιο επίπεδο κατανόησης του εξεταζόμενου αντικειμένου,  
όπωςεπίσηςκαιομάδεςμαθητώνίδιαςηλικίαςπουανήκουνσεδιαφορετικάεπίπεδακατανόησης, τα  
οποία τελικά συνθέτουν μια  ιεραρχία επιπέδων   ή  επιπέδων έκβασης.   

Πίνακας 2: Οι ερωτήσεις που δόθηκαν στους μαθητές στο β ΄ μέρος του ερωτηματολογίου 
 

1) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Αιτιολογήστε τις απαντήσεις 
σας. Δώστε παράδειγμα όπου χρειάζεται.  
Πρόταση 1η: Η ηλεκτραρνητικότητα παίζει ρόλο στο σχηματισμό του ομοιοπολικού δεσμού, όχι όμως και 
στο σχηματισμό του ιοντικού δεσμού. 
Πρόταση 2η: Οι δομές Lewis χρησιμοποιούνται για να αναπαριστάνουμε ομοιοπολικές ενώσεις όχι όμως για 
να αναπαριστάνουμε ιοντικές ενώσεις. 
Πρόταση 3η: Με τον κανόνα της οκτάδας μπορούμε να εξηγήσουμε τον σχηματισμό χημικού δεσμού 
(ιοντικού ή ομοιοπολικού) μεταξύ δύο ατόμων.  
Πρόταση 4η: Στον ιοντικό δεσμό έχουμε ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις ενώ τέτοιες αλληλεπιδράσεις δεν 
έχουμε στον ομοιοπολικό δεσμό. 
Πρόταση 5η: Το είδος του δεσμού (ιοντικός-ομοιοπολικός) που σχηματίζεται ανάμεσα σε δύο άτομα 
καθορίζεται από τα ηλεκτρόνια σθένους των ατόμων.  
Πρόταση 6η: Πολικότητα εμφανίζουν μόνο οι ομοιοπολικοί δεσμοί και όχι οι ιοντικοί.  
2) Ποια κριτήρια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προσδιορίσουμε αν δύο άτομα θα σχηματίσουν 
μεταξύ τους ιοντικό ή ομoιοπολικό δεσμό; 
3) Να αναφέρετε 1 ή 2 δυσκολίες που αντιμετωπίσατε κατά την μελέτη του κεφαλαίου των δεσμών; 
4) Ποιος δεσμός ο ιοντικός ή ομοιοπολικός σάς φάνηκε δυσκολότερος στην κατανόησή του; Να αναφέρετε 
και τον λόγο.  

 
Ο αριθμός των επιπέδων της ιεραρχίας εξαρτάται από τον χαρακτήρα του αντικειμένου και 
τον τρόπο που παρουσιάζεται. Η ποιοτική αξιολόγηση απαντήσεων μαθητών μπορεί να 
ταξινομηθεί σε κατηγορίες-επίπεδα, τα οποία εκφράζουν την εξελικτική πορεία της 
διαδικασίας οικοδόμησης της γνώσης. Μια τέτοιου τύπου κατηγοριοποίηση αποτελεί η 
ταξινομία SOLO (Structure of the Observed Learning Outcomes). 
Κάθε απάντηση του μαθητή για να αξιολογηθεί ποιοτικά και να ταξινομηθεί σε ένα επίπεδο 
αναλύεται ως προς τις τρεις ακόλουθες συνιστώσες: 
1) Τον εντοπισμό και την αναφορά των στοιχείων σε μια περιγραφή και των παραγόντων σε 

μια αιτιολόγηση, που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στο υπό μελέτη θέμα. 
2) Τους συσχετισμούς των δεδομένων (στοιχείων–παραγόντων). 
3) Την εξαγωγή τεκμηριωμένου συμπεράσματος, σύμφωνα με τα προηγούμενα.  
Μεταξύ δύο διαδοχικών επιπέδων εντοπίζεται πολλές φορές ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο 
παρουσιάζει την τάση εξέλιξης του μαθητή προς το αμέσως ανώτερο επίπεδο, χωρίς τελική 
επιτυχία. Η ανάλυση των απαντήσεων του μαθητή οδηγεί στον εντοπισμό πέντε επιπέδων 
κατανόησης του θέματος που μελετά. 
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Αποτελέσματα - Συζήτηση 
Α΄ Μέρος ερωτηματολογίου 
Οι περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις εντοπίστηκαν στις παρακάτω έννοιες: στην 
ενέργεια και στον κανόνα της οκτάδαςόπου αρκετοί μαθητές θεώρησαν ότι είναι έννοιες που 
δεν έχουν καμία σχέση με την περιγραφή των δεσμών ή ότι αφορούν μόνο τον ιοντικό δεσμό 
και στην πολικότητα όπου οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν πως είναι έννοια που 
χρησιμοποιείται κατά την περιγραφή του ομοιοπολικού δεσμού, καθώς κατά την περιγραφή 
του ομοιοπολικού δεσμού αναφέρονται πολικοί και μη πολικοί δεσμοί. 
Η έννοια των δυνάμεων Coulomb αναφέρθηκε από πολλούς ότι περιγράφει αποκλειστικά και 
μόνο τον ιοντικό δεσμό. Βασικός λόγος γι’ αυτή την λανθασμένη απάντηση πρέπει να είναι 
και η σαφής αναφορά του βιβλίου μόνο στις δυνάμεις Coulomb που εμφανίζονται κατά τον 
σχηματισμό του ιοντικού δεσμού. 
Οι έννοιες ηλεκτραρνητικότητα και δομές Lewis αναφέρθηκε από τους περισσότερους μαθητές 
ότι περιγράφουν τις δομές ομοιοπολικών ενώσεων.Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στο 
διάγραμμα του σχήματος 1: 
 

 
Σχήμα 5: Αποτελέσματα α ΄ μέρους ερωτηματολογίου 

 
Θέμα 2ο 
Στο δεύτερο θέμα του πρώτου μέρους ζητήθηκε από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν 
έννοιες που τους δόθηκαν στο 1ο θέμα και να σχηματίσουν προτάσεις.  
Για τις προτάσεις που περιγράφουν αποκλειστικά τον ιοντικό δεσμό, εντοπίστηκαν αρκετές 
λανθασμένες προτάσεις που αφορούσαν όχι τόσο την νοηματική συνοχή των προτάσεων 
αλλά στο ότι χρησιμοποιήθηκαν έννοιες που αφορούσαν και τα δύο είδη δεσμών όπως π.χ 
αμέταλλο, δομές Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, σημεία ζέσεως και τήξεως) Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα λανθασμένης απάντησης είναι το εξής: «Οι ιοντικές ενώσεις έχουν υψηλά σημεία 
ζέσεως και τήξεως». 

0 0,5 1

1

Σχολεία χωρίς διδακτική παρέμβαση

Δ.Α
Ι.Δ & Ο.Δ
Ο.Δ
Ι.Δ
Ǿ

Υπόμνημα: Δ.Α: Δεν ξέρω/Δεν απαντώ 
Ι.Δ &Ο.Δ: Ιοντικός και 
ομοιοπολικός δεσμός 
Ο.Δ: Ομοιοπολικός δεσμός 
Ι.Δ: Ιοντικός δεσμός 
Ǿ: Καμία σχέση με τους δεσμούς 
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Για τις προτάσεις που περιγράφουν αποκλειστικά τον ομοιοπολικό δεσμό, αντίστοιχα με τον 
ιοντικό δεσμό χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες έννοιες που περιγράφουν και τα δύο είδη δεσμών 
και οι οποίες αναφέρθηκαν στις προτάσεις του ιοντικού δεσμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
λανθασμένης απάντησης είναι το εξής: «Λόγω της ηλεκτραρνητικότητας σχηματίζονται 
ομοιοπολικοί δεσμοί» 
Για τις προτάσεις που περιγράφουν και τα δύο είδη δεσμού δεν εντοπίστηκαν παρά ελάχιστα 
λάθη αδυναμίας σχηματισμού προτάσεων. Π.χ «Και στον ιοντικό και στον ομοιοπολικό 
δεσμό έχουμε μέταλλα». 
Συνολικά θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες έννοιες για 
κάθε περίπτωση από τα παιδιά και αδυναμία χρήσης άλλων, ενώ εντοπίστηκαν παρόμοια 
λάθη που δείχνουν μια γενικότερη αδυναμία στην κατανόηση συγκεκριμένων εννοιών.  
Β΄ Μέρος ερωτηματολογίου 
Το σχήμα 2 δείχνει τα αποτελέσματα σε σχέση με τις σωστές και λανθασμένες απαντήσεις 
στο σύνολο των σχολείων. 

 
Σχήμα 6: Σωστές και λανθασμένες απαντήσεις στο β ΄ μέρος του ερωτηματολογίου 

 
Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων που αφορούν το σύνολο των απαντήσεων, 
εντοπίζονται τα εξής: 
1. Το επίπεδο των απαντήσεων των μαθητών ήταν αρκετά χαμηλό. Οι περισσότεροι μαθητές 
που απάντησαν σωστά δεν κατάφεραν να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Σε ελάχιστες 
περιπτώσεις οι μαθητές προσπάθησαν να αιτιολογήσουν την απάντησή τους, χωρίς να 
ολοκληρώσουν την απάντησή τους ούτε για ένα παράγοντα αιτιολόγησης.  
2. Η ίδια ακριβώς εικόνα και για το επίπεδο των λανθασμένων απαντήσεων.Μελετώντας τις 
απαντήσεις των μαθητών για κάθε έννοια ξεχωριστά, εντοπίζονται οι εξής 
παρατηρήσεις:Στην ερώτηση των ηλεκτρονίων σθένους οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν 
σωστά, ενώ στον κανόνα της οκτάδας και στις δομές Lewis δεν απάντησε σχεδόν κανένας 
μαθητής. Στις ερωτήσεις της ηλεκτραρνητικότητας, των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων 
και της πολικότητας, οι σωστές απαντήσεις των μαθητών ήταν σχεδόν οι μισές με μεγάλο 
ποσοστό λανθασμένων απαντήσεων και εδώ. 
Το διάγραμμα του σχήματος 3 δείχνει το επίπεδο των απαντήσεων των τριών σχολείων με 
βάση την ταξινομία Solo στο β΄ μέρος του ερωτηματολογίου. Όσον αφορά το επίπεδο των 
απαντήσεων, οι περισσότερες σωστές απαντήσεις ήταν προδομικού επιπέδου. Ο μαθητής με 
την απάντηση που έδινε: 
1. Απέφευγε την ερώτηση (άρνηση, απόκρουση), ή 
2. μετέφερε την ερώτηση καταφατικά (ταυτολογία), ή 
3. έκανε έναν άσχετο συνειρμό βασισμένο σε προσωπικά δεδομένα. 
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Σωστές και λανθασμένες απαντήσεις στο σύνολο των σχολείων
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4. Δεν εξέταζε τους διαφόρους παράγοντες και έννοιες που έχουν σχέση με το θέμα και δεν 
προέβαινε σε κανένα συσχετισμό τους. 

5. Χρησιμοποιούσε μόνο λίγες από τις διαθέσιμες πληροφορίες και σπάνια κατέληγε σε 
συμπέρασμα.  

Εντοπίστηκαν απαντήσεις μεταβατικού σταδίου προδομικού και μονοδομικού επιπέδου, αλλά 
και μονοδομικού επιπέδου. Σε αυτές του μεταβατικού σταδίου μεταξύ του προδομικού και 
μονοδομικού επιπέδου, ο μαθητής χρησιμοποιούσε ανεπαρκώς κάποιο σχετικό στοιχείο 
κάνοντας με ανακρίβεια μία υπόθεση. Στις απαντήσεις μονοδομικού επιπέδου, ο μαθητής: 
1. Επέλεγε ένα από τα σχετικά στοιχεία της παρουσίασης και επικεντρωνόταν σε αυτό 
2. Ανταποκρινόταν με περιορισμένο τρόπο. Σπάνια συνέδεε τμήματα πληροφοριών και δεν 

έδινε εξηγήσεις. 
3. Δεν κατέληγε σε συμπέρασμα ή το συμπέρασμα προέκυπτε βιαστικά από λίγα στοιχεία.  

 

 
Σχήμα 3: Επίπεδο απαντήσεων με βάση την ταξινομία Solo στο β ΄ μέρος του ερωτηματολογίου 
 
Εξάλλου, στις απαντήσεις μεταβατικού σταδίου μεταξύ του μονοδομικού και πολυδομικού 
επιπέδου, ο μαθητής επέλεγε δύο σχετικά στοιχεία που δεν συμφωνούν, είναι ασυνεπή και 
αποτρέπουν την εξαγωγή συμπεράσματος. Οι καλύτερες απαντήσεις ήταν πολυδομικού 
επιπέδου και εντοπίστηκαν στην δεύτερη ερώτηση, όπου ζητούνταν από τους μαθητές να 
καταγράψουν τα κριτήρια προσδιορισμού του είδους του δεσμού μιας ένωσης.  
Οι μαθητές στην ερώτηση αυτή : 
1. Επέλεγαν δύο ή περισσότερα στοιχεία και τα παρέθεσαν, αναφέροντάς τα απλώς με μία 

σειρά, αγνοώντας τους συσχετισμούς. 
2. Συνήθως δεν κατέληγαν σε συμπέρασμα ή οδηγήθηκαν σε εναλλακτικό συμπέρασμα ή 

ακόμη μπορεί να ανέφεραν το αναμενόμενο συμπέρασμα αποσπασματικά, χωρίς αυτό να 
προκύπτει από τα δεδομένα και τη λογική που παρουσίασαν πριν. 

Στην τρίτη ερώτηση, ζητήθηκε από τους μαθητές να αναφέρουν 1 ή 2 δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν στην μελέτη του κεφαλαίου των δεσμών. Αρχικά οι μαθητές εξεπλάγησαν με 
την ερώτηση και ζήτησαν πολλές φορές διευκρινήσεις για το τι πρέπει να απαντήσουν . Είναι 
φανερό ότι οι μαθητές δεν έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν μεταγνωστικές ερωτήσεις. Οι 
περισσότεροι ανέφεραν ότι δυσκολεύτηκαν στο σχεδιασμό των δομών Lewis και στην εύρεση 
του είδους του δεσμού μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων. Επιβεβαιώνεται έτσι η διαπίστωση που 
είχε γίνει στη δεύτερη πρόταση ότι τα παιδιά δυσκολεύτηκαν να δώσουν παραδείγματα των 
δομών.  Οι άλλες δυσκολίες που ανέφεραν οι μαθητές ήταν στην κατανόηση της έννοιας της 
ηλεκτραρνητικότητας, ενώ λιγότεροι ανέφεραν την δυσκολία τους για τις ηλεκτροστατικές 

02

Αξιολόγηση Solo για τα τρία σχολεία

ΜΟ (Σ) ΜΟ(Λ)

Αξιολόγηση Solo: 
1. Προδομικό επίπεδο 
2. Μονοδομικό επίπεδο 
3.Πολυδομικό επίπεδο 
4. Συσχετιστικό 
5. Εκτεταμένης θεώρησηςκαι 
μεταβατικά στάδια αυτών. 
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αλληλεπιδράσεις και της πολικότητας. Οι αναφορές των παιδιών επιβεβαιώνονται και από την 
αξιολόγηση των ερωτηματολογίων. 
Η τέταρτη και τελευταία ερώτηση ζητούσε από τους μαθητές να αναφέρουν ποιος από τους 
δύο δεσμούς τους δυσκόλεψε περισσότερο. Οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν πως τους 
δυσκόλεψε περισσότερο ο ομοιοπολικός δεσμός. Για την δικαιολόγηση της απάντησής τους 
ανέφεραν έννοιες όπως δομές Lewis, ηλεκτραρνητικότητα και πολικότητα, οι οποίες 
αποδεικνύουν τις παρανοήσεις των μαθητών. Χαρακτηριστική παρατήρηση από την 
αξιολόγηση των ερωτηματολογίων ήταν η σύνδεση των εννοιών δομές Lewis, 
ηλεκτραρνητικότητα και πολικότητα αποκλειστικά με τον ομοιοπολικό δεσμό ενώ οι δυνάμεις 
Coulomb συνδέθηκαν αποκλειστικά με τον ιοντικό δεσμό. 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Είναι χαρακτηριστικό πώς οι έννοιες των δομών Lewis, της πολικότητας και της 
ηλεκτραρνητικότητας αναφέρθηκαναπό αρκετούς μαθητές για την περιγραφή του 
ομοιοπολικού δεσμού, ενώ αναφέρθηκαν από ελάχιστους μαθητές για την περιγραφή του 
ιοντικού δεσμού. Αντίστοιχα οι δυνάμεις Coulomb και η έννοια των ηλεκτρονίων σθένους 
χρησιμοποιήθηκαν από τους περισσότερους μαθητές για τον ιοντικό δεσμό και από 
λιγότερους μαθητές για τον ομοιοπολικό δεσμό. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί πως αν και 
ένας μικρός αριθμός παιδιών ταυτοποίησαν σωστά τις έννοιες ηλεκτραρνητικότητα, δομές 
Lewis και ηλεκτρόνια σθένουςως έννοιες που χρησιμοποιούνται στον σχηματισμό και των δύο 
ειδών δεσμού, δεν επέλεξαν ούτε και αυτά όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, να χρησιμοποιήσουν 
τις έννοιες αυτές στον σχηματισμό προτάσεων γιατί όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά 
δυσκολεύονταν να κάνουν προτάσεις. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και για έννοιες όπως 
πολικότητα, δυνάμεις Coulomb και κανόνας οκτάδας, όπου αν και από το 1ο θέμα φάνηκε η 
δυσκολία των μαθητών να τις κατατάξουν, ακόμη και εκείνοι που σωστά ανέφεραν ότι 
περιγράφουν και τα δύο είδη δεσμών δεν τις επέλεξαν για να σχηματίσουν προτάσεις στο 2ο 
θέμα. 
Από τον τρόπο δικαιολόγησης της σωστής τους απάντησης, παρατηρείται μέσω της 
ταξινομίας Solo, πως οι περισσότερες απαντήσεις ανήκουν στο προδομικό επίπεδο ή στο 
μεταβατικό στάδιο μεταξύ του προδομικού και μονοδομικού επιπέδου. Αρκετές ήταν οι 
απαντήσεις που χαρακτηρίστηκαν ως μονοδομικού επιπέδου και λιγότερες εκείνες που 
ανήκουν στο μεταβατικό στάδιο μονοδομικού και πολυδομικού επιπέδου. Οι καλύτερου 
επιπέδου απαντήσεις που εντοπίστηκαν ήταν πολυδομικού επιπέδου και εντοπίστηκαν στην 
δεύτερη ερώτηση όπου ζητούνταν από τους μαθητές να καταγράψουν τα κριτήρια 
προσδιορισμού του είδους του δεσμού μιας ένωσης. 
Τέλος, όσον αφορά τις μεταγνωστικές ερωτήσεις, οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να τις 
απαντήσουν αφού για πρώτη φορά αντιμετώπισαν τέτοιας μορφής ερωτήσεις. Οι 
περισσότεροι ανέφεραν πως τους δυσκόλεψε περισσότερο ο ομοιοπολικός δεσμός και πιο 
συγκεκριμένα ο σχηματισμός του μέσω της συνεισφορά ηλεκτρονίων και η αναπαράστασή 
του χρησιμοποιώντας τις δομές Lewis. 
Η δομή οργάνωσης της γνώσης για κάθε εγχειρίδιο χημείας είναι διαφορετική. Αν και δεν 
μπορεί να μην τονιστεί το περίεργο φαινόμενο της έντονης ποικιλομορφίας που εμφανίζεται 
για ένα κεφάλαιο χημείας με απόλυτα καθορισμένη ύλη, θα πρέπει να τονιστεί η αξία της 
ικανότητας καθορισμού της δομής της οργάνωσης της γνώσης. Είναι καθοριστικό για τους 
εκπαιδευτικούς αλλά και τους εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να εντοπίζουν την δομή 
οργάνωσης της γνώσης η οποία θα διευκολύνει την διδασκαλία της αλλά και την κατανόησή 
της. 
Οι μαθητές συναντάνε στα βιβλία χημείας στην πλειονότητά τους ερωτήσεις δηλωτικής 
γνώσης βασικού επιπέδου και πολύ λιγότερες διαδικαστικές βασικού επιπέδου. Μαθαίνουν 
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έτσι με τις μεν πρώτες να απομνημονεύουν την ύλη και με τις δεύτερες να ακολουθούν 
συγκεκριμένες διαδικασίες, τα βήματα των οποίων τους έχουν δοθεί. Δεν κατανοούν την ύλη 
και γι αυτό δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ερωτήσεις δηλωτικής γνώσης ανωτέρου 
επιπέδου που τους δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Η ίδια εικόνα και για την απάντηση 
μεταγνωστικών ερωτήσεων οι οποίες αποτελούν ξένο επίπεδο για τους μαθητές με 
αποτέλεσμα να μην μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και έτσι να μην αποκτούν μεταγνωστικές 
δεξιότητες. Η δυσκολία σύνδεσης των εννοιών: πολικότητα, ηλεκτραρνητικότητα, κανόνας 
οκτάδας, δυνάμεις Coulombκαι δομές Lewis με την περιγραφή του ιοντικού και του 
ομοιοπολικού δεσμού, αλλά και η εις βάθος κατανόησή τους, οδηγούν στην ανάγκη 
αναδιάρθρωσης του διδακτικού υλικού που εμπεριέχεται στα σχολικά εγχειρίδια, στο 
κεφάλαιο του χημικού δεσμού. 
Πρέπει επίσης να τονιστεί η ανάγκη εκπαίδευσης των καθηγητών χημείας δευτεροβάθμιας 
και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο κεφάλαιο του χημικού δεσμού και στα ευρήματα των 
αξιολογήσεων που έχουν εντοπιστεί από ερευνητικές διαδικασίες. Δεν αρκεί μία αλλαγή στο 
υλικό η οποία δεν θα συνοδεύεται από έναν καλά εκπαιδευμένο καθηγητή. 
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Βιβλιογραφική επισκόπηση του περιεχομένου της διδασκαλίας της 
Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας στις τρεις βαθμίδες 

εκπαίδευσης 
 

Μάνου Λεωνίδας1, Σπύρτου Άννα2, Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης3, Καριώτογλου Πέτρος4,  
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 Περίληψη Στο άρθρο αυτό επικεντρωνόμαστε στην ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου ενός 
σύγχρονου πεδίου έρευνας, που μελετά τη διδασκαλία της Νανοεπιστήμης και της 
Νανοτεχνολογίας  (Ν-ΕΤ), από την Α/θμια μέχρι και την Γ/θμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, 
περιγράφουμε τα αποτελέσματα βιβλιογραφικής επισκόπησης αυτού του πεδίου. Τα 
ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχουν έννοιες της Ν-ΕΤ, που είναι κοινές σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης, όπως είναι «το μέγεθος και η κλίμακα» και «οι ιδιότητες που εξαρτώνται από 
το μέγεθος». Επιπλέον κοινό χαρακτηριστικό των τριών βαθμίδων, αναδεικνύεται η 
διαπραγμάτευση του περιεχομένου σε συνδυασμό με σχετικές εφαρμογές στη φύση, στην 
υγεία, στο περιβάλλον και στην καθημερινή ζωή. Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής 
επισκόπησης αποτέλεσαν το πλαίσιο για τη διαμόρφωση ενός περιεχομένου της Ν-ΕΤ, στο 
οποίo εκπαιδεύτηκαν Α/θμιοι εκπαιδευτικοί.  
 
Abstract In this paper we focus on the analysis of the scientific content of a modern research field that 
studies the instruction of Nanoscience and Nanotechnology (N-ST), from the academic until 
the primary education. In particular, we describe the results of the literature review of this 
field. The findings show that there are concepts of N-ST, which are common to all levels of 
education, such as "size and scale" and "size dependent properties”. Moreover common 
feature of the three grades of education is the negotiation of the content along with related 
applications in nature, health, environment and everyday life. The results of the literature 
review were used as a framework for the determination of a N-ST content, in which primary 
teachers were trained. 

 
Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο ενός προγράμματος εκπαίδευσης1 Α/θμιων 
εκπαιδευτικών, στο οποίο μελετούμε το πώς οι εκπαιδευτικοί επεκτείνουν τις απόψεις τους 
για τη διδασκαλία-μάθηση καθώς και τις πρακτικές διδασκαλίας τους, όταν σχεδιάζουν και 
υιοθετούν Διδακτικές-Μαθησιακές Σειρές (ΔΜΣ) διερευνητικού χαρακτήρα.  
Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια καινοτομική ΔΜΣ με περιεχόμενο τη Ν-ΕΤ, η 
οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε υπό το θεωρητικό πρίσμα των σχετικών προτάσεων της 
βιβλιογραφίας (Duit et al. 2012, Psillos, Spyrtou & Kariotoglou 2005) σε δύο επίπεδα: (α) 
                                                 1Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»,  έργο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους.  
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στο επίπεδο της ανάλυσης και μετατροπής του επιστημονικού περιεχομένου και (β) στο 
επίπεδο της ανάλυσης και μετατροπής της παιδαγωγικής γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί που 
παρακολούθησαν το πρόγραμμα, αρχικά επιμορφώθηκαν στη σειρά αυτή και στη συνέχεια 
την εφάρμοσαν στην τάξη τους.  
Στον παρόν άρθρο παρουσιάζουμε το πρώτο στάδιο της ανάλυσης του περιεχομένου, το 
οποίο αφορά τη βιβλιογραφική επισκόπηση του επιστημονικού περιεχομένου στις τρεις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός μας ήταν ο προσδιορισμός κατάλληλου 
περιεχομένου της Ν-ΕΤ για την εκπαίδευση των επιμορφωμένων Α/θμιων εκπαιδευτικών.  
Συγκεκριμένα το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας είναι: ποιος είναι ο πυρήνας 
του περιεχομένου της Ν-ΕΤ (έννοιες και φαινόμενα) στην Γ/θμια, Β/θμια και Α/θμια 
εκπαίδευση; 

 
Μεθοδολογία 
Για να απαντήσουμε στο ερευνητικό ερώτημα, έγινε μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας, με 
έμφαση στο περιεχόμενο Ν-ΕΤ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Πηγές δεδομένων αποτέλεσαν 
βιβλία και περιοδικά των οποίων η συλλογή έγινε με διάφορες μεθόδους.  
Αρχικά, ανατρέξαμε στις ιστοσελίδες περιοδικών που το περιεχόμενό τους ήταν αμιγώς 
επιστημονικό π.χ. Journal of Nanomaterials, ή εκπαιδευτικό π.χ. Journal of NanoEducation. 
Επιπλέον, αναζητήσαμε περιοδικά στα οποία δημοσιεύονται εργασίες είτε με επιστημονικό 
είτε με εκπαιδευτικό προσανατολισμό, π.χ.  Nanotechnology Reviews. Οι όροι-λέξεις κλειδιά 
που χρησιμοποιήθηκαν στις μηχανές αναζήτησης των περιοδικών αυτών περιελάμβαναν τους 
όρους στα (αγγλικά) nanoscience, nanotechnology, nano, nanoscale, principles of 
nanotechnology, nanoeducation καθώς και συνδυασμούς τους, π.χ. k-12 nanoeducation.  
Δεύτερον, γράφοντας τους ίδιους όρους, αναζητήσαμε υλικό από ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων όπως ScienceDirect, ERIC (The Education Resources Information Center), 
GoogleScholar, αλλά και από τη μηχανή αναζήτησης google. Τέλος, εξετάσαμε τις αναφορές 
των εργασιών που συλλέξαμε, συγκεντρώνοντας επιπλέον άρθρα,  μέχρις ότου δεν βρέθηκε 
καμία νέα εργασία.  
Βασικό κριτήριο για την επιλογή των μελετών (βιβλία και περιοδικά) ήταν η εισαγωγική 
προσέγγιση του περιεχομένου της Ν-ΕΤ, π.χ. το βιβλίο «Science at the nanoscale, an 
introductory textbook» (Γ/θμια). Συγκεκριμένα, στην  Γ/θμια εκπαίδευση, οι συγγραφείς στο 
προλογικό σημείωμα (preface) των βιβλίων, υποστηρίζουν ότι απευθύνονται σε 
προπτυχιακούς φοιτητές. Δεν επιλέξαμε πηγές που ήταν εξειδικευμένα σε ένα συγκεκριμένο 
πεδίο έρευνας της Ν-ΕΤ, π.χ. στις τηλεπικοινωνίες.  
Συλλέχτηκαν 34 άρθρα από 16 διαφορετικά περιοδικά από το 2002-2015 (10 για την Γ/θμια 
εκπαίδευση, 23 για τη Β/θμια και ένα άρθρο για την Α/θμια). Σημειώνουμε ότι: (α) 17 άρθρα 
αφορούσαν εμπειρικές έρευνες για τη διδασκαλία του περιεχομένου  της Ν-ΕΤ σε μαθητές, 
φοιτητές και εκπαιδευτικούς, (β) σε τέσσερα άρθρα έγινε βιβλιογραφική επισκόπηση 
εμπειρικών προτάσεων, για την εισαγωγή του περιεχομένου της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, (γ) πέντε άρθρα, τα οποία επικεντρώθηκαν στον προσδιορισμό του πυρήνα του 
περιεχομένου της Ν-ΕΤ (τέσσερα για τη Γ/θμια και ένα για τη Β/θμια), (δ) οκτώ άρθρα τα 
οποία αποσκοπούν στην καταγραφή των ιδεών και προϋπαρχουσών γνώσεων (μαθητών, 
φοιτητών, εκπαιδευτικών).  
Όσον αφορά τα βιβλία για τη Γ/θμια εκπαίδευση, αναγνωρίστηκαν έξι, τα οποία προσέγγιζαν 
εισαγωγικά το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ. Για τη Β/θμια βρέθηκε μόνο ένα βιβλίο, με θέμα τις 
βασικές έννοιες της Ν-ΕΤ και τίτλο «The Βig Ιdeas of Nanoscale Science and Engineering» 
(Stevens et al. 2009). Όπως σημειώνεται, «Μέχρι σήμερα, το βιβλίο αυτό παραμένει η πιο 
περιεκτική διαθέσιμη πηγή που εντοπίζει έννοιες και φαινόμενα Ν-ΕΤ και καθιερώνει 
μαθησιακούς στόχους κατάλληλους για τους μαθητές της Β/θμια εκπαίδευσης» (Bryan et al. 
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2015, σελ 5). Τονίζουμε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο, αναφέρεται σε 15 από τα 34 άρθρα που 
μελετήθηκαν. Για την Α/θμια, δε βρήκαμε κανένα σχετικό βιβλίο.  

 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Θέματα περιεχομένου της Ν-ΕΤ στην Γ/θμια Εκπαίδευση 
Κάθε επιστημονικό πεδίο οικοδομείται πάνω σε μια ομάδα βασικών εννοιών (core concepts), 
οι οποίες θεωρούνται ως δομικά στοιχεία για την ουσιαστική μάθηση όλων των εννοιών του 
πεδίου και συνήθως είναι διεπιστημονικές (Stevens et al. 2007). Υπό το παραπάνω πρίσμα,  
στην Γ/θμια εκπαίδευση προσδιορίζονται, ως πυρήνας του περιεχομένου της Ν-ΕΤ, εννέα 
έννοιες, με τον όρο Μεγάλες Ιδέες (ΜΙ) (Stevens et al. 2009, Wansom et al. 2009).  
Συνοπτικά το περιεχόμενο της κάθε Μεγάλης Ιδέας για την Γ/θμια εκπαίδευση ακολουθεί 
παρακάτω (πίνακας 1, στήλη 2) (Wansom et al. 2009): 
● ΜΙ1-Μέγεθος και κλίμακα: Στο περιεχόμενο της Ν-ΕΤ περιλαμβάνεται η εκτίμηση και η 
σύγκριση των μεγέθη των αντικειμένων όλων των κλιμάκων, όχι μόνο αυτών που μπορούν να 
παρατηρηθούν με γυμνό μάτι ή με οπτικό μικροσκόπιο.  
● ΜΙ2-Λόγος εμβαδόν επιφάνειας / όγκος (SA/V): Καθώς το μέγεθος ενός αντικειμένου 
μικραίνει στη νανοκλίμακα, ο λόγος των ατόμων που βρίσκονται στην επιφάνεια σε σχέση με 
τα συνολικά άτομα αυξάνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ασυνήθιστες 
συμπεριφορές στο αντικείμενο. 
● ΜΙ3-Συμπεριφορά που κυριαρχείται από την επιφάνεια (surface dominated behavior): Στη 
νανοκλίμακα λαμβάνουν χώρα φαινόμενα, όπως η χημική δραστικότητα και η μείωση του 
σημείου βρασμού, που σχετίζονται με τον αριθμό των επιφανειακών ατόμων. 
● ΜΙ4-Αυτο-οργάνωση: Αφορά την αυθόρμητη συγκρότηση ορισμένων υλικών σε 
οργανωμένες δομές, π.χ. οι νανοσωλήνες άνθρακα αυτοοργανώνονται σε μεγάλα μήκη. 
● ΜΙ5-Κβαντική Μηχανική: Καθώς το μέγεθος ενός αντικειμένου πλησιάζει τη νανοκλίμακα, 
η κλασική μηχανική δε μπορεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά της ύλης, και απαιτείται η χρήση 
της κβαντικής φυσικής, με έμφαση στη κυματική συμπεριφορά της ύλης.  
● ΜΙ6-Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος: Οι ιδιότητες της ύλης μπορούν να αλλάξουν 
καθώς αλλάζει το μέγεθος και η κλίμακα. Συγκεκριμένα, καθώς το μέγεθος ενός υλικού 
πλησιάσει τη νανοκλίμακα, εμφανίζει νέες ιδιότητες που οδηγούν σε νέες λειτουργίες.  
● ΜΙ7-Όργανα/Χαρακτηρισμός: Η πρόσφατη ανάπτυξη των ειδικών εργαλείων έχει οδηγήσει 
σε νέα επίπεδα κατανόησης της ύλης, βοηθώντας τους επιστήμονες να χειριστούν, να 
απομονώσουν, να κατασκευάσουν, να εξερευνήσουν τη συμπεριφορά της ύλης της 
νανοκλίμακας, με ακρίβεια.  
● ΜΙ8-Μοντέλα και προσομοιώσεις: Τα μοντέλα και οι προσομοιώσεις είναι σημαντικά στην 
κατανόηση, απεικόνιση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς της ύλης στη νανοκλίμακα, καθώς 
και στην κατασκευή υλικών και διατάξεων.  
● ΜΙ9-Κοινωνικές επιπτώσεις: Αφορά ζητήματα νανογραμματισμού, που σχετίζονται με τις 
θετικές και αρνητικές επιδράσεις της νανοτεχνολογίας στην ανθρώπινη ζωή και το 
περιβάλλον.  
Όλα τα βιβλία που μελετήθηκαν, περιέγραφαν τις Μεγάλες Ιδέες. Η Μεγάλη Ιδέα στην οποία 
δίνεται η λιγότερη έμφαση είναι τα «μοντέλα και οι προσομοιώσεις», το περιεχόμενο των 
οποίων εντοπίστηκε μόνο σε ένα βιβλίο. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, ότι όλα τα βιβλία 
αφιερώνουν σημαντική έκταση στο να ταξινομήσουν τα νανοϋλικά π.χ. ανάλογα με τις 
διαστάσεις τους (Shong et al. 2010), τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες (Murty et al. 2013). 
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Θέματα περιεχομένου της Ν-ΕΤ στη Β/θμια Εκπαίδευση 
Όπως στην Γ/θμια, έτσι και στη Β/θμια εκπαίδευση, το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ  περιλαμβάνει 
τις Μεγάλες Ιδέες (Stevens et al. 2009, Hingant & Albe 2010, Μάνου & Σπύρτου 2013). 
Ωστόσο αναγνωρίζουμε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες βαθμίδες 
της εκπαίδευσης (πίνακας 1, στήλη 3). Καταρχήν αναγνωρίζουμε ότι όλες οι Μεγάλες Ιδέες 
της Γ/θμιας περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες της Β/θμιας, είτε αυτόνομα, είτε 
ενσωματωμένες σε άλλες Μεγάλες Ιδέες. Αυτόνομες εντάσσονται οι Ιδέες ΜΙ1, ΜΙ4, MI5, 
ΜΙ6, ΜΙ7, ΜΙ8, ΜΙ9, ενώ ενσωματωμένες εμφανίζονται οι δύο Μεγάλες Ιδέες, η ΜΙ2 και η 
ΜΙ3. Ειδικότερα, η ΜΙ2 «εμβαδόν επιφάνειας/όγκος» στην Γ/θμια εκπαίδευση θεωρείται 
ξεχωριστή Ιδέα καθώς δίδεται μεγάλη βαρύτητα στον υπολογισμό του λόγου SA/V για 
διάφορα γεωμετρικά σχήματα (Wansom et al. 2009). Ενώ, στη Β/θμια «χάνει» την αυτονομία 
της και εντάσσεται στο περιεχόμενο άλλων Μεγάλων Ιδεών, όπως στη ΜΙ1 «μέγεθος και 
κλίμακα» και στη ΜΙ6 «Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος» (Stevens et al. 2009). 
Επιπλέον, φαίνεται να κυριαρχεί η πρόταση της Stevens και των συνεργατών της (2009), να 
συμπεριληφθεί η Μεγάλη Ιδέα ΜΙ3 στην ΜΙ6, έτσι ώστε να ομαδοποιηθούν όλων των ειδών 
οι ιδιότητες, τόσο αυτές που εξαρτώνται από τον αριθμό των ατόμων σε ένα νανοϋλικό, όσο 
και αυτές που οφείλονται στην αυξημένη αναλογία των επιφανειακών ατόμων (Stevens et al. 
2009).  
Ακόμη, διαπιστώνουμε ότι, στη Β/θμια εισάγονται πέντε Νέες Μεγάλες Ιδέες (Stevens et al. 
2009, Sakhnini & Blonder 2015): η «δομή της ύλης» και οι «δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις», 
«η λειτουργικότητα», «η ταξινόμηση των νανοϋλικών», «τα ερευνητικά χαρακτηριστικά της 
Ν-ΕΤ».  
● Δομή της ύλης: Το περιεχόμενο εστιάζεται στην επίδραση της διάταξης των δομικών 
μονάδων μιας νανοδομής (άτομα, μόρια, νανοσωματίδια) στις ιδιότητές της.  
● Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις: Το περιεχόμενο αφορά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ δομών 
της νανοκλίμακας, μέσω διαφόρων τύπων ηλεκτρικών δυνάμεων, π.χ. Coulomb, van der 
Walls, δυνάμεις London.   
● Λειτουργικότητα: είναι μία ιδιότητα που προσδίδεται σε ένα νανουλικό ώστε να επιτελέσει 
μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτής της συνάφειας (bonding).   
● Ταξινόμηση των νανοϋλικών: Τα νανοϋλικά μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες 
κατηγορίες ανάλογα με τη χημική τους σύσταση (π.χ. ανόργανα νανοσωματίδια, οργανικές 
ενώσεις), την ηλεκτρική τους αγωγιμότητα (ημιαγωγοί), την προέλευσή τους (φυσικά – 
τεχνητά) και τις διαστάσεις τους (μίας διάστασης, δύο διαστάσεων κτλ).   
● Τα ερευνητικά χαρακτηριστικά της Ν-ΕΤ: Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται η 
πολυεπιστημονικότητα, η συνεργατικότητα μεταξύ των επιστημόνων των διαφορετικών 
κλάδων των ΦΕ, και η εξέλιξη της έρευνας της Ν-ΕΤ και των εφαρμογών της. 
Επιπλέον, θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε, ότι σε αρκετές έρευνες (12) τόσο της 
Β/θμιας όσο και της Γ/θμιας εκπαίδευσης, παρατηρείται η διαπραγμάτευση μιας ή 
περισσότερων Μεγάλων Ιδεών σε συνδυασμό με σχετικές εφαρμογές της Ν-ΕΤ, π.χ. στην 
υγεία, το περιβάλλον, την καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, εισάγεται η Μεγάλη Ιδέα 
«μέγεθος και κλίμακα» σε συνδυασμό με εφαρμογές της Ν-ΕΤ στην υγεία, όπως η θεραπεία 
καρκινικών όγκων με χρήση νανοσωματιδίων (Blonder &Sakhnini 2012). Ο βιομημιτισμός 
(biomimicking) είναι ένα άλλο αντιπροσωπευτικό πεδίο εφαρμογών, στη φύση, δηλαδή 
μελετώνται φυσικές δομές στη νανοκλίμακα, οι οποίες αντιγράφονται από την επιστήμη, 
προκειμένου να κατασκευαστούν καινοτομικά προϊόντα. Για παράδειγμα, η ικανότητα που 
έχει το σαμιαμίδι να περπατά στο ταβάνι υπερνικώντας τη βαρύτητα, συσχετίζεται με τις 
Μεγάλες Ιδέες «μέγεθος και κλίμακα» και «δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις» σε συνδυασμό με 
εφαρμογές, όπως είναι τα επιθέματα για πληγές (Greenberg 2009).  
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Πίνακας 1: Οι Μεγάλες Ιδέες του περιεχομένου της Ν-ΕΤ στις τρεις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης 

 
Μεγάλες Ιδέες Γ/θμια 

Εκπαίδευση 
Β/θμια 

Εκπαίδευση 
Α/ θμια 

Εκπαίδευση 
ΜΙ1: Μέγεθος και κλίμακα √ √ √ 
ΜΙ2: Εμβαδόν επιφάνειας / 
όγκος √ Ενσωματωμένη 

(MI1, MI6) 
√ 

ΜΙ3: Συμπεριφορά που 
κυριαρχείται στην επιφάνεια √ Ενσωματωμένη 

(ΜΙ6) − 

ΜΙ4: Αυτο-οργάνωση √ √ − 
ΜΙ5: Κβαντική Μηχανική √ √ − 
ΜΙ6: Ιδιότητες που εξαρτώνται 
από το μέγεθος √ √ √ 

ΜΙ7: Όργανα/Χαρακτηρισμός √ √ √ 
ΜΙ8: Μοντέλα και 
προσομοιώσεις √ √ − 

ΜΙ9: Κοινωνικές επιπτώσεις √ √ √ 
ΝΜΙ1: Δομή της ύλης − √ − 
ΝΜΙ2: Δυνάμεις και 
αλληλεπιδράσεις − √ − 

ΝΜΙ3:Λειτουργικότητα − √ − 
ΝΜΙ4: Ταξινόμηση των 
νανοϋλικών − √ √ 

ΝΜΙ5: Ερευνητικά 
χαρακτηριστικά − √ √ 

 
Θέματα περιεχομένου της Ν-ΕΤ στην Α/θμια Εκπαίδευση 
Στην Α/θμια εκπαίδευση, στο άρθρο των Sakhnini & Blonder (2015) γίνεται αναφορά σε μια 
προγενέστερη έρευνα (Huang, Hsu, Chen 2011), η οποία διεξήχθη στην Ταϊβάν, σε δείγμα 28 
επιστημόνων: καθηγητές της επιστήμης, της τεχνολογίας, της Διδακτικής των ΦΕ, 
εκπαιδευτικοί Δημοτικών σχολείων. Στην έρευνα αυτή αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, με 
τίτλο «Ο πυρήνας των εννοιών της Νανοτεχνολογίας», με σκοπό οι 28 επιστήμονες να 
εκτιμήσουν τη σημασία της κάθε έννοιας για το  Δημοτικό  σχολείο. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα, αναγνωρίστηκαν πέντε κατηγορίες εννοιών της Νανοτεχνολογίας για το 
Δημοτικό, οι οποίες αποτελούνται από πολλές υποκατηγορίες εννοιών (sub-concepts). Οι 
πέντε κατηγορίες είναι: (Ι) ορισμοί της Νανοτεχνολογίας, (ΙΙ) χαρακτηριστικά της 
νανοκλίμακας, (ΙΙΙ) νανο-φαινόμενα στον φυσικό κόσμο, (ΙV) νανοϋλικά και (V) η ανάπτυξη 
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της Νανοτεχνολογίας (Lin, Wu, Cho, Chen 2015, Sakhnini & Blonder 2015). Με βάση την 
παρατήρηση των Sakhnini & Blonder (2015), στη συγκεκριμένη έρευνα προτείνονται να 
διδαχτούν υποκατηγορίες εννοιών της Νανοτεχνολογίας, για διαφορετικές τάξεις του 
Δημοτικού σχολείου: «αναγνωρίστηκε μια υποκατηγορία της Νανοτεχνολογίας για τις 
πρώτες τάξεις, 15 υποκατηγορίες για τις μεσαίες και 33 για τις μεγαλύτερες τάξεις του 
Δημοτικού σχολείου» (σελ. 1701)2.  
Η Lin et al. (2015) σχεδίασαν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Ν-ΕΤ σε μαθητές του 
Δημοτικού σχολείου της Ταϊβάν. Το περιεχόμενο του περιελάμβανε τις θεματικές ενότητες: 
(Α) «νανοφαινόμενα στον φυσικό κόσμο», (Β) «νανοϋλικά και φαινόμενα κλίμακας», (Γ) 
«ορισμοί, χαρακτηριστικά και εφαρμογές της νανοτεχνολογίας». Συγκεκριμένα, η πρώτη 
θεματική περιελάμβανε την αναγνώριση νανοφαινομένων, όπως το φαινόμενο του λωτού, το 
ιριδίζον χρώμα των φτερών συγκεκριμένων ειδών πεταλούδας και σχετικές εφαρμογές, όπως 
σε υφάσματα και φωτονικούς κρυστάλλους αντίστοιχα. Η δεύτερη θεματική αφορούσε την 
κατανόηση ιδιοτήτων των νανοϋλικών, όπως είναι το αυξημένο εμβαδόν επιφάνειας, η 
μελέτη συγκεκριμένων νανοϋλικών, π.χ. οι νανοσωλήνες άνθρακα καθώς και εφαρμογές τους 
σε βιομηχανικούς τομείς. Τέλος, η τελευταία θεματική ενότητα περιελάμβανε την κατανόηση 
χαρακτηριστικών της νανοκλίμακας όπως είναι το εύρος, οι μονάδες μέτρησης, τα όργανα 
που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της νανοκλίμακας. Επιπλέον, οι μαθητές κλήθηκαν να 
αντιληφθούν επιστημολογικές όψεις, για παράδειγμα τη φύση της ερευνητικής μεθόδου στο 
τομέα της Νανοτεχνολογίας.  
Τα δημοσιευμένα στοιχεία των 2 παραπάνω άρθρων για τη διδασκαλία του περιεχομένου 
στην Α/θμια εκπαίδευση είναι περιορισμένα. Παρόλα αυτά, ανιχνεύουμε ως κοινές Μεγάλες 
Ιδέες και Νέες Μεγάλες Ιδέες τις ακόλουθες επτά: ΜΙ1, ΜΙ2, ΜΙ6, ΜΙ7, ΜΙ9, ΝΜΙ4, ΝΜΙ5. 
Μάλιστα στη βιβλιογραφία υπάρχει ανάλογη διαπίστωση για το πρώτο άρθρο (Huang et al. 
2011) η οποία διατυπώνεται από τους Sakhnini & Blonder  (2015). 
 
Συμπεράσματα - Συζήτηση 
Στην εργασία αυτή παρουσιάσαμε συνοπτικά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, σχετικά με 
τη διδασκαλία του επιστημονικού περιεχομένου της Ν-ΕΤ σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. Αναγνωρίστηκαν εννέα Μεγάλες Ιδέες και πέντε Νέες Μεγάλες Ιδέες στα 
περιεχόμενα της Γ/θμιας και της Β/θμιας αντιστοίχως. Επιπλέον, προσπαθήσαμε να 
συσχετίσουμε το περιεχόμενο των δύο προτάσεων της Α/θμιας εκπαίδευσης με τις παραπάνω 
Ιδέες. 
Διαπιστώνουμε ότι κοινός τόπος στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι οι πέντε Μεγάλες 
Ιδέες: ΜΙ1, ΜΙ2, ΜΙ6, ΜΙ7 και ΜΙ9. Το εύρημα αυτό προέκυψε από την επισκόπηση που 
κάναμε σε 34 άρθρα και έξι βιβλία. Θεωρούμε, ότι είναι μια ενθαρρυντική ένδειξη για την 
αναδυόμενη έρευνα, που επικεντρώνεται πάνω στη μάθηση του περιεχομένου της Ν-ΕΤ στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση. Η θέση αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με ανάλογους 
προβληματισμούς της βιβλιογραφίας (Wansom et al. 2009).  
Βέβαια, μια περαιτέρω μελέτη του περιεχομένου, αναδεικνύει τρεις από τις εννέα Μεγάλες 
Ιδέες, τις ΜΙ1, ΜΙ2 και ΜΙ6, ότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την κατανόησή του (Taylor & 
Jones 2009, Blonder & Sakhnini 2012, Taylor & Jones 2013). Για παράδειγμα, κατά τον 
Alford et al. (2009) «ο συνδυασμός του μεγέθους και της κλίμακας με τις ιδιότητες που 
εξαρτώνται από το μέγεθος, είναι αυτός που δίνει νόημα στη Ν-ΕΤ» (σελ 70). 
Όσον αφορά τη ΜΙ7 «Όργανα/Χαρακτηρισμός», αναγνωρίζεται ως μια από τις «δυνάμεις» 
που καθόρισαν την επανάσταση στη Ν-ΕΤ (Stevens et al. 2009). Επιπλέον, η κατανόησή της, 
                                                 2 Διευκρινίζουμε ότι η μελέτη των Huang et al. (2011) δεν είναι γραμμένη στην Αγγλική 
γλώσσα.  
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δηλαδή το πώς δουλεύουν τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια, αποτελεί βασικό βήμα για την 
επίτευξη του νανογραμματισμού, που είναι βασικός στόχος της εκπαίδευσης στη Ν-ΕΤ 
(Blonder 2010). 
Η ΜΙ9 «κοινωνικές επιπτώσεις» περιγράφει την αλληλοεξάρτηση μεταξύ των επιστημονικών 
εννοιών με την κοινωνία (Laherto 2011). Αυτό επιτυγχάνεται με το συνδυασμό του 
περιεχομένου των Μεγάλων Ιδεών με τις εφαρμογές της Ν-ΕΤ, π.χ. την υγεία, την 
καθημερινή ζωή και το περιβάλλον. Κατά τoυς Harmer & Columba (2009) «η εμπλοκή των 
μαθητών στην επιστημονικές έννοιες μπορεί να είναι επιτυχής αν πρώτα μελετηθούν οι 
εφαρμογές της Ν-ΕΤ και στη συνέχια διερευνηθούν οι νόμοι και οι αρχές ώστε να επιτευχθεί 
κατανόηση και γνώση». Αυτός ο συνδυασμός επιστημονικών εννοιών και εφαρμογών έχει 
χαρακτηριστεί σαν μία τεχνική εύκολη για αφομοίωση (easy – to digest – approach) (Lin et 
al. 2015, σελ 25).  
Οι προτάσεις για ένταξη της ΜΙ4 «Αυτό-οργάνωση» και της ΜΙ5 «κβαντική φυσική» 
φαίνεται ότι είναι ακόμη ελάχιστες.  Σε προγενέστερη σχετική εργασία, η «κβαντική φυσική» 
αναγνωρίζεται ως δύσκολη για να κατανοηθεί από τους μαθητές της Β/θμιας εκπαίδευσης 
(Laherto 2011).    
Όσον αφορά τις Νέες Μεγάλες Ιδέες, η ΝΜΙ1 «δομή της ύλης» και οι ΝΜΙ2 «δυνάμεις και 
αλληλεπιδράσεις» θεωρούνται έννοιες ήδη κατακτημένες στην υποχρεωτική εκπαίδευση και 
για αυτό δε χαρακτηρίζονται ως Μεγάλες Ιδέες στην Γ/θμια εκπαίδευση (Sakhnini & Blonder 
2015).  
Η ΝΜΙ3 «λειτουργικότητα» προτείνεται μόνο από ένα άρθρο της Β/θμιας εκπαίδευσης 
(Sakhnini & Blonder 2015), ενώ αναφέρεται διάσπαρτα στα βιβλία της Γ/θμιας που 
μελετήσαμε. 
Η ΝΜΙ4 «ταξινόμηση των νανοϋλικών» και η  ΝΜΙ5 «ερευνητικά χαρακτηριστικά» 
τονίζουμε ότι βρέθηκαν μόνο σε τρία άρθρα των δύο βαθμίδων της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Από τη μια, η ΝΜΙ4 ξεχωρίζει για διδακτικούς λόγους: «είναι σύνηθες στην 
εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών να χρησιμοποιούνται γενικεύσεις και ταξινομήσεις... 
όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον περιοδικό πίνακα» (Sakhnini & Blonder 2015, σελ 1718). 
Από την άλλη, η ΝΜΙ5 φαίνεται να αποτελεί ανοιχτό ερευνητικό ζητούμενο, δηλαδή το εάν 
είναι σημαντική έννοια για την ένταξή της στη Β/θμια (Sakhnini & Blonder 2015). 
Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση για τις βασικές έννοιες της διδασκαλίας του περιεχομένου της 
Ν-ΕΤ, εκτιμούμε ως ιδιαίτερο εύρημα, για τη Διδακτική των ΦΕ, το γεγονός ότι, η ΜΙ8 
«μοντέλα και προσομοιώσεις» είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελάχιστα άρθρα και 
μόνο σε ένα βιβλίο. Φαίνεται ότι οι ώριμες προτάσεις της βιβλιογραφίας από τον ερευνητικό 
χώρο της Διδακτικής των ΦΕ (Gilbert, Boulter & Rutherford 2000, Clement 2008) δεν έχουν 
ακόμη «συναντηθεί» με τις νεότερες που αφορούν τη μάθηση του περιεχομένου της Ν-ΕΤ.  
Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω ευρήματα, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια ΔΜΣ, η 
οποία περιλαμβάνει πέντε από τις Μεγάλες Ιδέες: ΜΙ1, ΜΙ6, ΜΙ7, ΜΙ8, ΜΙ9. Σε άλλη εργασία 
του συγκεκριμένου συνεδρίου παρουσιάζουμε συνοπτικά το περιεχόμενο των εννοιών αυτών 
(συγγραφείς 2015).  
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Ο ρόλος του προσωπικού ενδιαφέροντος και της ακαδημαϊκής 
αυτοαντίληψης στη σχολική ηλικία, στην προσέγγιση καθημερινών 

εννοιών και νόμων της φυσικής και στον επιστημονικό 
εγγραμματισμό ενηλίκων. 
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 1Εσπερινό ΕΠΑΛ Δράμας gkaraogl@cc.uoi.gr 2ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων kkotsis@cc.uoi.gr  

Περίληψη  Διερευνάται η σχέση μεταξύ του ενδιαφέροντος των ενηλίκων  για τις επιστήμες, της 
επίδοσής τους σε ζητήματα επιστημονικού εγγραμματισμού και σχολικής φυσικής και της 
σχολικής επίδοσης που παρουσίασαν στη μαθητική τους ηλικία. Μετά τη στατιστική 
επεξεργασία των δεδομένων διαφαίνεται θετική συσχέτιση μεταξύ των τριών παραπάνω 
μεταβλητών. Η καλύτερη σχολική επίδοση στη μαθητική ηλικία, που τροφοδοτεί την 
αυτοαντίληψη των μαθητών, βοηθά στη δημιουργία θετικών στάσεων προς τις επιστήμες και 
συνδέεται με την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος γι αυτές στην ενηλικίωσή. Ταυτόχρονα 
ενήλικοι με υψηλότερη αυτοαντίληψη στη μαθητική ηλικία επιτυγχάνουν υψηλότερες 
επιδόσεις σε ζητήματα επιστημονικού εγγραμματισμού και  φυσικής.  
 
Abstract The aim of this paper is to Research the relation among the interest of the adult citizens for 
the sciences, their performance regarding issues related to scientific literacy and physics and 
that of their school performance as students. From the statistical data processing, the 
correlation among the above three variables is positive. A better academic performance during 
school years which feeds the self-concept of the students helps to create positive attitudes 
towards science and it is associated with the development of interest in them in adulthood. 
Adults with higher self-concept in the student age achieve higher performances in issues 
related to scientific literacy as well as those related to the use of concepts and the laws of 
physics. 
 
Εισαγωγή 
Η θετική ή αρνητική προδιάθεση για τις επιστήμες καλλιεργεί αντίστοιχα θετικά ή αρνητικά 
συναισθήματα, για τις επιστήμες και τη μελέτη τους, (Koballa & Crawley 1985). Σε 52 από 
τις 57 χώρες στο διαγωνισμό PISA 2006, μαθητές με υψηλότερο ενδιαφέρον για  
επιστημονικά θέματα παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις στον επιστημονικό εγγραμματισμό 
(Ε.Ε.), (OECD 2007). Στα αποτελέσματα των ερευνών TIMSS 1995, 1999, 2003  
καταγράφηκε σε επίπεδο χώρας θετική συσχέτιση μεταξύ  ενδιαφέροντος των μαθητών για 
επιστημονικά θέματα και της επίδοσης τους, (Shen & Tam 2008). Οι Hahn et al. (2013) 
κατέγραψαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του Ε.Ε.  και του ενδιαφέροντος που 
εκδήλωσαν μαθητές για την επιστήμη, ( Hahn et al. 2013).  
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Η αυτοαντίληψη συνδέεται με εμπιστοσύνη στις ικανότητές των μαθητών να χειρίζονται 
ζητήματα των φυσικών επιστημών και να ξεπερνούν δυσκολίες που εμφανίζονται στην 
επίλυση των προβλημάτων, (Γιαννικόπουλος κ.α., 2010).  Η ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη των 
μαθητών γενικά, αλλά και για επιμέρους γνωστικούς τομείς σχετίζεται με τη συνολική τους 
επίδοση και την επίδοση στους συγκεκριμένους τομείς, καθώς και με υψηλότερες 
εκπαιδευτικές και μακροπρόθεσμα επαγγελματικές φιλοδοξίες. Η υψηλή αυτοαντίληψη σε 
ένα γνωστικό τομέα αυξάνει τις επιδόσεις σε αυτόν και αντιστρόφως. Η θετική συσχέτιση 
εμφανίζεται αμφίδρομα και παρατηρείται συνεχής αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση των 
δύο παραπάνω μεταβλητών. (Hattie 2003, Marsh 2007, Seaton et al. 2009, Ρετάλη 2013). Οι 
Seaton et al. το 2009, μέσω της ανάλυσης της βάσης δεδομένων του διαγωνισμού PISA του 
2003 όπου συμμετείχαν 41 χώρες, απέδειξαν τη γενίκευση της παραπάνω σχέσης σε 
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, (Seaton et al. 2009). Η  Ρετάλη το 2013 σε μελέτη 
ανάλυσης δεδομένων του διαγωνισμού PISA του 2006 για την Ελλάδα αναφέρει ότι οι 
μαθητές με υψηλή αυτοαντίληψη στις φυσικές επιστήμες επιτυγχάνουν και υψηλές αποδόσεις 
και το αντίστροφο, (Ρετάλη 2013). 
Η φυσική ως επιστήμη συμμετέχει στη πλαισίωση του επιστημονικού εγγραμματισμού των 
πολιτών, με άλλες φυσικές επιστήμες και επιστήμες της ζωής, με στοιχεία που συμβάλλουν 
στην ικανότητα για την διεπιστημονική προσέγγιση του. Οι βασικές έννοιες και οι νόμοι 
όπως το βάρος, η δύναμη και η σχέση της με την κίνηση, και οι νόμοι του Newton που 
επεξεργάζεται το ερωτηματολόγιο της φυσικής αποτελούν ένα αμιγές κομμάτι της, και 
αποσκοπούν στη διερεύνηση της σχέσης των πολιτών με ένα αυτούσιο τμήμα σχολικής 
φυσικής.  
Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση συσχέτισης της σχολικής επίδοσης, που διαμορφώνει 
την αυτοαντίληψη των μαθητών, με το ενδιαφέρον που εμφανίζουν ως ενήλικοι πολίτες για 
την επιστήμη και την επίδοσή τους σε θέματα Ε.Ε. και ορθής χρήσης εννοιών και νόμων της 
σχολικής φυσικής.  
 
Η έρευνα 
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου  αναφέρεται σε προσωπικά χαρακτηριστικά. Το 
δεύτερο στοχεύει στη διερεύνηση του Ε.Ε. και αποτελείται από δώδεκα ερωτήσεις κλειστού 
τύπου της μορφής Σωστού – Λάθους οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε διεθνείς έρευνες όπως 
του National Science Board στις Η.Π.Α από 1988 ως 2012. Το τρίτο, αποτελείται από δώδεκα 
ερωτήσεις κλειστού τύπου της μορφής Σωστού – Λάθους που περιλαμβάνονται στα γνωστά 
ερωτηματολόγια Force and Motion Conceptual Evaluation (Thornton & Sokolof 1998) και 
Inventory of Basic Conceptions in Mechanics (Halloun, 2006).  Διερευνά την εννοιολογική 
κατανόηση και την ικανότητα ορθής χρήσης εννοιών και νόμων της σχολικής φυσικής σε 
καθημερινές καταστάσεις. Το τελευταίο τμήμα διερευνά το ενδιαφέρον για  θέματα που 
αφορούν τις επιστήμες και τη σχολική φυσική, τη γενική επίδοση στο σχολείο και την 
επίδοση στη φυσική.  
Στην έρευνα συμμετείχαν 912 ενήλικοι διαφόρων μορφωτικών επιπέδων και ενασχολήσεων, 
με διαφορετικά ενδιαφέροντα, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Στην επιλογή του 
δείγματος χρησιμοποιήθηκαν αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές των  νομών Δράμας 
και Καβάλας. Στις ομάδες έρευνας συμμετείχαν: εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί ΙΕΚ του υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, 
δημόσιοι υπάλληλοι  Δήμων και Νομαρχιακών υπηρεσιών, ελεύθεροι επαγγελματίες, 
ιδιωτικοί υπάλληλοι, άνεργοι από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μέλη πολιτιστικών και 
αθλητικών συλλόγων.  
Τα ερωτηματολόγια παραδόθηκαν στους συμμετέχοντες και συμπληρώθηκαν από αυτούς σε 
κάποιο διάλειμμα στο χώρο εργασίας τους. Δεν τέθηκε περιορισμός στη χρονική διάρκεια για 
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την αλληλεπίδραση των πολιτών με το ερωτηματολόγιο. Θεωρήθηκε απαιτητικό από τους 
συμμετέχοντες οι οποίοι δαπάνησαν περισσότερα από είκοσι λεπτά για την επεξεργασία του.  
Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε η δυνατότητα για την άμεση συμπλήρωσή του οι 
συμμετέχοντες το επέστρεφαν  σε προκαθορισμένη  χρονικά συνάντηση. Αρχικά το 
ερωτηματολόγιο δόθηκε σε τριάντα τέσσερεις ενήλικους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου του 
εσπερινού ΕΠΑΛ Δράμας. Μετά την επεξεργασία των ερωτήσεων από αυτούς ακολούθησε 
συζήτηση για το περιεχόμενο καθώς και τη φύση των ερωτήσεων όπου δεν διαπιστώθηκαν 
ιδιαίτερα προβλήματα στην κατανόηση και την ερμηνεία τους. 
 
Αποτελέσματα – Σχολιασμός 
Παρακάτω ελέγχεται η ισότητα των μέσων για τις ποσοτικές μεταβλητές: α) Επίδοση στον 
επιστημονικό εγγραμματισμό και β) Επίδοση στη φυσική, έχοντας σαν παράγοντα 
διαφοροποίησης το ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν την επιστήμη και τη σχολική φυσική. 
Δημιουργούνται σε αυτή την περίπτωση τρεις διαφορετικές ομάδες πολιτών: αυτοί που 
δήλωσαν καθόλου ή μικρό ενδιαφέρον για επιστημονικά θέματα και ταυτόχρονα  καθόλου ή 
μικρό ενδιαφέρον στη σχολική φυσική ομάδα (1), αυτοί που δήλωσαν μέτριο ενδιαφέρον για 
επιστημονικά θέματα και ταυτόχρονα  μέτριο ενδιαφέρον στη σχολική φυσική (ομάδα 2), και 
τέλος αυτοί που δήλωσαν μεγάλο ή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επιστημονικά θέματα και 
ταυτόχρονα  μεγάλο ή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη σχολική φυσική (ομάδα 3). 
Στον πίνακα 1 φαίνονται οι μέσοι όροι ορθών απαντήσεων στις ερωτήσεις του Ε.Ε. και της 
φυσικής με παράγοντα διαφοροποίησης το ενδιαφέρον.  

 Πίνακας 1: Μέσοι όροι ορθών απαντήσεων ανά επίπεδο ενδιαφέροντος 
 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Ομάδες 
ενδιαφέροντος 

Μέσος Όρος ορθών 
απαντήσεων 
Ε.Ε Φυσική 

47 Ομάδα 1 6,77 5,34 
95 Ομάδα 2 7,55 5,22 
280 Ομάδα 3 8,90 6,66 

 
Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι αυξάνεται ο μέσος όρος των ορθών απαντήσεων 
των πολιτών στις ερωτήσεις του επιστημονικού εγγραμματισμού καθώς αυξάνεται το 
ενδιαφέρον τους για θέματα που αφορούν την επιστήμη και τη σχολική φυσική. Στις 
ερωτήσεις που αφορούν τη φυσική παρατηρείται εκτροπή από το παραπάνω δεδομένο αφού ο 
μέσος όρος των ορθών απαντήσεων για την ομάδα με καθόλου ή μικρό ενδιαφέρον είναι λίγο 
μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ομάδας με μέτριο ενδιαφέρον. 
Με την τεχνική της ανάλυσης διακύμανσης  κατά ένα παράγοντα (one way ANOVA), 
εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των ορθών απαντήσεων 
στις ερωτήσεις που αφορούν τον επιστημονικό εγγραμματισμό καθώς και στις ερωτήσεις που 
αφορούν τη φυσική μεταξύ των ομάδων που προκύπτουν από τις διαφορετικές κατηγορίες 
ενδιαφέροντος αφού F(2,419)=33,60  με p<.001 για το σύνολο των ορθών απαντήσεων στον 
επιστημονικό εγγραμματισμό και  F(2,419)=17,89  με p<.001 για τις ορθές απαντήσεις στη 
φυσική. Λόγω της απόρριψης της υπόθεσης της ισότητας των διασπορών διεξάγονται οι 
έλεγχοι  του Welch και των Brown – Forsythe οι οποίοι δείχνουν στατιστικά σημαντική 
διαφορά στους μέσους αφού p<.05  
Λόγω της απόρριψης της υπόθεσης για την κανονικότητα των καταλοίπων διενεργείται 
έλεγχος της ισότητας των διαμέσων με το τεστ Kruskal-Wallis σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
του οποίου, χ2(2)= 60,04  για το σύνολο των ορθών απαντήσεων στον επιστημονικό 
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εγγραμματισμό και χ2(2)= 27,98 για τις ερωτήσεις φυσικής, με p-value <.001 στην κάθε 
περίπτωση, φαίνεται να εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαμέσων 
των  κατανομών των ορθών απαντήσεων.  
Για να διαπιστωθεί μεταξύ ποιών ομάδων βρίσκονται οι στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
διεξάγονται πολλαπλοί έλεγχοι μεταξύ των ζευγών. Εφόσον γίνονται τρεις επιμέρους 
συγκρίσεις η διόρθωση Bonferoni καθορίζει το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας σε 
0,05/3≈0,017. Τα αποτελέσματα του post hoc ελέγχου Mann-Whitney U για τη σύγκριση των 
ομάδων διαφορετικού ενδιαφέροντος κατά ζεύγη έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στις 
διαμέσους των κατανομών των ορθών απαντήσεων που αφορούν τον επιστημονικό 
εγγραμματισμό και τη φυσική για τα ζεύγη των ομάδων 1 και 3  καθώς και των ομάδων 2   
και 3, αφού η p-value <.017, με τις ομάδες μεγαλύτερου ενδιαφέροντος να εμφανίζουν 
υψηλότερη βαθμολογία στο τεστ μετα-ελέγχου. Όσον αφορά στις διαμέσους των κατανομών 
των ορθών απαντήσεων στις ομάδες 1 και 2 εμφανίζεται τυχαία διακύμανση αφού η p-value  
είναι p>.017.   
Στον παρακάτω πίνακα 2 παραθέτονται  συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των πολλαπλών 
ελέγχων Mann-Whitney U για τη σύγκριση των ομάδων κατά ζεύγη. 
 

Πίνακας 2: Στοιχεία των ελέγχων Mann-Whitney U στη σύγκριση των ομάδων κατά ζεύγη 
για τον εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών στους μέσους όρους των ορθών 

απαντήσεων 
 

Ομάδες Κατηγορία 
ερωτήσεων 

Ζ p-value Διαφορά 
Ομάδα 1 - Ομάδα 2 Ε. Ε. 

Φυσική 
-2,2 
-0,7 

0,026 
0,48 

Τυχαία Διακύμανση 
Τυχαία Διακύμανση 

Ομάδα 1 - Ομάδα 3 Ε. Ε. 
Φυσική 

-6,2 
-3,1 

0,000 
0,002 

Στατ. Σημαντική 
Στατ. Σημαντική 

Ομάδα 2 - Ομάδα 3 Ε. Ε. 
Φυσική 

-5,7 
-4,9 

0,000 
0,000 

Στατ. Σημαντική 
Στατ. Σημαντική 

 
Στη συνέχεια ακολουθεί έλεγχος ισότητας των μέσων για τις ποσοτικές μεταβλητές: α) 
σύνολο των ορθών απαντήσεων στον επιστημονικό εγγραμματισμό και β) σύνολο των ορθών 
απαντήσεων στη φυσική, με παράγοντα διαφοροποίησης το χαρακτηρισμό της σχολικής 
επίδοσης. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο καταγράφονται στον πίνακα 3. 
 

Πίνακας 3: Μέσοι όροι ορθών απαντήσεων για κάθε σχολική επίδοση 
 

Αριθμός 
συμμετεχόντων Χαρακτηρισμός 

σχολικής επίδοσης Μέσος Όρος ορθών απαντήσεων 
Ε.Ε Φυσική 

24 Κακός 6,04 4,50 
200 Μέτριος 7,33 5,12 
346 Καλός 8,11 5,51 
242 Πολύ καλός 8,64 6,27 
99 Άριστος 9,48 7,02 

 
Οι μέσοι όροι των ορθών απαντήσεων και στις δύο κατηγορίες ερωτήσεων αυξάνονται καθώς 
αυξάνεται η σχολική επίδοση των συμμετεχόντων. Με την τεχνική της ανάλυσης 
διακύμανσης  κατά ένα παράγοντα (one way ANOVA), εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές 
διαφορές στους μέσους όρους των ορθών απαντήσεων στις ερωτήσεις που αφορούν τον 
επιστημονικό εγγραμματισμό καθώς και στις ερωτήσεις που αφορούν τη φυσική για τις 
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ομάδες που προκύπτουν από τις διαφορετικές κατηγορίες σχολικής επίδοσης αφού προκύπτει 
F(4,906)=29,87 με p<.001 για το σύνολο των ορθών απαντήσεων στον επιστημονικό 
εγγραμματισμό και  F(4,906)=22,65 με p<.001 για τις ορθές απαντήσεις στη φυσική 
To test Levene απορρίπτει την υπόθεση της ισότητας των διασπορών στο σύνολο των ορθών 
απαντήσεων στη φυσική για τα διαφορετικά επίπεδα της σχολικής επίδοσης (p<.05). Λόγω 
της απόρριψης της υπόθεσης της ισότητας των διασπορών διεξάγουμε και τους ελέγχους  του 
Welch και των Brown – Forsythe οι οποίοι δείχνουν στατιστικά σημαντική διαφορά στους 
μέσους αφού p<.05 για κάθε περίπτωση. 
Λόγω της απόρριψης της υπόθεσης για την κανονικότητα των καταλοίπων διενεργείται 
έλεγχος της ισότητας των διαμέσων με το τεστ Kruskal-Wallis, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
του οποίου, χ2(4)=104,584  για το σύνολο των ορθών απαντήσεων στον επιστημονικό 
εγγραμματισμό και χ2(4)=74,892 για τις ερωτήσεις φυσικής με p-value <.001 στην κάθε 
περίπτωση, φαίνεται να εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαμέσων 
των κατανομών στις διαφορετικές ομάδες που δημιουργήθηκαν και για τις δύο κατηγορίες 
απαντήσεων. 
Για να διαπιστωθεί μεταξύ ποιών ομάδων βρίσκονται οι στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
διεξάγονται πολλαπλοί έλεγχοι μεταξύ των ζευγών με το επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας να καθορίζεται σε 0,05/10=0,005 λόγω της διόρθωσης Bonferoni. Τα 
αποτελέσματα του post hoc ελέγχου Mann-Whitney U για τη σύγκριση των ομάδων κατά 
ζεύγη στον επιστημονικό εγγραμματισμό έδειξαν ότι οι ενήλικοι με την καλύτερη σχολική 
επίδοση σημείωναν τον υψηλότερο μέσο όρο κατατάξεων με τη διαφορά να είναι στατιστικά 
σημαντική. Όσον αφορά τους μέσους όρους στις ορθές απαντήσεις των ερωτήσεων της 
φυσικής εμφανίζεται τυχαία διακύμανση στα ζεύγη κακός – μέτριος, και μέτριος – καλός.  
Αντίθετα  προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλα τα υπόλοιπα ζεύγη με τους 
ενήλικους που σημείωσαν την καλύτερη σχολική επίδοση να εμφανίζουν τον υψηλότερο 
μέσο όρο κατατάξεων.  
Στον παρακάτω πίνακα 4 παραθέτονται  συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των πολλαπλών 
ελέγχων Mann-Whitney U για τη σύγκριση των ομάδων κατά ζεύγη. 
 
Πίνακας 4: Στοιχεία των ελέγχων Mann-Whitney U για τη σύγκριση των ομάδων κατά ζεύγη 

 
Ομάδες Κατηγορία ερωτήσεων Ζ p-value Διαφορά 
Κακός-μέτριος Ε. Ε. 

Φυσική 
-3,1 
-1,9 

0,002 
0,055 

Στατ. σημαντική 
Τυχαία Διακύμανση 

Κακός-Καλός Ε. Ε. 
Φυσική 

-4,6 
-2,8 

0,000 
0,005 

Στατ. Σημαντική 
Στατ. Σημαντική 

Κακός-Π. Καλός Ε. Ε. 
Φυσική 

-5,2 
-3,9 

0,000 
0,000 

Στατ. Σημαντική 
Στατ. Σημαντική 

Κακός-Άριστος Ε. Ε. 
Φυσική 

-6,4 
-5,3 

0,000 
0,000 

Στατ. Σημαντική 
Στατ. Σημαντική 

Μέτριος-Καλός Ε. Ε. 
Φυσική 

-4,2 
-2,2 

0,000 
0,027 

Στατ. Σημαντική 
Τυχαία Διακύμανση 

Μέτριος-Π. Καλός Ε. Ε. 
Φυσική 

-6,3 
-5,1 

0,000 
0,000 

Στατ. Σημαντική 
Στατ. Σημαντική 

Μέτριος-Άριστος Ε. Ε. 
Φυσική 

-8,3 
-7,2 

0,000 
0,000 

Στατ. Σημαντική 
Στατ. Σημαντική 

Καλός-Π. Καλός Ε. Ε. 
Φυσική 

-3,1 
-3,7 

0.002 
0,000 

Στατ. Σημαντική 
Στατ. Σημαντική 

Καλός-Άριστος Ε. Ε. 
Φυσική 

-6,1 
-6,1 

0,000 
0,000 

Στατ. Σημαντική 
Στατ. Σημαντική 
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Π. Καλός-Άριστος Ε. Ε. 
Φυσική 

-3,2 
-2,9 

0,001 
0,004 

Στατ. Σημαντική 
Στατ. Σημαντική 

 
Στη συνέχεια επιχειρείται η συσχέτιση του προσωπικού ενδιαφέροντος των πολιτών για 
πληροφόρηση σε επιστημονικά θέματα καθώς και του ενδιαφέροντος για τη σχολική φυσική 
με τη συνολική σχολική επίδοση και τη σχολική επίδοση στη φυσική. Ελέγχεται η ισότητα 
των μέσων για τις ποσοτικές μεταβλητές: α) ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν τον 
επιστημονικό εγγραμματισμό και β) ενδιαφέρον για τη φυσική στο σχολείο, έχοντας σαν 
παράγοντα διαφοροποίησης τον χαρακτηρισμό της συνολικής σχολικής επίδοσης και της 
σχολικής επίδοσης στη φυσική που δήλωσε ο καθένας από τους συμμετέχοντες.  
Δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες πολιτών: ομάδα (1) αυτοί που δήλωσαν κακή ή μέτρια 
συνολική σχολική επίδοση και ταυτόχρονα  κακή ή μέτρια σχολική επίδοση στη φυσική, 
ομάδα (2) αυτοί που δήλωσαν καλή συνολική σχολική επίδοση και ταυτόχρονα  καλή 
σχολική επίδοση στη φυσική, και τέλος ομάδα (3) αυτοί που δήλωσαν πολύ καλή ή άριστη 
συνολική σχολική επίδοση και ταυτόχρονα  πολύ καλή ή άριστη σχολική επίδοση στη 
φυσική. Η παραπάνω διάκριση εξυπηρετεί στο καθορισμό της αυτοαντίληψης που 
παρουσίαζαν οι πολίτες ως μαθητές, διότι με βάση  τις έρευνες των Marsh το 2007 και των 
Seaton et al. το 2009, η αυτοαντίληψη θεωρείται άμεση συνάρτηση της επίδοσης και 
αντιστρόφως. Ομαδοποιήθηκαν επίσης οι δηλώσεις ενδιαφέροντος σε θέματα επιστήμης και 
στη σχολική φυσική σε καθόλου ή μικρό, μέτριο, και  μεγάλο ή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 
Στον παρακάτω πίνακα 5 φαίνεται το ενδιαφέρον σε θέματα επιστήμης και στη σχολική 
φυσική σε συνάρτηση με τη συνολική επίδοση στο σχολείο και την επίδοση στη φυσική. 
 

Πίνακας 5: Πλήθος ατόμων σε κάθε κατηγορία ενδιαφέροντος σε σχέση με τη σχολική 
επίδοση 

 
Συνολική σχολική 
επίδοση και επίδοση 
στη φυσική 

Ενδιαφέρον σε θέματα Επιστήμης και Ενδιαφέρον στη 
σχολική Φυσική 
Καθόλου ή Μικρό Μέτριο Μεγάλο ή Πολύ Μεγάλο 

Κακή ή Μέτρια 33 29 15 
Καλή 1 16 57 
Πολύ Καλή ή Άριστη 3 5 116 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι το 43% αυτών που είχαν κακή ή μέτρια συνολική 
σχολική επίδοση και ταυτόχρονα κακή ή μέτρια επίδοση στη φυσική δηλώνουν ανύπαρκτο ή 
μικρό ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν την επιστήμη και στη σχολική φυσική ενώ μόνο το 
19% της ίδιας κατηγορίας δηλώνουν μεγάλο ή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το 77% αυτών που 
είχαν καλή συνολική σχολική επίδοση και ταυτόχρονα καλή επίδοση στη φυσική δείχνουν 
μεγάλο ή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν την επιστήμη και στη σχολική 
φυσική. Το 94% αυτών που είχαν πολύ καλή ή άριστη συνολική σχολική επίδοση και 
ταυτόχρονα πολύ καλή ή άριστη επίδοση στη φυσική δείχνουν μεγάλο ή πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν την επιστήμη και στη σχολική φυσική. Η πολύ καλή ή 
άριστη επίδοση στο σχολείο επιφέρει ταυτόχρονα και μεγάλο ενδιαφέρον σε επιστημονικά 
θέματα αλλά και στη σχολική φυσική.  
 
Συμπεράσματα 
Αρχικά καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις διαμέσους των κατανομών των 
ορθών απαντήσεων που αφορούν τον επιστημονικό εγγραμματισμό μεταξύ όλων των ζευγών 
των ομάδων διαφορετικού ενδιαφέροντος που συγκροτήθηκαν με τις ομάδες μεγαλύτερου 
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ενδιαφέροντος να εμφανίζουν την υψηλότερη επίδοση στις ερωτήσεις που αναφέρονται στον 
επιστημονικό εγγραμματισμό. Η παραπάνω συσχέτιση είναι συμβατή με τις διαπιστώσεις από 
τον διαγωνισμό PISA του 2006 όπου οι μαθητές με υψηλότερο ενδιαφέρον για τα 
επιστημονικά θέματα παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις στον δείκτη του επιστημονικού 
εγγραμματισμού (OECD 2007), καθώς και  με αυτές της έρευνας των  Shen & Tam  το 2008 
οι οποίοι χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών TIMSS των ετών 1995, 1999, και 
2003  κατέγραψαν σε επίπεδο χώρας θετική συσχέτιση μεταξύ του ενδιαφέροντος των 
μαθητών για τα επιστημονικά θέματα και της επίδοσης αυτών. Παρατηρήθηκε ταυτόχρονα 
μεγάλη αύξηση στα ποσοστά των ενηλίκων που εκδηλώνουν μεγάλο ή πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν την επιστήμη με την αύξηση της γενικής σχολικής 
επίδοσης και της επίδοσης στη σχολική φυσική.  Με την παραδοχή ότι η ακαδημαϊκή 
αυτοαντίληψη των μαθητών καθώς και η αυτοαντίληψη σε κάθε επιμέρους τομέα είναι 
συνάρτηση αντίστοιχα της συνολικής σχολικής τους επίδοσης καθώς και της σχολικής 
επίδοσης στο συγκεκριμένο τομέα, (Marsh, 2007; Seaton et al., 2009), φαίνεται ότι: Όσο 
υψηλότερη είναι η αυτοαντίληψη των μαθητών (δηλαδή καλύτερη γενική σχολική επίδοση 
και καλύτερη επίδοση στη φυσική), τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ως ενήλικοι 
για ενασχόληση με θέματα που αφορούν την επιστήμη και την τεχνολογία και ταυτόχρονα 
επιτυγχάνουν  υψηλότερους μέσους όρους επίδοσης σε θέματα που αφορούν τον 
επιστημονικό εγγραμματισμό καθώς και σε θέματα που αφορούν αμιγώς τη διαχείριση 
εννοιών και νομών της φυσικής. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έρχονται σε συμφωνία με 
τις προβλέψεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα PISA σχετικά με τις στάσεις των μαθητών 
απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες όπου συμπεριλαμβάνεται το ενδιαφέρον για τις φυσικές 
επιστήμες και η αυτοαντίληψη της ικανότητας για μάθηση των φυσικών επιστημών. «Οι 
στάσεις των μαθητών προς τις επιστήμες επηρεάζουν την περαιτέρω σχέση τους με αυτές. 
Προωθούν τη χρήση των επιστημονικών εννοιών και μεθόδων στη καθημερινή τους ζωή 
καθώς και τη δια βίου ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης» (OECD, 2007).  
Η επίδραση του ενδιαφέροντος για την επιστήμη στην επίδοσή όσον αφορά τον επιστημονικό 
εγγραμματισμό και τη φυσική, καθώς και η  συσχέτισή του με τη συνολική σχολική επίδοση 
και την επίδοση στη φυσική, βοήθησαν στη διερεύνηση του ρόλου της αυτοαντίληψης των 
πολιτών στη μαθητική τους ηλικία με την επίδοση που παρουσιάζουν ως ενήλικοι σε 
επιστημονικά θέματα. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα να ελεγχθεί ο ρόλος της 
αυτοαντίληψης στη σχολική ηλικία στη διαμόρφωση του επιπέδου του επιστημονικού 
εγγραμματισμού αλλά και της χρήσης βασικών νόμων και εννοιών της φυσικής στη 
καθημερινή ζωή. Φαίνεται ότι η συνολική σχολική επίδοση και η επίδοση στη σχολική 
φυσική που τροφοδοτεί θετικά την ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη των μαθητών και την 
αυτοαντίληψη για τη φυσική αντίστοιχα αλλά και τροφοδοτείται από αυτή, αποτελεί 
ρυθμιστικό παράγοντα για το ενδιαφέρον που αναπτύσσουν οι ίδιοι μαθητές μετά την 
ενηλικίωσή τους ως πολίτες μιας κοινωνικής ομάδας καθώς και της επίδοσης αυτών σε 
θέματα που αφορούν τον επιστημονικό εγγραμματισμό και τη διαχείριση εννοιών και νομών 
της φυσικής. 
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Περίληψη 
Εφαρμόζουμε μια διδακτική προσέγγιση στην οποία η αλληλεπίδραση του φωτός με τα 
ηλεκτρόνια ενός μεταλλικού αγωγού στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο περιγράφεται πλήρως 
τόσο με την κλασσική όσο και με την κβαντική θεωρία. Δύο παραμετρικές προσομοιώσεις, 
μία για κάθε θεωρία, στις οποίες ρυθμίζεται η συχνότητα και η ένταση του προσπίπτοντος 
φωτός, περιγράφουν σε μικροσκοπικό επίπεδο το φαινόμενο. Οι προσομοιώσεις 
υποστηρίζονται από διαγράμματα, που συγκεντρώνουν τις προβλέψεις των δύο μοντέλων. Οι 
προβλέψεις συγκρίνονται με αποτελέσματα πειραματισμού με πραγματική συσκευή. Οι 
διαφορές των δύο θεωριών αναδεικνύονται φυσιολογικά, χωρίς εκ των προτέρων να 
αποδίδεται προνομιακή θέση στο κβαντικό πρότυπο. 

 
Abstract 
We apply teaching approach in which the interaction of light with the electrons in a metallic 
conductor at photoelectric effect is fully described both in the classical and in the quantum 
theory. Two parametric simulations, one for each theory, in which the frequency and intensity 
of the incident light is regulated, describe the phenomenon at the microscopic level. The 
simulations are supported by diagrams, which concentrate the predictions of the two models. 
These predictions are compared to experimental results with a real device. The differences 
between the two theories emerge naturally, without prior attributing a privileged position to 
the quantum model. 
 
Εισαγωγή 
Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο αποτέλεσε ένα από τα πρώτα φαινόμενα στα οποία 
διαπιστώθηκε η ανεπάρκεια της κλασσικής περιγραφής και εμφανίστηκε η αναγκαιότητα για 
την εισαγωγή της κβαντικής θεωρίας.  
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Σε εισαγωγικά βιβλία κβαντομηχανικής στα οποία παρουσιάζεται το φωτοηλεκτρικό 
φαινόμενο απουσιάζει η αναλυτική περιγραφή του κλασσικού μοντέλου. Συνήθως υπάρχει 
μόνο αναφορά στις προβλέψεις του, χωρίς να εξετάζεται πως προκύπτουν αυτά τα 
αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί για παράδειγμα στα βιβλία των Young, H.D.  
(1992), Serway, R.A. (1990) και Τραχανά, Σ.Λ. (1985).  Επίσης ερευνητές έχουν διαπιστώσει 
ότι η κλασσική περιγραφή του φωτοηλεκτρικού φαινομένου είναι ελλιπής στις διδακτικές 
προσεγγίσεις. Οι McKagan, S.B. et al (2009) παραθέτουν ότι πολλοί μαθητές στερούνται μια 
βασική κατανόηση του κλασσικού προτύπου του φωτός. Εξάλλου οι De Leone, C.J. και 
Oberem, G.E. (2004) καταγράφουν σύγχυση των φοιτητών ανάμεσα στο κλασσικό και στο 
κβαντικό πρότυπο του φωτός. Ακόμα, σύμφωνα με το ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας ο 
φοιτητής θα πρέπει να διατυπώσει τις υποθέσεις του πριν από τον πειραματισμό. Στην 
προκειμένη περίπτωση η διατύπωση των υποθέσεων θα πρέπει να αφορά τόσο το κλασσικό, 
όσο και το κβαντικό πρότυπο. Για το κλασσικό, όμως, μοντέλο η πληροφορία που παρέχεται 
είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Για το λόγο αυτό οδηγηθήκαμε στην κατασκευή μίας πλήρους 
προσομοίωσης για το κλασσικό μοντέλο αλληλεπίδρασης του φωτός με τα ηλεκτρόνια, κάτι 
που σύμφωνα με ότι γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει ποτέ. Η προσομοίωση αυτή, προϋπόθετε την 
πλήρη μαθηματική επεξεργασία του μοντέλου αυτού. 
Οι Steinberg, R.N. και Oberem, G.E. (2000) αναφέρουν ότι οι φοιτητές δεν μπορούν να 
συσχετίσουν το μοντέλο των φωτονίων με το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Πολλές 
προσομοιώσεις, επίσης, δεν απεικονίζουν φωτόνια (π.χ. Phet, Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο) ή αν 
τα δείχνουν δεν εμφανίζουν την αλληλεπίδραση του καθενός με ένα ηλεκτρόνιο. 
Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, στην προσομοίωση που 
κατασκευάσαμε για το κβαντικό μοντέλο παρουσιάζουμε τη διαδικασία αλληλεπίδρασης 
φωτονίου με ηλεκτρόνιο που οδηγεί στην εξαγωγή του ηλεκτρονίου. 
Πολλές από τις εσφαλμένες αντιλήψεις των φοιτητών που εμποδίζουν την κατανόηση του 
φωτοηλεκτρικού φαινομένου, συνδέονται με τον τρόπο που συνδέεται η μεταλλική επιφάνεια 
που εκπέμπει ηλεκτρόνια ώστε να σχηματιστεί ηλεκτρικό κύκλωμα, καθώς και με την 
ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται. Οι Steinberg, R.N. και Oberem, G.E. (2000) αναφέρουν 
ότι οι φοιτητές πιστεύουν ότι στο κύκλωμα του φωτοηλεκτρικού φαινομένου ισχύει ο νόμος 
του Ohm. O Sokolowski, A. (2013), πάλι, διαπιστώνει ότι από άλλες έρευνες προκύπτει ότι οι 
φοιτητές πιστεύουν ότι το φωτορεύμα οφείλεται στην τάση της μπαταρίας στο κύκλωμα. 
Ταυτόχρονα οι προσομοιώσεις για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (π.χ. Phet, Φωτοηλεκτρικό 
Φαινόμενο) ενσωματώνουν το κύκλωμα, επιμένοντας πολλές φορές σε λεπτομέρειες πάνω σε 
αυτό (π.χ. Walter Fendt, The Photoelectric Effect). Θεωρούμε ότι, ενώ η επεξεργασία της 
κυκλωματικής συνδεσμολογίας είναι απαραίτητη για τον πειραματισμό, εντούτοις ο βασικός 
στόχος μας είναι διαφορετικός, δηλαδή η σύγκριση του κλασσικού και του κβαντικού 
μοντέλου στην αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη. Η πρωτοτυπία, επομένως, που 
παρουσιάζουν οι προσομοιώσεις μας είναι ότι σε αυτές έχει αφαιρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο 
εξωτερικού κυκλώματος για το μέταλλο που εκπέμπει ηλεκτρόνια και έχει γίνει εστίαση στις 
μικροσκοπικές διεργασίες που αναδεικνύουν τον τρόπο λειτουργίας της φύσης σύμφωνα με 
τα δύο πρότυπα ερμηνείας. 
Οι de Jong, T. και Joolingen, W.R., (1998) αναφέρουν ότι οι φοιτητές έχουν σημαντικά 
προβλήματα στο να παράγουν και να προσαρμόσουν υποθέσεις. Αυτό, όμως, είναι 
απαραίτητο στοιχείο στο ανακαλυπτικό μοντέλο μάθησης. Ταυτόχρονα το κβαντικό και 
ιδιαίτερα το κλασσικό πρότυπο παρουσιάζουν δυσκολία για έναν φοιτητή, λόγω του 
αναγκαίου μαθηματικού φορμαλισμού, προκειμένου να μπορέσει να διατυπώσει υποθέσεις, 
δηλαδή να φτάσει σε προβλέψεις των θεωριών αυτών που μπορούν να υποβληθούν σε 
πειραματικό έλεγχο. Στις προσομοιώσεις μας έχουν ενσωματωθεί διαγράμματα στα οποία 
απεικονίζονται όλες οι προβλέψεις που περιμένει να δει κανείς στο πείραμα σε κάθε πρότυπο, 
γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην μικροσκοπική περιγραφή της φύσης και στα 
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μετρήσιμα πειραματικά αποτελέσματα. Επομένως οι προσομοιώσεις αυτές μπορούν να 
παίξουν το ρόλο ενός εργαλείου διατύπωσης υποθέσεων. 
 
Πλαίσιο 
Προκειμένου να γίνει ορθή αναπαράσταση του κλασσικού μοντέλου αλληλεπίδρασης του 
φωτός με τα ηλεκτρόνια του μετάλλου πρέπει η αναπαράσταση αυτή να εξηγεί την πρόβλεψη 
της κλασσικής θεωρίας ότι υπάρχει μετρήσιμη χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στην 
πρόσπτωση του φωτός στον μεταλλικό αγωγό και την έναρξη της ηλεκτρονικής εκπομπής. 
Αν θεωρηθεί ότι το ηλεκτρόνιο υπόκεινται απλώς σε δύναμη εξαιτίας του προσπίπτοντος 
Η/Μ κύματος, τότε υπάρχει αδυναμία παραγωγής χρονικής καθυστέρησης. Ο λόγος είναι ότι 
η δύναμη αυτή είναι περιοδική και κατά το μισό της περιόδου επιταχύνει το ηλεκτρόνιο, ενώ 
κατά το άλλο μισό το επιβραδύνει. Έτσι ο διαθέσιμος χρόνος για την έξοδο του ηλεκτρονίου  
είναι της τάξης των 10-15 sec, χρόνος εξαιρετικά μικρός για να δικαιολογεί μετρήσιμη χρονική 
καθυστέρηση. Για το λόγο αυτό η κλασσική διαδικασία που αναπαριστάται πρέπει να 
εμπεριέχει και ανταλλαγή ενέργειας ανάμεσα στα ηλεκτρόνια. 
Ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την απεικόνιση της θερμικής κίνησης των 
ιόντων και τις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων. Επίσης με σωστό τρόπο πρέπει να γίνεται και η 
αναπαράσταση του φωτονίου, ανάλογα με τη συχνότητά του. 

 
Σχ. 1: Το Η/Μ κύμα στην κλασσική 

προσομοίωση. Η ηλεκτρονική εκπομπή έχει 
αρχίσει. 

Σχ. 2: Ένα φωτόνιο στην κβαντική 
προσομοίωση πριν αλληλεπιδράσει με ένα 

ηλεκτρόνιο. 

   
Σχ. 3: Το διάγραμμα της μέγιστης κινητικής 
ενέργειας των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων 

συναρτήσει της συχνότητας του 
προσπίπτοντος φωτός στην κλασσική 

προσομοίωση. 
 

Σχ. 4: Το διάγραμμα της μέγιστης κινητικής 
ενέργειας των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων 

συναρτήσει της συχνότητας του 
προσπίπτοντος φωτός στην κβαντική 

προσομοίωση. 
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Έχουμε κατασκευάσει δύο προσομοιώσεις σε «Visual Basic», μία για την κλασσική 
περιγραφή του φωτοηλεκτρικού φαινομένου και μία για την κβαντική. Οι προσομοιώσεις 
είναι παραμετρικές και παρέχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζεται η συχνότητα και η ένταση της 
προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα περιλαμβάνουν δύο επίπεδα 
αναπαράστασης. Στο ένα παρουσιάζεται η μικροσκοπική αλληλεπίδραση της Η/Μ 
ακτινοβολίας με τα ηλεκτρόνια του μετάλλου (Σχ. 1 και 2). Στο δεύτερο απεικονίζονται σε 
μία σειρά από διαγράμματα όλες οι προβλέψεις των δύο μοντέλων για πειραματικά 
μετρούμενες ποσότητες, όπως προκύπτουν μέσα από τις στοχαστικές διαδικασίες που 
λαμβάνουν χώρα στις προσομοιώσεις. Στα Σχ. 3 και 4 παρουσιάζονται δύο από τα 
διαγράμματα που εμφανίζονται στις προσομοιώσεις. Από τη σύγκριση των δύο σχημάτων 
είναι εμφανής η διαφορά στις προβλέψεις ανάμεσα στα δύο μοντέλα. 

 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Οι προσομοιώσεις μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε διδακτική εφαρμογή από 
τις ανώτερες τάξεις του Γενικού Λυκείου έως τα Πανεπιστημιακά τμήματα όπου διδάσκεται 
το μάθημα της Φυσικής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποιοτικά ή ποσοτικά και με 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό αφαίρεσης, ανάλογα με το διδακτικό σενάριο που επιθυμεί να 
εφαρμόσει ο διδάσκοντας. 
Στη συγκεκριμένη διδακτική εφαρμογή σχεδιάσαμε ένα σενάριο που απευθύνεται στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Μ.Δ.Ε. «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» του Π.Τ.Δ.Ε. 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν διδαχθεί γενικά στοιχεία για το 
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο με εστίαση στις αρχές που το διέπουν και όχι στο μαθηματικό 
φορμαλισμό που το συνοδεύει. Για το λόγο αυτό στο σχεδιασμό μας εστιαζόμαστε κυρίως σε 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το φαινόμενο. Έτσι οι στόχοι που θέτουμε για τους 
φοιτητές είναι οι ακόλουθοι: 
1) Να διατυπώνουν τις βασικές διαφορές μεταξύ κλασσικού – κβαντικού προτύπου για το 
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, δηλαδή ότι η ενέργεια προσφέρεται συνεχώς – μία φορά και ότι η 
προσφερόμενη ενέργεια αυξάνεται με την ένταση – συχνότητα. 
2) Να διατυπώνουν ποιο πρότυπο είναι σε συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα. 
3) Να διατυπώνουν την επίδραση έντασης – συχνότητας στην εκπομπή ηλεκτρονίων και στη 
μέγιστη κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων, Κmax. 4) Να αιτιολογούν το μοντέλο του φωτονίου ξεκινώντας από τα πειραματικά δεδομένα. 
Για τη διδασκαλία χρησιμοποιήθηκε φύλλο εργασίας που σχεδιάστηκε με βάση το 
ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας. Το φύλλο περιλάμβανε αρχικά δραστηριότητες που 
σχετίζονταν με τις προσομοιώσεις του κλασσικού και του κβαντικού προτύπου. Στην 
προσομοίωση του κλασσικού προτύπου οι φοιτητές κλήθηκαν ξεκινώντας από τη 
μικροσκοπική αναπαράσταση να διατυπώσουν τις υποθέσεις τους για τα πειραματικά 
αποτελέσματα. Ο «πειραματισμός» στο πλαίσιο του προτύπου αυτού περιλάμβανε σε 
ποιοτικό επίπεδο την επίδειξη μέσω της προσομοίωσης των αποτελεσμάτων σε μορφή 
διαγραμμάτων. Τελικά διατυπώνονταν τα συμπεράσματα για το κλασσικό πρότυπο. Η 
προηγούμενη διαδικασία επαναλαμβάνεται για το κβαντικό πρότυπο. 
Η διδασκαλία προχωρά σε πειραματισμό με πραγματική φωτοηλεκτρική συσκευή. Εδώ 
χρησιμοποιήσαμε μία από τις συσκευές με τις οποίες έχουν εφοδιαστεί σε μεγάλη 
πολλαπλότητα εδώ και αρκετά χρόνια τα Γενικά Λύκεια της χώρας. Συγκεκριμένα 8 τέτοιες 
συσκευές υπάρχουν σε κάθε Γενικό Λύκειο το οποίο διαθέτει νέο σχολικό εργαστήριο με 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πρακτικά οι συσκευές αυτές έχουν μείνει σχεδόν αχρησιμοποίητες, 
δεδομένου ότι ποτέ δεν υπήρχε υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση στο Γενικό Λύκειο για το 
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.  
Με τη συσκευή είμαστε σε θέση να κάνουμε τις παρακάτω επιλογές σε ότι αφορά το 
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προσπίπτον φως: 
Α) Επιλογή διαφόρων τιμών συχνότητας φωτός. Αυτό μπορεί να γίνει είτε τοποθετώντας 
φίλτρα διαφόρων χρωμάτων μπροστά από το λαμπτήρα βολφραμίου-αλογόνου, είτε 
χρησιμοποιώντας διάφορες λυχνίες LED. Το φωτοκύτταρο καισίου που χρησιμοποιεί η 
συσκευή έχει συχνότητα αποκοπής κοντά στο όριο του ορατού παραθύρου λ≈700 nm. 
Επομένως με τα υλικά που διατίθενται από τη πειραματική διάταξη (φίλτρα & LEDs) δεν 
είναι δυνατό να διαπιστωθεί η αποκοπή, δηλαδή η μη εκπομπή ηλεκτρονίων ενώ υπάρχει 
προσπίπτον φως. Εξάλλου είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί φωτοκύτταρο άλλου μετάλλου 
(το οποίο θα είχε συχνότητα αποκοπής εντός του ορατού παραθύρου). Για να λυθεί το 
πρόβλημα αυτό κατασκευάσαμε δύο καλώδια στην άκρη των οποίων συνδέσαμε 2 LEDs 
υπερύθρων των 850 nm και 940 nm. Με τα LEDs αυτά υπάρχουν συνθήκες αποκοπής, όμως 
επειδή εκπέμπουν φως αόρατο στο μάτι μπορεί να διατυπωθεί αμφιβολία από τους φοιτητές 
ότι πράγματι εκπέμπεται φως. Αυτό το πιθανό πρόβλημα αντιμετωπίζεται με το ότι τα LEDs 
αυτά, όταν είναι συνδεδεμένα, εκπέμπουν φως ορατό στην κάμερα ενός κινητού ή μιας 
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. 
Β) Επιλογή διαφόρων τιμών έντασης φωτός. Αυτό επιτυγχάνεται με το γεγονός ότι η ένταση 
είναι αντίστροφα ανάλογη από το τετράγωνο της απόστασης ανάμεσα στο σημείο 
παρατήρησης και την πηγή του φωτός. Όταν χρησιμοποιούμε φίλτρα αυτό μπορεί να γίνει 
μετακινώντας την πηγή του φωτός επάνω σε τροχιά. Όμως η μεταβολή της απόστασης και 
επομένως η μεταβολή της έντασης του φωτός δεν μπορεί να γίνει στην περίπτωση των LEDs με 
τις δυνατότητες που προσφέρονται στην πειραματική διάταξη. Τα LEDs προσαρμόζονται σε 
συγκεκριμένη θέση στο εξωτερικό κάλυμμα του φωτοκύτταρου και δεν μπορούν να 
μετακινηθούν. Για το λόγο αυτό κατασκευάσαμε δύο αυτοσχέδιους χάρτινους κυλίνδρους, 
από τους οποίους ο ένας μπορεί να μπαίνει μέσα στον άλλο δίνοντας τη δυνατότητα να 
αυξομειώνεται το συνολικό μήκος των δύο κυλίνδρων. Στην άκρη του ενός κυλίνδρου μπορεί 
να προσαρμόζεται το φωτοκύτταρο. 
Στον πειραματισμό πραγματοποιήθηκαν τρία πειράματα: 1) Καταγραφή της εκπομπής ή όχι 
ηλεκτρονίων σε συνάρτηση με τη συχνότητα του φωτός, όπου διαπιστώθηκε ότι εκπομπή 
ηλεκτρονίων γίνεται μόνο όταν η συχνότητα του φωτός υπερβεί κάποια τιμή, 2) Μεταβολή 
της μέγιστης κινητικής ενέργειας, Κmax, των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων σα συνάρτηση της 
έντασης του φωτός, στο οποίο διαπιστώθηκε ότι αυτή η κινητική ενέργεια είναι ανεξάρτητη 
από την ένταση του φωτός και 3) Μεταβολή της μέγιστης κινητικής ενέργειας των 
εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων σα συνάρτηση της συχνότητας του φωτός, όπου διαπιστώθηκε η 
σχέση της φωτοηλεκτρικής εξίσωσης του Einstein.  
Αξίζει στο σημείο αυτό να συγκρίνουμε τον πειραματισμό που εφαρμόσαμε με τον 
Εργαστηριακό Οδηγό Φυσικής Γ΄ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Εκεί 
υπάρχει η άσκηση 7 με τίτλο: «Μελέτη Φωτοηλεκτρικού Φαινομένου – Υπολογισμός Έργου 
Εξαγωγής». Στην άσκηση αυτή προτείνονται 3 πειραματικές διαδικασίες: 
1) Σχέση έντασης ρεύματος – έντασης ακτινοβολίας 
2) Σχέση έντασης ρεύματος – τάσης 
3) Μέτρηση του έργου εξαγωγής και της σταθεράς του Planck 
Από αυτά τα πειράματα μόνο το 3ο είναι κοινό με το πείραμα της εξάρτησης της Κmax από τη 
συχνότητα του φωτός το οποίο προτείνεται εδώ. Σε ότι αφορά το 1ο πείραμα του 
εργαστηριακού οδηγού, η εξάρτηση της έντασης του φωτορεύματος, Ιc, από την ένταση του 
φωτός, Ι, είναι της ίδιας μορφής, τόσο στο κλασσικό, όσο και στο κβαντικό πρότυπο. Έτσι δε 
συνεισφέρει στη διάκριση μεταξύ των δύο προτύπων. Από την άλλη πλευρά η αναλογική 
σχέση μεταξύ Ιc και Ι μπορεί να υποβάλλει στους μαθητές την άποψη ότι η ένταση του φωτός 
παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (κάτι που συμβαίνει με το κλασσικό 
πρότυπο). Για τους λόγους αυτούς δεν θα προτείναμε να γίνει ο πειραματισμός αυτός σε 
εισαγωγικά μαθήματα που αφορούν το φαινόμενο. 
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Το 2ο πείραμα του εργαστηριακού οδηγού είναι η χαρακτηριστική καμπύλη της φωτοδιόδου. 
Όμως, όπως είδαμε στην εισαγωγή πολλές από τις εσφαλμένες αντιλήψεις των φοιτητών που 
εμποδίζουν την κατανόηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, συνδέονται με στοιχεία της 
πειραματικής διάταξης, όπως είναι ακριβώς με την καμπύλη Ιc–V, καθώς και με το ρόλο της 
εφαρμοζόμενης τάσης. Εξάλλου η χαρακτηριστική καμπύλη της φωτοδιόδου έχει μεν 
σημασία για τις τεχνολογικές εφαρμογές της, όμως δε σχετίζεται ούτε με τη διάκριση 
κλασσικού – κβαντικού προτύπου, ούτε με την αλληλεπίδραση φωτός – ύλης. Επομένως και 
αυτό το πείραμα δεν θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιηθεί σε μαθήματα που εξετάζουν τις 
βασικές αρχές του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. 
Για τη διδακτική μας παρέμβαση χρησιμοποιήσαμε 3 φορητούς Η/Υ στους οποίους είχαμε 
τοποθετήσει τις 2 εφαρμογές για το κλασσικό και το κβαντικό πρότυπο του φωτοηλεκτρικού 
φαινομένου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εργάστηκαν σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων 
χρησιμοποιώντας από έναν Η/Υ σε κάθε ομάδα. Η διδασκαλία έγινε συνολικά σε 10 
Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Ολοκληρώθηκε σε δύο διδακτικά τρίωρα. Μόνο, 
όμως, 8 από τους 10 φοιτητές ήταν παρόντες και στα δύο αυτά τρίωρα (ένας απουσίαζε στο 
1ο τρίωρο και ένας άλλος στο 2ο).  
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτής της διδασκαλίας έχει το ρόλο διαμορφωτικής έρευνας 
σε αυτό το στάδιο, δεδομένου του μικρού αριθμού των φοιτητών που συνιστούν το δείγμα 
της έρευνας. Στους φοιτητές δόθηκε πριν από τη διδακτική παρέμβαση ένα ερωτηματολόγιο 
με 19 ερωτήσεις ως Pre-Test. Μετά τη διδακτική παρέμβαση οι φοιτητές απάντησαν στο ίδιο 
ερωτηματολόγιο ως Post-Test. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα, αλλά σε καθένα υπήρχε 
ένα μοναδικό σημάδι που ήξερε μόνο ο φοιτητής και που τοποθέτησε τόσο στο Pre-Test, όσο 
και στο Post-Test. Έτσι ήταν δυνατή η ανάλυση της διαφοροποίησης πριν και μετά τη 
διδασκαλία στον ίδιο φοιτητή. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθμολογήθηκε, ανάλογα με 
την επιτυχία της, με τρεις βαθμούς: 0, 1 και 2, όπου το 0 αντιστοιχεί στην τελείως 
λανθασμένη απάντηση και το 2 στην πλήρως σωστή. 
Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε από το δείκτη «Cronbach’s Alpha». Η τιμή 
του δείκτη αυτού για το ερωτηματολόγιο Pre-Test βρέθηκε να είναι 0,827, ενώ για το Post-
Test 0,762, τιμές που κρίνονται ικανοποιητικές (>0,70). 
Στη συνέχεια διερευνήθηκε το ερώτημα για το αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ Pre-Test και Post-Test. Αρχικά έγινε έλεγχος κανονικότητας των κατανομών, οι 
οποίες βρέθηκαν ότι είναι μη κανονικές. Κατόπιν τούτου έπρεπε να εφαρμοστεί έλεγχος με μη 
παραμετρικό τεστ. Ως τέτοιο χρησιμοποιήθηκε το τεστ Wilcoxon. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι 
για όλες τις ερωτήσεις ισχύει sig<0,038, τιμή που είναι μικρότερη από 0,05. Συνεπώς σε όλες 
τις ερωτήσεις υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ Pre-Test και Post-Test. 
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Το ερωτηματολόγιο περιλαμβά-
νει 19 Ερωτήσεις. Η διάρθρωσή του 
είναι ως εξής: οι ερωτήσεις 1-5 
αφορούν γενικές γνώσεις, οι ερω-
τήσεις 6-9 σχετίζονται με τη μικρο-
σκοπική διάκριση μεταξύ κλασσι-
κού–κβαντικού προτύπου, οι ερω-
τήσεις 10-11 αφορούν την έννοια 
του φωτονίου, οι ερωτήσεις 12-15 
σχετίζονται με την επίδραση της 
συχνότητας και της έντασης του 
φωτός στις συνθήκες εκπομπής 
ηλεκτρονίων και τέλος οι ερωτή-
σεις 16-19 αναφέρονται στην επί-
δραση της συχνότητας και της 
έντασης στην Κmax. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την επίτευξη των 
στόχων της διδασκαλίας παίζουν οι 
ομάδες ερωτήσεων 6-9, 12-15 και 
16-19. Στο Σχ. 5 καταγράφουμε τα 

αποτελέσματα για το Pre-Test και το Post-Test, από όπου φαίνεται η σημαντική βελτίωση 
των αποτελεσμάτων μετά την διδασκαλία σε σχέση με πριν. Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης 
η μείωση της διασποράς στο Post-Test σε σχέση με το Pre-Test, στοιχείο που μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι μετά τη διδασκαλία έχει επιτευχθεί καλύτερη ομογενοποίηση του δείγματος 
των φοιτητών. 
Εκτός από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, έγινε και ανάλυση των φύλλων εργασίας, από 
όπου προέκυψε ότι όλοι οι φοιτητές ήταν σε θέση να διεκπεραιώσουν όλα τα βήματα της 
διαδικασίας. 
Ένα άλλο ερευνητικό ερώτημα που μας απασχόλησε ήταν το αν οι προσομοιώσεις που 
κατασκευάσαμε μπορούν να βοηθήσουν στη διεργασία Διατύπωσης Υποθέσεων. Κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας υπήρχαν 3 περιπτώσεις Διατύπωσης υπόθεσης. Στις 2 πρώτες 
περιπτώσεις οι προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικά εργαλεία στη διατύπωση 
υπόθεσης. Έτσι ζητήθηκε από τους φοιτητές να προβούν στη διατύπωση υπόθεσης για τις 
μακροσκοπικές προβλέψεις του κλασσικού ή του κβαντικού προτύπου αφού πρώτα είχαν 
παρακολουθήσει τη μικροσκοπική περιγραφή του κάθε προτύπου μέσω της προσομοίωσης. 
Από τα φύλλα εργασίας και τη συζήτηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας προέκυψε ότι 
όλοι οι φοιτητές μπόρεσαν να διατυπώσουν τη σωστή υπόθεση. Επίσης σχεδόν όλοι ήταν σε 
θέση να αιτιολογήσουν την υπόθεσή τους χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις μικροσκοπικές 
τους παρατηρήσεις. Στην 3η περίπτωση ζητήθηκε να διατυπωθεί υπόθεση για το «σωστό» 
πρότυπο πριν από τον πειραματισμό με την πραγματική συσκευή. Εδώ δε δόθηκε καμία 
βοήθεια στους φοιτητές, αφού και τα δύο πρότυπα παρουσιάστηκαν ισότιμα μεταξύ τους, 
χωρίς να υπονοείται πιο από τα δύο παρέχει τις ορθές πειραματικές προβλέψεις. Σε αυτήν την 
περίπτωση όλοι οι φοιτητές εξέφρασαν τη δυσκολία τους στη διατύπωση υπόθεσης γιατί δεν 
είχαν αρκετά στοιχεία. Όσοι διατύπωσαν υπόθεση υπέρ του κβαντικού δεν μπόρεσαν να την 
αιτιολογήσουν. Δήλωσαν, απλά, ότι στηρίχθηκαν μόνο στο ότι είχαν ακούσει ότι το κβαντικό 
πρότυπο ήταν η σωστή θεωρία. Επίσης ένας φοιτητής κατέγραψε την άποψη: «Το κλασσικό 
ίσως μου κάνει περισσότερο νόημα, διότι η σταδιακή αύξηση της ενέργειας στα ηλεκτρόνια 
φαντάζει πιο πειστική». Συγκρίνοντας τις δύο παραπάνω περιπτώσεις προκύπτει ότι οι 
προσομοιώσεις σαφώς υποβοηθούν τους φοιτητές στη διατύπωση υπόθεσης. 
Στο τελευταίο στάδιο της διδακτικής μας παρέμβασης συζητήσαμε πως είναι δυνατό μέσα 

 Σχ. 5. Τα αποτελέσματα για κάθε ερώτηση του 
ερωτηματολογίου για το Pre-Test και το Post-Test. Στις 
ομάδες ερωτήσεων ενδιαφέροντος αναγράφονται και η 
μέση τιμή του ποσοστού επιτυχίας του Pre-Test (πρώτη 

τιμή) και του Post-Test (δεύτερη τιμή). 
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από τα πειραματικά δεδομένα να φτάσουμε στο μοντέλο του φωτονίου, δηλαδή στο γεγονός 
ότι η ενέργεια μεταφέρεται από το φως στην ύλη με τη μορφή συγκεκριμένων «πακέτων» με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, προκειμένου να «πειστούν» οι 
μαθητές για την ανάγκη της υιοθέτησης αυτού του μοντέλου, ξεκινάμε από τα πειραματικά 
δεδομένα και αναζητούμε το κατάλληλο επεξηγηματικό μοντέλο και όχι αντίστροφα. Δηλαδή 
δεν αποδεχόμαστε πρώτα ένα μοντέλο και στη συνέχεια αποδεικνύουμε ότι είναι συμβατό με 
τα πειραματικά δεδομένα. 
Έτσι ξεκινούμε από το γεγονός ότι πειραματικά έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη συνθηκών 
αποκοπής, δηλαδή συνθηκών έντασης και συχνότητας φωτός κάτω από τις οποίες δεν είναι 
δυνατή με κανένα τρόπο η εκπομπή ηλεκτρονίων. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στα εξής 
συμπεράσματα για τον τρόπο που το ηλεκτρόνιο απορροφά ενέργεια από το φως: 1) Ένα 
ηλεκτρόνιο που εξέρχεται από το μέταλλο έχει απορροφήσει ενέργεια από το φως μία μόνο 
φορά και όχι πολλές. 2) Το ποσό της ενέργειας που απορροφά από το φως ένα ηλεκτρόνιο 
που εξέρχεται από το μέταλλο έχει ανώτατο όριο, το οποίο θα πρέπει να εξαρτάται από τις 
συνθήκες του φωτός (ένταση και συχνότητα). Η παρατήρηση 2 μας οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι η ενέργεια προσφέρεται σε «κβάντα» ενέργειας, καθένα από τα οποία έχει ενέργεια έστω 
Εφ. Επίσης η παρατήρηση 1 μας οδηγεί στο ότι κάθε ηλεκτρόνιο που έχει διαφύγει παίρνει 
από το φως ένα τέτοιο πακέτο. Στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι οι συνθήκες αποκοπής 
εξαρτώνται μόνο από τη συχνότητα και όχι από την ένταση του φωτός. Αυτό το γεγονός μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κβάντο ενέργειας που μεταφέρει το φως εξαρτάται μόνο από 
τη συχνότητα. Ακολούθως επεξεργαζόμαστε το διάγραμμα της εξάρτησης της Κmax από τη 
συχνότητα του φωτός και χρησιμοποιούμε την αρχή διατήρησης της ενέργειας στη 
διαδικασία εκπομπής των ηλεκτρονίων από το μέταλλο. Έτσι συμπεραίνουμε ότι το κβάντο 
της ενέργειας είναι ανάλογο της συχνότητας, σχέση που πρότεινε ο Planck για την 
ακτινοβολία του μέλανος σώματος και υιοθέτησε αργότερα ο Einstein για την ερμηνεία του 
φωτοηλεκτρικού φαινομένου.  
Οι φοιτητές, όπως προκύπτει από τα φύλλα εργασίας τους, αλλά και τη συζήτηση κατά την 
ώρα της διδασκαλίας ήταν σε θέση να ακολουθήσουν την παραπάνω συλλογιστική και να 
φτάσουν στα τελικά συμπεράσματα για την κβάντωση της ενέργειας που μεταφέρεται από το 
φως στην ύλη, καθώς και για την εξάρτηση του κβάντου ενέργειας από τη συχνότητα. Όλοι οι 
φοιτητές δεν συνάντησαν καμία δυσκολία στα παραπάνω βήματα εκτός από το βήμα στο 
φύλλο εργασίας που αναφερόταν στην ύπαρξη στο ανωτάτου ορίου στην ενέργεια που δίνει 
το φως στο ηλεκτρόνιο. Το ποσοστό των φοιτητών που συνάντησε δυσκολία στο ερώτημα 
αυτό ανέρχεται σε περίπου 56% (5 από τους 9 φοιτητές). 
Συμπερασματικά, από την όλη διδακτική μας παρέμβαση αναδείχθηκε η ανεπάρκεια του 
κλασσικού προτύπου και η αναγκαιότητα της εισαγωγής του κβαντικού για την ερμηνεία του 
φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Επίσης έγινε σύνδεση του φαινομένου με το μοντέλο του 
φωτονίου. 
 
Συμπεράσματα 
Η κβαντομηχανική αποτελεί τη βάση του σύγχρονου οικοδομήματος της φυσικής. Η 
κατανόηση των αρχών της παρουσιάζει δυσκολίες γιατί αυτές απέχουν από την καθημερινή 
εμπειρία, αφού εδράζονται στο μικρόκοσμο. Αντίθετα η κλασσική μηχανική που περιγράφει 
επαρκώς τα αντικείμενα της καθημερινότητάς μας γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή. 
Για να γίνει αποδεκτή, επομένως, η κβαντική θεωρία ως μοντέλο ερμηνείας, πρέπει κανείς να 
καταφύγει στον μικρόκοσμο και να διαπιστώσει πως η κλασσική και η κβαντική μηχανική 
περιγράφουν τη λειτουργία του. Οι προσομοιώσεις αποτελούν ένα εξαιρετικά χρήσιμο 
εργαλείο σε αυτήν την κατεύθυνση. 
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Περίληψη Στο πλαίσιο της διδασκαλίας σύγχρονων εννοιών της Φυσικής στις τάξεις του Γυμνασίου 
περιγράφουμε σε αυτήν την εργασία την εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήσαμε για να 
εντοπίσουμε τις αντιλήψεις μαθητών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου όσον αφορά φαινόμενα 
οπτικής που περιγράφονται και ερμηνεύονται με τη βοήθεια της κβαντομηχανικής. Οι 
μαθητές της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου  που συμμετείχαν στην έρευνα παρακολούθησαν 
κατάλληλα σχεδιασμένες διδασκαλίες, και τα ερευνητικά δεδομένα προέκυψαν από τις 
παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών που πραγματοποίησαν τις διδασκαλίες και τις απαντήσεις 
που έδωσαν οι μαθητές σε σχετικό ερωτηματολόγιο. Από τις απαντήσεις φάνηκε ότι 
ορισμένοι μαθητές μπορούν να διατυπώσουν την άποψη ότι η κίνηση των ηλεκτρονίων γύρω 
από τον πυρήνα γίνεται σε καθορισμένες τροχιές και ότι κατά τη μετάβαση των ηλεκτρονίων 
από μια ανώτερη στοιβάδα σε κατώτερη εκπέμπεται φωτεινή ακτινοβολία. Επίσης, ορισμένοι 
μαθητές φάνηκε ότι μπορούν να διατυπώσουν την άποψη ότι τα ηλεκτρόνια έχουν κυματική-
σωματιδιακή συμπεριφορά. 
 
Abstract  This paper describes the empirical research we conducted in order to identify junior high 
school students’ perceptions about optical phenomena described and interpreted according to 
the quantum mechanics approach in the context of teaching modern physics concepts to 2nd 
and 3rd grade junior high school students. More specifically, I.M.Panagiotopoulos School 
students who participated in the research attended appropriately designed instructions while 
the research data resulted from the teachers’ observations as well as students’ answers to a 
relevant questionnaire. There were students who were able to express the view that the 
movement of electrons around the nucleus happens in defined orbits and that luminous 
radiation is emitted during the transition of electrons from an upper layer to a lower one. 
There were also students who expressed the view that electrons can act as waves and particles 
as well.            
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Εισαγωγή 
Παρότι τα τελευταία χρόνια η ραγδαία εξέλιξη σε διάφορους τομείς της επιστήμης και της 
τεχνολογίας επηρεάζει όλο και περισσότερο την καθημερινή ζωή των πολιτών, υπάρχει 
διάσταση ανάμεσα στην επιστήμη που αξιοποιεί αυτές τις τεχνολογικές καινοτομίες και την 
επιστήμη-τεχνολογία που οι μαθητές διδάσκονται στο σχολείο (Μάνου & Σπύρτου 2013). 
Παρά τις διεθνείς εξελίξεις, η χώρα μας παραμένει προσηλωμένη στο ακαδημαϊκό πρότυπο 
εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ), που εστιάζει κυρίως στην απομνημόνευση 
γνώσεων και στην εξοικείωση με στοιχεία μεθοδολογίας των ΦΕ, και είναι αντίθετο προς τον 
γραμματισμό στις ΦΕ, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει κανείς να έχει την ικανότητα να 
αξιοποιεί τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησε στα μαθήματα των ΦΕ, ώστε να 
κατανοεί και να ερμηνεύει τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο και να αντιμετωπίζει 
προβλήματα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με τις ΦΕ και την 
τεχνολογία (Καρύδας 2013). Όσον αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας των ΦΕ στην 
Ελλάδα οι κλασικές προσεγγίσεις καλύπτουν σημαντική έκταση του αναλυτικού 
προγράμματος σπουδών του Γυμνασίου σε σχέση με τις αναφορές που προσεγγίζουν τις 
θεωρητικές απόψεις του 20ού αιώνα. Οι κοσμοθεωρίες του τελευταίου αιώνα 
χαρακτηρίζονται από διαφορετικές σχολές της επιστημονικής σκέψης, καθεμία από τις οποίες 
αναφέρεται σε διαφορετικό επιστημολογικό και οντολογικό επίπεδο (Χαλκιά 2011). Η 
παιδαγωγική, όμως, αξία της διδασκαλίας αυτών των σύγχρονων θεωριών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, θεωρούμε ότι μπορεί να ληφθεί υπόψη, διότι μέσω αυτών οι μαθητές ενδέχεται 
(α) να γνωρίσουν την ιστορία της Φυσικής και γενικότερα τη φύση της επιστήμης, (β) να 
υπερβούν την κοινή λογική και την αισθητηριακή εμπειρία για την κατανόηση του κόσμου, 
στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και να αναπτύξουν την 
κριτική τους ικανότητα για να οικοδομήσουν τη σχετική γνώση, (γ) να αλληλεπιδράσουν με 
άλλα γνωστικά αντικείμενα (λογοτεχνία, τέχνη, ιστορία κ.λπ.) προκειμένου να αποκτήσουν 
μια πιο ολοκληρωμένη αίσθηση για τον 20ό αιώνα και, ειδικότερα, για την πολιτισμική του 
παραγωγή, (δ) να αντιληφθούν τη δημιουργική και ευφάνταστη πλευρά της φύσης της 
επιστήμης και, (ε) γενικότερα, να αποκτήσουν μια θετική στάση προς την επιστήμη και τον 
συνεχή διάλογό της με τις τεχνολογικές εξελίξεις (Χαλκιά 2013). 
Έτσι, στο πλαίσιο διαλόγου για τη δυνατότητα εισαγωγής ή μη των μεγάλων θεωριών της 
Φυσικής του 20ού αιώνα καθώς και των «Μεγάλων Ιδεών» της (Νανο)επιστήμης-
(Νανο)τεχνολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ως προέκταση των επιμέρους θεμάτων 
που διδάσκονται στο ελληνικό σχολείο (Healy 2009, Μάνου & Σπύρτου 2013), διερευνήσαμε 
σε αυτήν την εργασία τις αντιλήψεις που σχημάτισαν μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου για 
την παραγωγή των φωτεινών ακτινοβολιών και την κυματική-σωματιδιακή συμπεριφορά των 
ηλεκτρονίων. Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-15 στη Σχολή 
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου στο πλαίσιο πειραματικού προγράμματος διδασκαλίας φαινομένων 
οπτικής που ερμηνεύονται με τη βοήθεια της κβαντομηχανικής, στους μαθητές της B΄ και της 
Γ΄ Γυμνασίου. Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν τη κβαντική 
προσέγγιση της Φυσικής στην ερμηνεία για τη φύση του φωτός και την παραγωγή των 
φωτεινών ακτινοβολιών. Τα ερευνητικά ερωτήματα που εξετάστηκαν και παρουσιάζονται σε 
αυτήν την εργασία είναι τα ακόλουθα: 1) Ποιες είναι οι αντιλήψεις που διαμόρφωσαν οι 
μαθητές για τις κινήσεις των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα και την παραγωγή φωτεινών 
ακτινοβολιών μετά από τις διδασκαλίες που έγιναν σύμφωνα με τη κβαντική προσέγγιση της 
Φυσικής; 2) Ποιες είναι οι αντιλήψεις που διαμόρφωσαν οι μαθητές μετά από τις διδασκαλίες 
για την κυματική και τη σωματιδιακή φύση των ηλεκτρονίων;  
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Πλαίσιο της έρευνας 
Χαρακτηριστικά της έρευνας 
Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 42 μαθητών της B΄ και 42 της 
Γ΄ Γυμνασίου. Η πρώτη συγγραφέας ασχολήθηκε με την επιλογή και την κατασκευή του 
διδακτικού υλικού, ο δεύτερος και ο τρίτος με την επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων, 
η τέταρτη με τη βιβλιογραφική διερεύνηση και όλοι οι συγγραφείς σε συνεργασία με τον 
τελευταίο για την παρουσίαση και την τελική μορφή της εργασίας.  
Σχεδιασμός των διδασκαλιών  
Λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό μετασχηματισμό που προτείνει η Χαλκιά (2013) και τις 
προτάσεις των Ζαρκάδη, Παπαγεωργίου & Μάρκου (2013) ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή 
στην περιγραφή του ατόμου με αρκετές λεπτομέρειες όσον αφορά τα συστατικά του στοιχεία 
και τις ιδιότητες τους, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω βήματα για το σχεδιασμό της 
διδακτικής πορείας:  
α) Βιβλιογραφική διερεύνηση. Αναζητήθηκαν στην ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία οι 
περιγραφές της κβαντομηχανικής για τις κινήσεις των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα και 
τη φύση του φωτός. Η προσέγγιση των περιγραφών έγινε ποιοτικά, διότι η επεξεργασία από 
τους μαθητές δύσκολων μαθηματικών εννοιών που περιγράφουν τα σχετικά φαινόμενα 
μπορεί να τους οδηγήσει στην απογοήτευση και την εγκατάλειψη της προσπάθειας 
κατανόησής τους. 
β) Εκπαιδευτικό υλικό. i) Κατασκευάστηκαν διαφάνειες με οπτικές απεικονίσεις των 
χαρακτηριστικών των ατόμων, με τα διάφορα μοντέλα των ατόμων και με φαινόμενα της 
οπτικής, όπως η ανάκλαση, η διάθλαση, η ανάλυση του λευκού φωτός, η παραγωγή 
φωτονίων με ακτινοβολία (βλ. εικόνα 1), κ.λπ. ii) Επιλέχθηκε ντοκιμαντέρ από το διαδίκτυο 
που αναφερόταν στην ποιοτική περιγραφή των νόμων της κβαντομηχανικής, στις απόψεις 
διαφόρων επιστημόνων για τις ιδιότητες του φωτός κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
αιώνα, στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές οι οποίες στηρίζονται στη κβαντομηχανική 
κ.λπ. iii) Αξιοποιήθηκαν εκλαϊκευτικά κείμενα Φυσικής που έγραψαν γνωστοί επιστήμονες, 
όπως η Fernandez-Vidal (2013), έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί κατά τις διδασκαλίες να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιήσουν μεταφορές, αναλογίες κ.λπ. για την κβαντική ερμηνεία των 
φαινομένων με απλή γλώσσα και χωρίς τη χρήση μαθηματικού φορμαλισμού.  
 

Εικόνα 1: Διαφάνεια με οπτική απεικόνιση της παραγωγής φωτονίων 

  
Πηγή: http://users.sch.gr/xtsamis/OkosmosMas/Aktinovolies/Aktinovolies.htm 
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Συλλογή ερευνητικών δεδομένων  
Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις των μαθητών σε 
ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε με σκοπό να περιγραφούν οι αντιλήψεις τους για τις 
κινήσεις των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα, την παραγωγή φωτεινών ακτινοβολιών 
σύμφωνα με την κβαντομηχανική και τη διπλή φύση του φωτός και από τις παρατηρήσεις 
που κατέγραψαν οι εκπαιδευτικοί μετά από τις διδασκαλίες που πραγματοποίησαν. Για την 
επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τις παρατηρήσεις και τις απαντήσεις των 
μαθητών χρησιμοποιήθηκε η κριτική ανάλυση του περιεχομένου (Holsti 1969), κατά την 
οποία εντοπίστηκαν στις φράσεις των παιδιών τα θέματα που σχετίζονταν με τις έννοιες της 
κβαντομηχανικής. 
Ερευνητική διαδικασία  
Η διδασκαλία των φαινομένων της οπτικής έγινε σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση 
προβλήθηκαν για δύο διδακτικές ώρες στους μαθητές της B΄ και της Γ΄ Γυμνασίου οι 
διαφάνειες που είχαν κατασκευαστεί. Κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών οι εκπαιδευτικοί 
εξηγούσαν στους μαθητές τις έννοιες της κβαντομηχανικής αξιοποιώντας τα εκλαϊκευτικά 
κείμενα της Φυσικής που είχαν μελετήσει. Κατά τη δεύτερη φάση της διδασκαλίας και για 
δύο διδακτικές ώρες προβλήθηκε στους μαθητές το ντοκιμαντέρ «Το μυστήριο του κβαντικού 
βασιλείου» και όπως έγινε και στην πρώτη φάση, οι εκπαιδευτικοί εξηγούσαν στους μαθητές 
τις σχετικές έννοιες. Μετά το τέλος των δύο φάσεων οι μαθητές συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε.  
 
Αποτελέσματα της έρευνας  
Κινήσεις των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα και παραγωγή φωτεινών ακτινοβολιών  
 
Σχήμα 1: Κατανομή των αιτιολογήσεων των μαθητών για τις κινήσεις των ηλεκτρονίων και 

την παραγωγή φωτός 
 

 
 
Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών έδειξε ότι το 64,3% των μαθητών της B΄ και το 
78,1% της Γ΄ τάξης θεωρεί ότι η κίνηση των ηλεκτρονίων γίνεται σε καθορισμένες τροχιές, 
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όπως περιγράφεται  στο πλανητικό μοντέλο του Bohr, και ότι η εκπομπή των ακτινοβολιών 
πραγματοποιείται κατά τη μετάβαση των ηλεκτρονίων από ανώτερη σε κατώτερη τροχιά του 
ατόμου. Από τα προαναφερθέντα ποσοστά το 85,2% της Β΄ και το 45,8% της Γ΄ Γυμνασίου 
θεωρεί ότι τα ηλεκτρόνια προσλαμβάνουν ενέργεια για να μεταβούν σε ανώτερη τροχιά χωρίς 
να αιτιολογεί την προέλευσή της, το 7,4% της Β΄ και το 54,2% της Γ΄ αντίστοιχα ότι τα 
ηλεκτρόνια μεταπηδούν εξαιτίας της θέρμανσης, και το υπόλοιπο 7,4% της Β΄ δεν αιτιολογεί 
τη μετάβαση των ηλεκτρονίων (βλ σχήμα 1). Χαρακτηριστικά, ορισμένοι μαθητές αναφέρουν  
«Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται σε συγκεκριμένες τροχιές γύρω από τα άτομα. Όταν 
δέχονται ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργειας, και «διεγείρεται» το άτομο, τα ηλεκτρόνια 
μεταπηδούν σε υψηλότερες επιτρεπόμενες τροχιές, και όταν πέφτουν ξανά σε τροχιές 
χαμηλότερες, εκλύουν φωτόνια, και εκεί πηγαίνει η ενέργεια που χάνουν για να πέσουν σε 
«κατώτερες» τροχιές. » 
« . . . Ο τρόπος παραγωγής φωτονίων είναι ότι τα ηλεκτρόνια όταν θερμαίνονται μπορούν να 
μεταπηδήσουν σε μια στιβάδα πιο έξω. Αφού δεν μπορούν να κρατηθούν πολλή ώρα εκεί, 
μεταφέρονται πάλι στην αρχική στιβάδα. Με αυτή την μεταφορά απελευθερώνει ενέργεια, τα 
φωτόνια.» 
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, η διαφορά που εμφανίζεται ανάμεσα 
στους μαθητές των δύο τάξεων για την αιτιολόγηση της πρόσληψης της ενέργειας με τη 
διαδικασία της θέρμανσης μπορεί να οφείλεται στη διαφορετική έμφαση που δόθηκε από 
τους ίδιους κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών.  
Σημειώνεται επίσης ότι από τα προαναφερθέντα ποσοστά το 37% των μαθητών της Β΄ και το 
33,3% της Γ΄ τάξης περιγράφει το χώρο ανάμεσα στις τροχιές ως κενό. Χαρακτηριστικά, 
ορισμένοι μαθητές αναφέρουν ότι: 
«Όχι διότι είναι κενό διότι οι θέσεις είναι συγκεκριμένες. Συγκεκριμένα το φωτόνιο 
δημιουργείται αφού τα ηλεκτρόνια μεταπηδούν από μία υψηλότερη θέση σε μία 
χαμηλότερη.» 
«Όχι διότι υπάρχει κενό ανάμεσα στις στιβάδες. Όταν θερμανθεί το άτομο τα ηλεκτρόνιά του 
μεταφέρονται από τη μία στιβάδα στην άλλη δημιουργώντας φως.» 
 
Κυματική-σωματιδιακή συμπεριφορά των ηλεκτρονίων 
Όσον αφορά στις αντιλήψεις των μαθητών για την κυματική-σωματιδιακή συμπεριφορά των 
ηλεκτρονίων, η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι η ιδιότητα αυτή περιγράφεται από το 
69% των μαθητών της Β΄ και το 64% της Γ΄ τάξης. Οι μαθητές προσεγγίζουν την κυματική-
σωματιδιακή συμπεριφορά περιγράφοντας τα παρακάτω σημεία του πειράματος της διπλής 
σχισμής που περιλαμβανόταν στο ντοκιμαντέρ που παρακολούθησαν. 
 

Εικόνα 2: Στιγμιότυπα από το πείραμα της διπλής σχισμής  

              
 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=ZLFS3xcHLrs 
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i) Για τις δύο οπές του πειράματος (βλ. εικόνα 2), από τα προαναφερθέντα ποσοστά των 
μαθητών, το 92,6% της Β΄ και το 100 % της Γ΄ τάξης αναφέρει ότι τα ηλεκτρόνια περνούν 
ταυτόχρονα και από τις δύο (βλ σχήμα 2). Χαρακτηριστικά ορισμένοι μαθητές περιγράφουν: 
«Στο πείραμα με τις 2 σχισμές, περιμένουμε να περάσουν από τη μία, ή από την άλλη σχισμή 
ή από το κέντρο. Όμως, τα e- συμπεριφέρονται σαν κύμα και έτσι τα e- περνούν και από τις 2 
σχισμές.»  
«Τα ηλεκτρόνια κανονικά θα έπρεπε να περάσουν ή από τη μία σχισμή ή από την άλλη και να 
χτυπήσουν στο κέντρο τους.  Όμως τα ηλεκτρόνια χτύπησαν σε πολλά σημεία. Έτσι λοιπόν 
μπορούμε να τα παρομοιάσουμε σαν κύματα τα οποία περνάνε και από τις 2 σχισμές 
ταυτόχρονα και μετά ενώνονται άρα χτυπάνε σε πολλά διαφορετικά σημεία.» 
ii) Για την εικόνα που σχηματίζουν τα ηλεκτρόνια στην οθόνη του πειράματος (βλ. εικόνα 2), 
από τα προαναφερθέντα ποσοστά των μαθητών, το 31% της Β΄ και το 33,3% της Γ΄ τάξης 
αναφέρει ότι τα ηλεκτρόνια δημιουργούν γραμμές-στήλες είτε πυκνές είτε αραιές ενώ 
ορισμένοι μαθητές ότι απλώνονται στην επιφάνεια της οθόνης ή ότι καταλαμβάνουν διάφορες 
θέσεις σε αυτήν (βλ σχήμα 2). Χαρακτηριστικά ορισμένοι μαθητές αναφέρουν ότι: 
«. . . Το λογικό είναι τα ηλεκτρόνια να περάσουν είτε από την μία σχισμή είτε από την άλλη, 
και να εμφανιστούν στα αντίστοιχα σημεία του τοίχου. Αυτό που συνέβη είναι, περνώντας τα 
ηλεκτρόνια από τις σχισμές, χτύπησαν σε όλα τον τοίχο σε γραμμές. . . .» 
«Τα ηλεκτρόνια περιμένουμε να περάσουν είτε από την μια πλευρά είτε από την άλλη, και 
έτσι θα δημιουργούσαν 2 στήλες. Το παράδοξο όμως που συνέβη είναι ότι αντί για 2 στήλες 
δημιουργήθηκαν αρκετές άλλες στήλες, κάτι το οποίο ήταν απρόσμενο . . .» 
«Σύμφωνα με τη λογική τα ηλεκτρόνια θα εμφανιζόντουσαν με βάση τις δύο σχισμές, ενώ 
εκείνα εμφανίστηκαν και απλώθηκαν σε ολόκληρη την επιφάνεια, σχηματίζοντας γραμμές, 
από πυκνότερες σε αραιότερες . . . » 
iii) Για την έννοια της πιθανότητας κατά την κίνηση των ηλεκτρονίων από τις δύο σχισμές 
μέχρι την οθόνη του πειράματος αναφέρθηκαν από τα προαναφερθέντα ποσοστά των 
μαθητών το 13,7% της Β΄ και το 22,2% της Γ΄ τάξης (βλ σχήμα 2). Χαρακτηριστικά, 
ορισμένοι μαθητές αναφέρουν ότι: 
« . . .Επίσης βλέπουμε ότι σε κάποια σημεία είναι περισσότερες μπάλες φωτονίων οπότε δεν 
μπορούμε να ξέρουμε σε ποια θέση θα πάει ή που ακριβώς θα βρίσκεται αλλά κάνουμε 
υποθέσεις και υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι σε κάποια θέση.» 
«Κανονικά, θα έπρεπε τα ηλεκτρόνια να εμφανίζονται μόνο ακριβώς πίσω από τις σχισμές. 
Ωστόσο, αφού τα ηλεκτρόνια αποτελούνται από ένα κύμα πιθανοτήτων, εμφανίζονται στα 
σημεία που υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστούν, δηλαδή στα σημεία που το 
«κύμα» είχε τις κορυφές του.» 

Σχήμα 2: Κατανομή των προσεγγίσεων των μαθητών για την κυματική-σωματιδιακή 
συμπεριφορά των ηλεκτρονίων
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Τέλος, αναλύοντας το περιεχόμενο των παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών φάνηκε ότι κατά 
τη διάρκεια των διδασκαλιών οι περισσότεροι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για τα φαινόμενα 
της οπτικής που τους παρουσιάστηκαν καθώς επίσης και για την ερμηνεία που δίνει η 
κβαντική προσέγγιση της Φυσικής. Πρέπει ιδιαιτέρως να σημειωθεί ότι η προβολή του 
ντοκιμαντέρ προκάλεσε συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών με 
ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. 
 
Συζήτηση  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η εικόνα που φαίνεται να διαμορφώνεται για τις 
αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την κβαντική ερμηνεία της εκπομπής των φωτεινών 
ακτινοβολιών και της κυματικής-σωματιδιακής φύσης του φωτός είναι μάλλον θετική διότι 
προσεγγίζουν την κβαντική ερμηνεία της Φυσικής σε ικανοποιητικό επίπεδο. Σημαντικός 
αριθμός μαθητών περιγράφει την κίνηση των ηλεκτρονίων σε καθορισμένες τροχιές και τη 
μετάβασή τους από ανώτερη σε κατώτερη για την παραγωγή φωτεινής ακτινοβολίας. Επίσης 
όσον αφορά την κυματική-σωματιδιακή συμπεριφορά των ηλεκτρονίων αρκετοί μαθητές την 
προσεγγίζουν περιγράφοντας διάφορα σημεία του πειράματος της διπλής σχισμής, όπως ότι 
τα ηλεκτρόνια περνούν ταυτόχρονα και από τις δύο σχισμές και ότι σχηματίζουν γραμμές ή 
απλώνονται στην επιφάνεια της οθόνης όπου κτυπούν. Όσον αφορά το ενδιαφέρον των 
παιδιών για το πειραματικό πρόγραμμα διδασκαλίας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των 
εκπαιδευτικών ο συνδυασμός του περιεχομένου του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε με τις 
μεταφορές και τις αναλογίες που χρησιμοποιήθηκαν από τα εκλαϊκευτικά κείμενα της 
Φυσικής φάνηκε ότι κινητοποίησε τους μαθητές και τους βοήθησε να σχηματίσουν τις 
αντιλήψεις που περιγράφηκαν.  
Γενικότερα, θεωρούμε ότι η διδακτική πορεία που περιγράφηκε στην εργασία θα μπορούσε 
να διερευνηθεί στο μέλλον και στο πλαίσιο της ενεργού εμπλοκής των μαθητών με 
κατάλληλα εικονικά πειράματα προσομοιώσεων σε συνδυασμό με εκείνα που μπορούν να 
γίνουν στο εργαστήριο, όπως π.χ. τα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης αερίων σωμάτων 
κ.λπ. Η συστηματική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας προσέγγισης με την 
πραγματοποίηση κατάλληλα σχεδιασμένων ερευνών και σε άλλες σχολικές μονάδες 
θεωρούμε ότι θα μπορούσε να συνεισφέρει στη συγκρότηση μιας συνεκτικής διδακτικής 
πρότασης (βλ. και Fanaro 2009) για την εισαγωγή σύγχρονων εννοιών της κβαντομηχανικής 
στο πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής του Γυμνασίου.   
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Περίληψη Η διδασκαλία μη-παρατηρήσιμων φυσικών φαινομένων και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται 
για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων είναι ένας τομέας υπό συνεχή διερεύνηση. Ένας 
κοινά αποδεκτός ερευνητικά τρόπος διδασκαλίας τέτοιων φαινομένων είναι με τη χρήση νέων 
εκπαιδευτικών τεχνολογιών, όπως οι προσομοιώσεις-οπτικοποιήσεις. Μήπως όμως δεν 
πρέπει να εγκαταλείψουμε ακόμη τα απλά σχέδια που κάνουμε στο χαρτί; Μήπως μπορούμε 
να αξιοποιήσουμε την αισθητική, την τέχνη και τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία της 
φυσικής;  
 
Abstract A major research domain in science education is focused on the study of the effects of various 
types of teaching interventions aimed to help students get familiar with  non-observable 
scientific concepts. Computer simulations are useful applications in teaching that support 
powerful modeling environments involving physics concepts and processes. But should we 
abandon freehand sketches as a visualization and learning tool? Can we bring the values of 
aesthetics, art and creativity, into the teaching and learning of physics?  

 
Εισαγωγή 
Στο πλαίσιο παλιότερης ποσοτικής έρευνας που είχε στόχο τη σύγκριση προτεινόμενων 
ατομικών προτύπων με βάση το ποσοστό αποδοχής τους από φοιτητές/μελλοντικούς 
εκπαιδευτικούς (Δρόλαπας & Καλκάνης 2011) αναδείχθηκε μια εν γένει δυσκολία 
κατανόησης, από τους συμμετέχοντες, της έννοιας του στιγμιότυπου. Και συγκεκριμένα της 
σχεδίασης στιγμιότυπων –φυσικών φαινομένων που εξελίσσονται σε μικροσκοπικό επίπεδο- 
για διαδοχικές χρονικές στιγμές. Υπήρξε μια γενική δυσκολία στο να λάβουν υπόψη τους την 
παράμετρο του χρόνου στην περιγραφή της εξέλιξης ενός φαινομένου, καθώς και στο να 
αποτυπωθεί ότι η ύλη βρίσκεται σε μια διαρκή κίνηση. Ο τρόπος παρουσίασης μη 
παρατηρήσιμων φυσικών φαινομένων μέσα από στιγμιότυπα σχεδιασμένα στο χαρτί, 
αποτελούσε, για την έρευνα μας, ισχυρό διαγνωστικό γνωσιακό εργαλείο. Σκοπός λοιπόν της 
παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί μέσα από την εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων 
διδασκαλίας και διδακτικών τεχνικών που χρησιμοποιούν την τέχνη, αν μπορεί να γίνει πιο 
προσιτή και πιο αποδοτική η σχεδίαση στιγμιότυπων από τους μαθητές ως μέσο παρουσίασης 
των ιδεών και των απόψεων τους σχετικά με μη παρατηρήσιμα φυσικά φαινόμενα.  
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Θεωρητικό πλαίσιο 
Η σχεδίαση στιγμιότυπων μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο 
ευρύτερα στην εκπαίδευση, καταρχήν επειδή αυξάνει τη συμμετοχικότητα των μαθητών, 
ειδικά όταν πρόκειται για αλληλεπιδραστικές διερευνητικές επιστημονικές / εκπαιδευτικές 
μεθοδολογίες. Βοηθάει επίσης στο να προσδιοριστεί η αντίληψη και η ικανότητα 
μετασχηματισμού των γνώσεων του μαθητή καθώς και ο βαθμός αντίληψης συγκεκριμένων 
συμβάσεων που χρησιμοποιούμε σε διάφορες απεικονίσεις, όπως για παράδειγμα μια γραμμή 
σε ένα γράφημα ή μια εικόνα/μοντέλο σε μια προσομοίωση. Διαπιστώνουν όσοι το 
επιχειρούν ότι, όπως ο επιστημονικός λόγος πρέπει να είναι σαφής και τεκμηριωμένος, έτσι 
και μια (ανά)παράσταση θα πρέπει να είναι συνεπής, σαφής και φειδωλή. Χαρακτηριστικά 
που αναζητούμε ουσιαστικά και σε ένα κείμενο μιας εργασίας. Όταν φτάνει η στιγμή δε να 
μελετηθούν αυτά τα σκίτσα/σχέδια, είτε σε ομάδες, είτε στην ολομέλεια, ανταλλάσσονται 
απόψεις, διατυπώνονται υποθέσεις και συμπεράσματα με αποτέλεσμα ο εκάστοτε 
εκπαιδευτικός να μπορεί να εντοπίσει απορίες ή εσφαλμένες αντιλήψεις που πιθανόν να μην 
ανακάλυπτε με άλλον τρόπο (Ainsworth, Prain & Tytler 2011).  
Οι οπτικοποιήσεις φυσικών φαινομένων με χρήση προσομοιώσεων, video, εικόνων και 
διαγραμμάτων αδιαμφισβήτητα μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Είναι άλλωστε κάτι που προωθούν οι σύγχρονες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, όταν 
όμως η παρακολούθησή των video, οπτικοποιήσεων, γίνεται παθητικά από τους μαθητές, τα 
αποτελέσματα της διδασκαλίας δεν είναι τα αναμενόμενα, κι αυτό αποκαλύπτεται όταν 
ζητηθεί από τους μαθητές να αναπαραστήσουν ή να αναπαραγάγουν όσα παρακολούθησαν 
σε μια δική σους οπτικοποίηση. (Hoffmann & Wittmann 2013).  
Πέρα όμως από την ενεργητική χρήση των σχεδίων των μαθητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, απλά και μόνο η χρήση της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων κυρίως επειδή απέχει από το συνηθισμένο 
τρόπο διδασκαλίας των φυσικών επιστημών (Greene 2001). Η παρουσίαση έργων τέχνης στο 
πλαίσιο της ερμηνείας φυσικών φαινομένων και η προσπάθεια στη συνέχεια της σχεδίασης 
στιγμιοτύπων, αποτελεί έναν εν δυνάμει καλλιτεχνικό τρόπο έκφρασης, επιτρέπει στους 
μαθητές να αντιμετωπίσουν τις έννοιες με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, αναπτύσσοντας νέες 
νοητικές συνδέσεις και συσχετίσεις. Είναι άλλωστε λογικό, όταν αναφερόμαστε σε 
φαινόμενα που δε μπορούν να παρατηρήσουν οι φοιτητές με τις αισθήσεις τους, αλλά που 
πρέπει να δραστηριοποιήσουν τη φαντασία τους. Σε έρευνα των Edens & Potter (2003) οι 
μαθητές που είχαν τη δυνατότητα να ζωγραφίσουν έννοιες που σχετίζονταν με την διατήρηση 
της ενέργειας, παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα από μαθητές που εκφράζονταν μόνο 
μέσω προφορικών περιγραφών.  
Μια ενδεικτική εφαρμογή που σχετίζεται με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι το πρόγραμμα 
“Picturing to Learn”, στο οποίο φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια της Αμερικής (όπως τα 
Harvard, MIT, Duke University and Roxbury Community College) προσπαθούν μέσα από 
σχέδια στο χαρτί, να εξηγήσουν μη παρατηρήσιμα φυσικά φαινόμενα σε μαθητές λυκείου. Τα 
σχέδια αυτά αποθηκεύονται διαδικτυακά (www.picturingtolearn.org – Εικόνα 1) προκειμένου 
να είναι στη διάθεση οποιουδήποτε θελήσει να παρουσιάσει ένα φαινόμενο με τη χρήση ενός 
έτοιμου σχεδίου ή (από την πλευρά των εκπαιδευτικών) να καταγράψει επαναλαμβανόμενα 
εσφαλμένες ερμηνείες θεωριών και φυσικών φαινομένων. Οι μαθητές εξοικειώνονταν στο να 
υποστηρίζουν την άποψη τους χρησιμοποιώντας πολλαπλές αναπαραστάσεις, με τρόπο που 
να επαυξάνει η επικοινωνία μεταξύ τους και να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη χρήση των 
νοητικών μοντέλων που χρησιμοποιούμε στις φυσικές επιστήμες.  
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Μεθοδολογία 
Στην παρούσα έρευνα στόχος μας είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που θα διευκολύνει τη 
δημιουργία και σύνθεση στιγμιότυπων από τους φοιτητές/μαθητές με τρόπο που να 
συνεισφέρει στην ερμηνεία μη παρατηρήσιμων φυσικών φαινομένων σε μικροσκοπικό 
επίπεδο.  
 

Εικόνα 1: Σχέδιο φοιτητή που προσπαθεί να εξηγήσει το πηγάδι δυναμικού και το 
φαινόμενο σήραγγας  πηγή: www.picturingtolearn.org 

 

 
 
Η ταυτότητα της έρευνας  
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πενήντα (50) τεταρτοετών φοιτητών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών.  Η 
δειγματοληψία μπορεί να χαρακτηριστεί βολική (δεδομένου ότι αφορά μόνο φοιτητές του 
συγκεκριμένου τμήματος) και η επιλογή αυτή τεκμηριώνεται από το ότι α) οι φοιτητές 
επιλέχθηκαν τυχαία από το σύνολο των τεταρτοετών φοιτητών της σχολής, β) αποτελούσαν 
ένα ενδεικτικό σύνολο φοιτητών παιδαγωγικού τμήματος που σύντομα θα ενίσχυαν το 
εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας. Ως μέθοδος έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα 
και ως εργαλεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δομημένα ερωτηματολόγια (τα ίδια 
και για τις δύο ομάδες). Στο στάδιο της προ-έρευνας το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν μόνο 
από ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής κλπ), ενώ το ερωτηματολόγιο της 
κύριας έρευνας αποτελούνταν από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου όπου οι απαντήσεις ήταν τα 
σχέδια / στιγμιότυπα των φοιτητών  Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα κι αυτό επιλέχθηκε 
προκειμένου να υπάρχει μια αντικειμενική ουδετερότητα μεταξύ ερευνητή και 
συμμετεχόντων προκειμένου να καταγραφούν οι αντιλήψεις των φοιτητών χωρίς 
περιορισμούς.  
 
Ερευνητική διαδικασία 
Αρχικά πραγματοποιήθηκε προ-έρευνα με ένα σύντομο διαγνωστικό εργαλείο 
(ερωτηματολόγιο) που με κλειστού τύπου ερωτήματα (σχετικά με τη δομή του ατόμου και τη 
δομή στερεών, υγρών και μετάλλων) χωρίσαμε τους φοιτητές σε δύο ισοδύναμες ομάδες των 
25 φοιτητών (Ομάδες ελέγχου και πειραματισμού). Οι ομάδες στη συνέχεια χωρίστηκαν σε 
ισοδύναμες υπο-ομάδες των πέντε φοιτητών έκαστη. Σε κάθε μια από αυτές έγινε μια 
σύντομη παρουσίαση-υπενθύμιση σχετικά με τη δομή του ατόμου (με τη χρήση διαφόρων 
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ατομικών προτύπων), τη δομή των στερεών-υγρών-αερίων καθώς και τη στοιχειώδη δομή 
ενός μετάλλου με ελεύθερα ηλεκτρόνια, εντός και εκτός διαφοράς (ηλεκτρικού) δυναμικού. 
Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης ήταν 20-25 λεπτά. Στην παρουσίαση (της ομάδας ελέγχου) 
χρησιμοποιήθηκαν μόνο εικόνες από σχολικά βιβλία και πανεπιστημιακά συγγράμματα. 
Εικόνες δηλαδή που συνήθως χρησιμοποιούνται για τις θεματικές που παρουσιάστηκαν. 
Χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα και προσομοιώσεις/οπτικοποιήσεις για κάθε ένα από τα 
ατομικά πρότυπα που θα χρησιμοποιούσαν οι φοιτητές προκειμένου να γίνει περισσότερο 
αντιληπτό το τι αντιπροσωπεύει το κάθε ένα. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν 
ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν 8 στιγμιότυπα για κάθε ένα από 
τα τρία ατομικά πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν  (Πίνακας 1). Τα στιγμιότυπα αφορούσαν τη 
μικροσκοπική δομή στερεών-υγρών-αερίων για δύο διαδοχικές χρονικές στιγμές καθώς και 
το εσωτερικό ενός μετάλλου το οποίο βρίσκεται εντός και εκτός διαφοράς ηλεκτρικού 
δυναμικού). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με ατομικές συνεντεύξεις προκειμένου να 
αποσαφηνιστούν τα σχέδια και οι συμβολισμοί που υιοθέτησαν οι φοιτητές. Σκοπός των 
ερευνητών ήταν να καταγραφεί αν τα σχέδια που είχαν συμπληρώσει οι φοιτητές ήταν 
σύμφωνα ή απέκλιναν από τις αρχές και τους νόμους της Φυσικής που περιγράφουν το 
εκάστοτε φαινόμενο. Μέσα από τις συνεντεύξεις γινόταν σαφές αν η αδυναμία σχεδίασης 
ενός φοιτητή ή μια εσφαλμένη αντίληψη οδηγούσε σε ένα σχέδιο που απέκλινε από το 
αναμενόμενο. 
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και για την ομάδα πειραματισμού με μόνη διαφορά ότι 
στην εισαγωγική παρουσίαση χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον έργα τέχνης κατ’ αναλογία με 
τα φαινόμενα στα οποία αναφέρονταν η παρουσίαση προκειμένου οι συμμετέχοντες να 
εξοικειωθούν με την έννοια του στιγμιότυπου. Για παράδειγμα μια λεπτομέρεια του 
ζωγραφικού έργου The Garden of Earthly Delights του Hieronymus Bosch (Eικόνα 2) 
χρησιμοποιήθηκε για να παρουσιαστούν οι στοιβάδες που κινούνται τα ηλεκτρόνια γύρω από 
ένα άτομο (πρότυπο Bohr) και πώς θα μπορούσε να παρασταθεί ένα ατομικό πρότυπο σε 
στιγμιότυπα δύο διαδοχικών χρονικών στιγμών. Αντίστοιχα ένα απόσπασμα από το φιλμ 
Topic I του Pascal Baes (Eικόνα 3) και μια φωτογραφία του Alexey Titarenko (Εικόνα 4)  
χρησιμοποιήθηκαν για την παρουσίαση της αρχής της αβεβαιότητας και του ατομικού 
πρότυπου του Schrödinger.  
 

Εικόνα 2: The Garden of Earthly Delights (λεπτομέρεια) 
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Εικόνα 3: Topic I (στιγμιότυπα) 

    
Στο τελικό στάδιο της έρευνας (μια βδομάδα μετά) ζητήσαμε από τους φοιτητές να 
συμπληρώσουν ξανά το ερωτηματολόγιο της προ έρευνας και επιπλέον τους ζητήσαμε να 
αναλύσουν μερικά από τα στιγμιότυπα, που είχαν συμπληρώσει οι συμφοιτητές τους κατά 
την πορεία της έρευνας (ανώνυμα φυσικά), προκειμένου να διαπιστώσουμε πιθανές αλλαγές 
στο δείγμα της έρευνας.  

Εικόνα 4: City of shadows    
 

  
Αποτελέσματα και σχόλια 
Η έρευνα μας εστιάζει κυρίως στο πως οι φοιτητές μπορούν να αποσαφηνίσουν και να 
μετασχηματίσουν τις γνώσεις που είχαν σχετικά με τη δομή του ατόμου και της ύλης σε 
επιστημονικά ορθές αναπαραστάσεις (στιγμιότυπα). Μέσα από τα σχέδια τους και τις 
επεξηγηματικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν καθώς και από τις συγκρίσεις των 
ομάδων προκύπτει ξεκάθαρα ότι η «ομάδα πειραματισμού» μπορούσε να αντιληφθεί και να 
αποτυπώσει καλύτερα την έννοια του στιγμιότυπου καθώς έδειξε να κατανοεί ότι μεταβολή 
του χρόνου συνεπάγεται και μεταβολή της θέσης σε όλες τις μορφές της ύλης. Οι φοιτητές 
αυτής της ομάδας επιδίωκαν να παρουσιάσουν την κίνηση με διαφόρους τρόπους, ανάλογα 
με τη φαντασία τους (με βελάκια που να υποδεικνύουν την κατεύθυνση κίνησης, επιλέγοντας 
να σχεδιάζουν θολά αντικείμενα σα να πρόκειται για το αποτέλεσμα φωτογράφισης υπό 
κίνηση). Υπήρχε ένας βαθμός ανοχής από την πλευρά των ερευνητών ως προς τον τρόπο που 
επέλεγε κάθε φοιτητής να σχεδιάσει τα υποατομικά σωματίδια. Αντίθετα με την ομάδα 
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πειραματισμού, στην ομάδα ελέγχου ένα συνηθισμένο σφάλμα των φοιτητών ήταν ότι ενώ 
μετατόπιζαν τη θέση ενός ατόμου για να παρουσιάσουν την κίνηση του, το ίδιο το άτομο το 
παρουσίαζαν στα στιγμιότυπα ακίνητο και στατικό ή σχεδίαζαν τα ηλεκτρόνια γύρω από τον 
πυρήνα να παραμένουν στάσιμα. Ενώ στην ομάδα πειραματισμού οι φοιτητές (στην 
πλειοψηφία τους) επεδίωκαν να δείξουν και την κίνηση των υποατομικών σωματιδίων, με τη 
μεταβολή του χρόνου. Όπως ήταν αναμενόμενο και για τις δύο ομάδες ήταν πιο εύκολο να 
σχεδιάσουν το 1ο ατομικό πρότυπο που μοιάζει με το πρότυπο του Bohr και λιγότερα εύκολα 
μπορούσαν να σχεδιάσουν ή να φανταστούν την κίνηση του 3ου ατομικού προτύπου που 
μοιάζει με το πρότυπο του  Schrödinger. 
Στις εικόνες 5 και 6 παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα από τα σχέδια των φοιτητών. 
 
Εικόνα 5: Σχέδιο φοιτητή της ομάδας ελέγχου: Δομή μετάλλου πριν και μετά την εμφάνιση 
διαφοράς (ηλεκτρικού) δυναμικού στο εσωτερικό του. Παρατηρούμε ότι πριν την εφαρμογή 
διαφοράς δυναμικού σχεδιάζει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια να είναι ακίνητα και στη συνέχεια να 

είναι όλα προσανατολισμένα προς τη μια κατεύθυνση.  
 

  
Εικόνα 6: Σχέδιο φοιτητή της ομάδας πειραματισμού: Δομή μετάλλου πριν και μετά την 

εμφάνιση διαφοράς (ηλεκτρικού) δυναμικού στο εσωτερικό του. Παρατηρούμε ότι εδώ πριν 
και μετά την εφαρμογή διαφοράς δυναμικού σχεδιάζει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και τα άτομα 

να κινούνται. Περισσότερο προσανατολισμένα προς τη μια κατεύθυνση στο δεύτερο 
στιγμιότυπο. 
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Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα. Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζονται οι καταμετρημένες επιστημονικά ορθές αναπαραστάσεις που σχεδίασαν οι 
φοιτητές ανά φαινόμενο και ανά πρότυπο. Παρατηρούμε ότι το τμήμα πειραματισμού στα 
ίδια φαινόμενα και με τη χρήση των ίδιων ατομικών προτύπων παρουσιάζει περισσότερα 
θετικά αποτελέσματα. Παρατηρούμε επίσης ότι όσο πιο σύνθετο ήταν το φαινόμενο που 
έπρεπε να αναπαρασταθεί από τους φοιτητές, τόσο μειώνονταν και οι ορθές απαντήσεις.  
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των επιστημονικά ορθών αναπαραστάσεων ανά 
πρότυπο. Κάθε φοιτητής έπρεπε να σχεδιάσει τέσσερα φαινόμενα ανά ατομικό πρότυπο, 
οπότε η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει κάθε μέσος όρος ανά πρότυπο είναι το 4 (4 σωστές 
απαντήσεις) που υποδηλώνει ότι όλα τα φαινόμενα αναπαραστάθηκαν επιτυχώς. Με τη 
χρήση του μη παραμετρικού τεστ ανεξαρτήτων ομάδων Mann–Whitney που 
χρησιμοποιήσαμε γίνεται εμφανές ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ των 
αποτελεσμάτων του τμήματος πειραματισμού, λιγότερο για το 1ο ατομικό πρότυπο και 
περισσότερο για τα άλλα δύο. Τέλος στον Πίνακα 3 αποτυπώνονται οι μέσοι όροι ανά 
πρότυπο (κάθε ένα από τα 3 πρότυπα παρουσιάζει 4 φαινόμενα άρα η μέγιστη τιμή που 
μπορεί να λάβει κάθε Μ.Ο. είναι το 12), όπου και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά υπέρ των αποτελεσμάτων του τμήματος πειραματισμού.  (Η επεξεργασία 
των απαντήσεων του ερωτηματολογίου έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος 
SPSS) 
 

Πίνακας 1: Αριθμός ορθών στιγμιότυπων   

  

 

 

   
Πίνακας 2: Μέσοι όροι και Τυπικές αποκλίσεις βαθμολογίας ανά πρότυπο    
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  Πίνακας 3: Ανεξαρτησία ομάδων     

 
 
 
 
 
 
 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις  
Η επιτυχής σχεδίαση των στιγμιοτύπων και η ανάλυση τους από τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα συνδέεται με την επιτυχή ερμηνεία του εκάστοτε φαινομένου και τη δυνατότητα 
αναπαραγωγής του. Σε αυτό σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η χρήση έργων τέχνης.  
Όπως προκύπτει από τη μελέτη των αποτελεσμάτων η παραπάνω προτεινόμενη μέθοδος για 
τη διδασκαλία μη παρατηρίσιμων φυσικών φαινομένων είχε πολύ ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα. Η τέχνη συνετέλεσε σημαντικά και στο να συμμετέχουν οι φοιτητές με 
προθυμία και θετική διάθεση στην όλη διαδικασία. Η έρευνα πρόκειται να συνεχιστεί σε 
μεγαλύτερο δείγμα, με ευρύτερη θεματολογία και με περισσότερα πρότυπα.  
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Το ιστορικό πλαίσιο ως εναρκτήρια δραστηριότητα ενός project για 
τις περιοδικές κινήσεις 
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 Περίληψη Η εμπλοκή των μαθητών σε μια δραστηριότητα ιστορικού πλαισίου, μέρος ενός project για τη 
διδασκαλία των περιοδικών κινήσεων, είναι το επίκεντρο αυτής της εργασίας. Από τους 
μαθητές ζητήθηκε να αναλογισθούν τη σκέψη και τις ενέργειες του Γαλιλαίου αναφορικά με 
την επινόηση του πρώτου οργάνου μέτρησης παλμών. Η δραστηριότητα δυσκόλεψε τους 
μαθητές και μικρό ποσοστό εξέλαβαν το ταλαντευόμενο εκκρεμές ως χρονόμετρο, ενώ 
κάποιοι μαθητές δεν έδωσαν καμιά εκδοχή. Οι ενέργειες του Γαλιλαίου ήταν για την 
ανάπτυξη της σκέψης εκείνη την εποχή πολύ πρωτοποριακές και είναι φυσικό να συναντούν 
δυσκολίες οι μαθητές στο συγκεκριμένο ερώτημα. Πέραν της αρχικής αυτής εμπλοκής, που 
απετέλεσε βάση για τις υπόλοιπες δραστηριότητες. οι μαθητές αναγνώρισαν το ιστορικό 
πλαίσιο, στη συνέχεια, ως ενδιαφέρουσα και κρίσιμη για την κατανόησή τους εμπειρία. 
Συγκριτικά ευρήματα από ευρύτερες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν και προβολή βίντεο 
δείχνουν σημαντικές θετικές αλλαγές στην κατανόηση των μαθητών για τις ταλαντώσεις και 
τις σχετικές έννοιες.  

 
Abstract Students’ involvement in a historic task, part of a teaching project for periodic motions, is the 
focus of this study. Students were asked to reproduce Galileo’s invention of pulsometer, a 
medical instrument for measuring a patient’s pulses. Students faced difficulties tackling the 
task and only few of them saw the oscillated pendulum as a time measurement instrument. 
Galileo’s invention was actually based on innovative ideas for that time and students’ 
difficulties are justifiable. However, the historic context, functioning as basis for the video 
and the experimental activities, was recognized to be interesting and useful in motivating 
students to get involved with the concepts of the field. Moreover, comparative findings, from 
the intervention with video, show positive changes in students’ understanding of the 
oscillations and the relevant concepts.    

 
Εισαγωγή 
Η αξιοποίηση στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών αυθεντικών καταστάσεων μάθησης 
θεωρείται ότι καταρχήν ενεργοποιεί τον ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά και ότι δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να μιλούν για τις επιστημονικές έννοιες σε σύνδεση με τον 
πραγματικό κόσμο (Hand et al., 2003). Η αυθεντικότητα στην τάξη των φυσικών επιστημών 
παρουσιάζει ή επαναλαμβάνει τη δουλειά των επιστημόνων και μπορεί με κάποιο τρόπο να 
συσχετισθεί με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Brawnd & Reiss, 2006; Hodson, 1998; Roth, 
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1995). Η εισαγωγή στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών των επιστημόνων χωρίς 
τροποποίηση του περιεχομένου των μεθόδων, ώστε να ταιριάζει στα ενδιαφέροντα των 
μαθητών δεν μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά. Η αυθεντική πλευρά της διδασκαλίας στην 
τάξη περιλαμβάνει μετασχηματισμό της στατικής παραδοσιακής διδασκαλίας σε μια πιο 
δυναμική αλληλεπίδραση με τους μαθητές (Rahm et al, 2003). Ο Dewey (1902) είχε πρώτος 
επισημάνει τη χρησιμότητα του να βλέπουμε το αναλυτικό πρόγραμμα ως μια ρέουσα κίνηση 
ανάμεσα τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών στην μια άκρη και στην 
επιστημονική γνώση και τις δραστηριότητες των επιστημόνων από την άλλη.  
Η ένταξη ιστορικών πλαισίων στη διδασκαλία δίνει ευκαιρίες για ανάδειξη των ερωτημάτων 
και της λειτουργίας της επιστήμης και της επιστημονικής αναζήτησης και οι περισσότερες 
σχετικές μελέτες φαίνεται να έχουν καταγράψει θετικά αποτελέσματα αναφορικά με την 
κατανόηση της φύσης της επιστήμης από μέρους των μαθητών (Deng et al., 2011). 
Σημαντικά στοιχεία είναι, όπως λένε οι θεωρητικοί της μάθησης (Brown at al, 1989), ο 
χρόνος, η θέση και η κατάσταση που σχετίζεται με την αυθεντική φύση του μαθησιακού 
περιβάλλοντος που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται. Eρωτήματα για τον τρόπο ένταξης της 
ιστορίας στη διδασκαλία και τη διδακτική της αξία εξακολουθούν να αποτελούν θέματα 
ερευνητικής αιχμής (Allchin et al., 2014). Η ανάπτυξη ενός σχεδίου για ένα ιστορικό πλαίσιο 
σχετικό με τις περιοδικές κινήσεις και η εμπλοκή των μαθητών με σχετικά αυθεντικά 
ερωτήματα αποτελούν το επίκεντρο της παρούσας εργασίας. 
 
Μεθοδολογία 
Το ιστορικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στηρίζεται στις πρώτες μελέτες του Γαλιλαίου για ένα 
όργανο μέτρησης των παλμών των ασθενών, του σφυγμομέτρου, όπως περιγράφεται στο 
βιβλίο του Matthews (2000). Αποτελεί μέρος ενός μικρής κλίμακας project για τις έννοιες της 
ταλάντωσης και της περιόδου που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας έρευνας 
δράσης που στηρίχθηκε στον συνδυασμό της ιστορίας των επιστημών, των ψηφιακών 
αφηγήσεων και εργαστηριακών δραστηριοτήτων για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου. Το αυθεντικό 
πλαίσιο περιγράφει σύντομα το αυτοσχέδιο όργανο του Γαλιλαίου και ζητά από τους μαθητές 
να αναλογισθούν ποιες σκέψεις έκανε ο Γαλιλαίος για να κατασκευάσει αυτό το πρώτο 
όργανο μέτρησης παλμών (pulsometer). Το 1ο φύλλο εργασίας με το ερώτημα για το 
σφυγμόμετρο, όπως δόθηκε στους μαθητές, παρουσιάζεται στην εικόνα 1. Ήταν μια από τις 
αρχικές δραστηριότητες του σχεδιασμού. Στη συνέχεια οι μαθητές παρακολούθησαν το ένα 
από τα δυο βίντεο που είχαν ειδικά σχεδιασθεί για το project 
(http://blogs.sch.gr/grigoro/2013/11/15/35/) και απάντησαν σε ένα 2ο φύλλο εργασίας, το 
οποίο παρουσιάζεται στην εικόνα 2.  
Δυο τάξεις Γ΄ Γυμνασίου, 66 μαθητές συνολικά, πήραν μέρος στο διδακτικό σχεδιασμό, 
απάντησαν τα ερωτήματα και παρακολούθησαν το βίντεο. Για την ανάλυση των απαντήσεων 
υιοθετήθηκε η επαγωγική ανάλυση περιεχομένου (Mayring, 2000) και οι κατηγορίες που 
προέκυψαν για το ερώτημα με το σφυγμόμεντρο παρουσιάζονται στο Σχήμα 1, ενώ τα 
ποσοτικά ευρήματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται αλλαγές 
που παρουσιάσθηκαν στις απαντήσεις των μαθητών πριν και μετά την ενασχόλησή τους με το 
την αρχική αυθεντική δραστηριότητα και την παρακολούθηση του βίντεο. 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Το αυθεντικό πλαίσιο του ιστορικού εγχειρήματος του Γαλιλαίου για την χρήση εκκρεμούς 
στην κατασκευή σφυγμομέτρου, αν και θεωρήθηκε ως ενδιαφέρον (απόψεις μαθητών που 
καταγράφηκαν στο τέλος) και κινητοποίησε στη συνέχεια τους μαθητές, τους δυσκόλεψε στο 
να το χειρισθούν αποτελεσματικά. Από τους 66 μαθητές που συμμετείχαν στις απαντήσεις, 
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ποσοστό 28,6% δεν έδωσε καμιά απάντηση.  Από τους υπόλοιπους το 11,1% απάντησε με 
ασαφή τρόπο για το πώς μπορεί να κατασκευάστηκε το σφυγμολόγιο από τον Γαλιλαίο με 
την χρήση του εκκρεμούς, ενώ το 7,9% έκανε σύγχυση του σύγχρονου στηθοσκοπίου με το 
σφυγμολόγιο του Γαλιλαίου. Το 36,5% των μαθητών υπέθεσαν ότι το εκκρεμές 
χρησιμοποιήθηκε σαν ενδεικτικό των παλμών και δενόταν στο χέρι του ασθενούς. 
 

 
Εικόνα 1: Ερωτήματα 1ου φύλλου εργασίας 

 
Ας προβληματιστούμε… 
 1.  Σκεφτείτε ότι ένα σώμα κρέμεται με ένα σχοινί από κάποιο σταθερό σημείο. 
Προσπαθήστε  να αναπαραστήσετε αυτό τον σχηματισμό; Ποια είναι η σημασία 
του;  
Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό; Έχετε συναντήσει παρόμοια σύνθεση στον κόσμο 
γύρω σας; 
2.     Έχει αυτή η απλή σύνθεση κάποιο νόημα στο πλαίσιο της Φυσικής; Τι μελέτες 
θα κάνατε με αυτόν, αν ήσασταν φυσικοί επιστήμονες;  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ο Γαλιλαίος που έζησε από το 1564 μέχρι το 1642 σε διάφορες πόλεις της 
Ιταλίας σπούδασε στην αρχή ιατρική. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν θερμόμετρα 
για να μετρούν τους σφυγμούς των ασθενών. 
  
Ο Γαλιλαίος σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει για την 
μέτρηση των σφυγμών ένα σχοινί με ένα προσαρτημένο 
επάνω σώμα και κατάφερε να φτιάξει ένα πρώτο όργανο 
μέτρησης παλμών. 
 
Σκεφτείτε πως μπορεί να το έκανε αυτό. Καταγράψτε την 
σκέψη σας. 

 
Οι μαθητές αυτοί υπέθεσαν ότι το εκκρεμές τίθεται σε κίνηση με την επίδραση των παλμών 
των ασθενών. Το 25,4% από αυτούς δεν προσδιόριζαν κάποιο είδος κίνησης, ενώ το 11,1% 
αναγνώρισε ότι η παλμική κίνηση ήταν ταλάντωση. Το 4,8% των μαθητών ισχυρίστηκε ότι οι 
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ταλαντώσεις του εκκρεμούς είχαν ίδια συχνότητα με την συχνότητα των παλμών, οπότε 
μετρώντας τις ταλαντώσεις του εκκρεμούς σε ορισμένο χρόνο, εύρισκαν και τους σφυγμούς 
του ασθενούς στον ίδιο χρόνο. Το 6,3% των μαθητών ισχυρίστηκε ή εννόησε ότι η συχνότητα 
των ταλαντώσεων του εκκρεμούς είναι διαφορετική και με κάποιον τρόπο μπορούσε να βγει 
συμπέρασμα για το πλήθος των σφυγμών. 
 

 
Εικόνα 2: Ερωτήματα 2ου φύλλου εργασίας, μετά το βίντεο  

1. Παρακολουθήσατε ένα βίντεο. Δημιουργείστε ένα κείμενο στο οποίο να 
καταγράψετε τι κατά την γνώμη σας αφηγείται το βίντεο.  

 
2. Ποια ήταν η συνεισφορά του Γαλιλαίου στη μελέτη του εκκρεμούς, όπως εσείς 

την αντιλαμβάνεστε; 
 

3. Υποθέστε ότι είστε βοηθοί του εργαστηρίου του Γαλιλαίου και ότι χρειάζεται 
να εκτελέσετε πειραματικές δραστηριότητες για να εξετάσετε από ποιους 
παράγοντες εξαρτάται η περίοδος του εκκρεμούς. Συζητείστε στην ομάδα σας 
τι θα κάνετε και καταγράψτε τις σκέψεις σας. 

  Ποσοστό 15,9% των μαθητών υπέθεσαν ότι ο Γαλιλαίος χρησιμοποίησε το εκκρεμές 
ανεξάρτητα με το σώμα του ασθενούς και ότι αξιοποίησε την ταλάντωσή του για να μετρά το 
πλήθος των σφυγμών. Από αυτούς το 12,7% των μαθητών ισχυρίστηκαν ότι το εκκρεμές 
χρησιμοποιήθηκε σαν χρονόμετρο και σε σταθερό πλήθος ταλαντώσεών του μετρούσε το 
πλήθος των  σφυγμών. 
                                                                                         

Σχήμα 1. Κατηγοριοποίηση των ιδεών των μαθητών για το “εκκρεμές ως σφυγμόμετρο”  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύγχυση με στηθοσκόπιο 
                    

Το εκκρεμές ως 
ενδεικτικό των 

παλμών / πάλλεται 
από τους παλμούς 

             

Απροσδιόριστη   μέτρηση / 
σύγκριση υγιής-ασθενής                          

Χωρίς 
απάντηση 

Ονομασία της 
παλμικής 

κίνησης του 
εκκρεμούς  ως 

ταλάντωση 
                  

Απροσδιόριστη 
κίνηση εκκρεμούς 

              

Προσέγγιση της ιστορικής 
δραστηριότητας / Ταύτιση 

συχνοτήτων παλμών και εκκρεμούς 
                      

Αξιοποίηση της 
ταλάντωσης 

 

Απάντηση 
           

Ίδια συχνότητα 
εκκρεμούς  και 

παλμών 
Διαφορετική 
συχνότητα 
εκκρεμούς 
και παλμών 

           To ταλαντευμένο εκκρεμές 
σαν χρονόμετρο / 

Διαφορετική συχνότητα παλμών και 
εκκρεμούς 

 

Χρήση του 
εκκρεμούς ως 
σφυγμόμετρο 
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Έτσι, συγκρίνοντας τους σφυγμούς αυτούς με τους σφυγμούς ενός υγιούς ανθρώπου εύρισκε 
το ποσοστό της αύξησής τους. Το 3,2% των μαθητών ισχυρίσθηκαν ότι το εκκρεμές 
ταλαντωνόταν ανεξάρτητα, αλλά σε συντονισμό με τους παλμούς του ασθενούς και 
υπολογιζόταν έτσι το πλήθος των παλμών. Κανένας όμως μαθητής, δεν πρότεινε κάποιον 
τρόπο για να συντονισθεί το εκκρεμές με τον παλμό.  
Στο επίπεδο της κινητοποίησης των μαθητών, όμως, η ιστορική δραστηριότητα σε 
συνδυασμό με την προβολή του ιστορικού βίντεο φαίνεται να είχε θετική επίδραση. Στις 
ερωτήσεις του 1ου αξιολογικού φύλλου εργασίας με τις οποίες έγινε ανίχνευση της ύπαρξης 
της εικόνας του εκκρεμούς και της σημασίας της κίνησής του, πριν την ενασχόληση με την 
ιστορική δραστηριότητα και την προβολή του ιστορικού βίντεο, οι μαθητές αντιλαμβάνονταν 
την αξία της κίνησης του σε ποσοστό 34,9% και μόνο σε ποσοστό 3,1% την αντιλαμβάνονταν 
σαν περιοδική. Κανένας δεν διέκρινε τους παράγοντες που επηρεάζουν την περίοδο της  
κίνησή του. Κατά την ενασχόληση με την ιστορική δραστηριότητα τα ποσοστά αυτά των 
μαθητών ανήλθαν  σε 52,4% και 15,9% αντίστοιχα. Εξακολουθούσαν όμως να μη διακρίνουν 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την περίοδο της κίνησή του.  
 

 
Πίνακας 1:  Συχνότητες ιδεών μαθητών αναφορικά με το “εκκρεμές ως σφυγμόμετρο” (Ν=66) 
 

Απαντήσεις  

Κατηγορίες - Υποκατηγορίες Συχνότητες 
% 
 

Απροσδιόριστη μέτρηση /σύγκριση υγιούς-ασθενούς    
11,1 

Σύγχυση με στηθοσκόπιο   
7,9 

Το εκκρεμές σαν 
ενδεικτικό των παλμών 

/ πάλλεται από τους 
παλμούς δεμένο στο 

σώμα  

Απροσδιόριστη κίνηση εκκρεμούς    
25,4 

Ονομασία της 
παλμικής κίνησης 
του εκκρεμούς ως  

ταλάντωση  

Ίδια συχνότητα 
εκκρεμούς και 

παλμών    
 

4,8 
Διαφορετική 
συχνότητα 

εκκρεμούς και 
παλμών  

 
6,3 

 
Aξιοποίηση της 
ταλάντωσης / Το 

εκκρεμές ταλαντώνεται 
ανεξάρτητα από τους  

παλμούς      

 
Το ταλαντευόμενο εκκρεμές σαν 

χρονόμετρο    
 

12,7 
Προσέγγιση ιστορικής δραστηριότητας   

3,2 
Χωρίς 

Απάντηση 
   28,6 

 
Μετά τους προβληματισμούς που αντιμετώπισαν μέσω της ιστορικής δραστηριότητας του 
σφυγμομέτρου και την παρακολούθηση του ιστορικού βίντεο  το ποσοστό των μαθητών που 
αντιλαμβανόταν την αξία της κίνησης του εκκρεμούς ανήλθε σε ποσοστό 100% και 
αντιλαμβανόταν την κίνηση σαν περιοδική σε ποσοστό 91,66%. Σημαντικό ποσοστό 75% 
των μαθητών αναγνώριζε τους παράγοντες που επηρεάζουν την περίοδο της κίνησής του.  
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Πίνακας 2: Επίδραση της ιστορικής δραστηριότητας και του ιστορικού βίντεο στα μαθησιακά 
αποτελέσματα (Σχετική συχνότητα  %)  
 
Σημεία συγκέντρωσης 
της προσοχής των 
μαθητών 

 
Πριν την προβολή του 1ου ιστορικού βίντεο  

 
Μετά την προβολή του 1ου 
ιστορικού βίντεο 

Φύλλο 1ο 
Ερωτήσεις 1η και 2η 

Φύλλο 1ο 
Ερώτηση 3η 

Φύλλο 2ο 
Ερωτήσεις 1η και 2η 

 
Εκκρεμές σε κατάσταση 
κίνησης –Σημασία της 
κίνησης 

 
34,9 

 
52,4 

 
100 

 
Χαρακτηρισμός της 
κίνησης ως ταλάντωσης ή 
περιοδικής 

 
3,1 

 
15,9 

 
91,6 

 
Παράγοντες περιόδου 0 0 75 

 
Στις απαντήσεις των μαθητών που ακολουθούν, άλλοτε υπονοείται η χρήση του εκκρεμούς 
σαν ένα είδος χρονομέτρου με μονάδα τον χρόνο της μιας ή περισσότερων αιωρήσεων και 
άλλοτε υπονοείται ότι μεταβάλλεται η περίοδος του εκκρεμούς, ώστε να συμπέσει με την 
περίοδο των παλμών, γεγονός που προσεγγίζει την ιστορική εφαρμογή του Γαλιλαίου:  

«Θα μπορούσε να μετράει τι σφυγμό των μαθητών και να τον συγκρίνει με τον χρόνο, 
χρησιμοποιώντας ως μονάδα του την κίνηση του εκκρεμούς από τη μια πλευρά έως την 
άλλη» 
 «Ο Γαλιλαίος πήγε με τον ρυθμό του παλμού και έβαλε το σχοινί με το αντικείμενο και το 
κούναγε με τον ρυθμό του παλμού» 
 «Ο Γαλιλαίος μπορεί να μέτρησε πόσους παλμούς είχε ένας άνθρωπος σε ένα συγκεκριμένο 
αριθμό κινήσεων το οποίο είχε ορίσει σαν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά να 
συνέκρινε τους παλμούς των ανθρώπων για να διαπιστώσει αν οι παλμοί κάποιου είναι 
πολλοί ή λίγοι» 
«Το σχοινί με το σώμα θα ταλαντωνόταν και με κάθε μια ταλάντωση θα μετριόταν ο 
σφυγμός». 

 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Η αναπαραγωγή της επιστημονικής σκέψης, ακόμη και σε φαινομενικά απλές καταστάσεις 
ενέχει δυσκολίες για τους μαθητές. Η απλή εκ των υστέρων σκέψη του Γαλιλαίου, 
πρωτοποριακή, όμως για την εποχή του, αναφορικά με το πώς χρησιμοποίησε μια απλή 
διάταξη για να μετρήσει τους παλμούς των ασθενών φαίνεται ότι δεν είναι μια εύκολη 
νοητικά δραστηριότητα, καθώς η διαπραγμάτευσή της απαιτεί συνθετική και συγκριτική 
σκέψη. Η συσχέτιση της κίνησης ενός εκκρεμούς με τον ρυθμό των παλμών, αλλά και το πώς 
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η αλλαγή του σχοινιού σημαίνει αλλαγή του χρόνου ταλάντωσης και μπορεί εκ νέου να 
συσχετισθεί με τη μέτρηση των παλμών, ήταν η απαρχή για την ακριβή μέτρηση όχι μόνο 
των παλμών, αλλά και του χρόνου. Ίσως το αρχικό αυθεντικό πλαίσιο να χρειάζεται μια πιο 
ιεραρχική δόμηση (scaffolding) για να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικότερα με τους μαθητές, 
ως μια νέα μορφή υποστήριξης της κατανόησής τους για τη φύση της επιστήμης (Allchin, 
2011).  
Στο επίπεδο, όμως, της κινητοποίησης των μαθητών το μικρό project και οι δραστηριότητές 
του λειτούργησαν θετικά, καθώς έθεσαν το ιστορικό πλαίσιο που οι μαθητές αφενός μεν το 
βρήκαν διαφορετικό και ενδιαφέρον (απαντήσεις σε αξιολογικό φύλλο) και αφετέρου 
συνδεόμενο οργανικά με το βίντεο και με τις εργαστηριακές δραστηριότητες έδωσε νόημα 
στη μάθηση των περιοδικών κινήσεων και των σχετικών εννοιών. Παρόμοια ευρήματα έχουν 
καταγραφεί αναφορικά με το αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών για μικρές ιστορίες για την 
ισόχρονη κίνηση του απλού εκκρεμούς (Δόσης, Κανδεράκης & Κολλιόπουλος, 2014). 
Τα αποτελέσματα, όμως, αναφορικά με τα γνωστικά οφέλη που ο συνδυασμός ενός αρχικού 
αυθεντικού προβληματισμού, μιας αφήγησης μέσω ενός βίντεο και μιας σχετικής ομαδικής  
πειραματικής δραστηριότητας (οι μαθητές στο ρόλο των βοηθών εργαστηρίου του Γαλιλαίου 
για να μελετήσουν το εκκρεμές) μπορεί να επιφέρει στους μαθητές είναι ενθαρρυντικά. Το 
γνωστικό κέρδος από μια αυθεντική διδασκαλία, ίσως, όπως κατάληξε στην έρευνά του και ο 
Heck (2009), δεν βρίσκεται μόνο στην απόκτηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, αλλά στο 
γεγονός ότι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε έναν πειραματικό σχεδιασμό ή μια διαδικασία 
μοντελοποίησης,  ή σε συζητήσεις με τους συμμαθητές τους, ή τη χρήση της τεχνολογίας και 
την ανάπτυξη του επιστημονικού τους αλφαβητισμού στην έρευνα μιας κατάστασης.  
Το θέμα της κατανόησης των φυσικών επιστημών, στην προκειμένη περίπτωση της μέτρησης 
του χρόνου, ως μιας ανθρώπινης δραστηριότητας δεν είναι κάτι αυτονόητο για τους μαθητές 
όταν αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, τις ταλαντώσεις και το εκκρεμές σε ένα παραδοσιακό 
διδακτικό πλαίσιο. Ο Levenson (2009) υποστηρίζει ότι αυτό είναι ένα είδος γνώσης πολύ 
διαφορετικό από αυτό που η πραγματική επιστήμη σχηματίζει μέσα σε στο κοινωνικό 
πλαίσιο της κάθε εποχής και ότι οι μαθητές για να δημιουργήσουν σημασίες με νόημα 
χρειάζεται να ακούσουν τα γεγονότα μέσα από ιστορίες που θα φτιαχτούν και σχετικές 
αυθεντικές αφηγήσεις. Οι εμπειρίες από την ανάπτυξη και υλοποίηση του project συνηγορούν 
στην ανάγκη αναζήτησης αφηγηματικών μαθησιακών αντικειμένων στη διδασκαλία των 
φυσικών επιστημών που θα εμπλέκουν τους μαθητές σε αυθεντικές αναζητήσεις και θα 
αποδίδουν νόημα στην επιστημονική αναζήτηση (Avramidou & Osborne, 2009).   
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Τηλεοπτικές σειρές με ιατρικό ή ιατροδικαστικό περιεχόμενο – Τι 
επίδραση έχουν στη στάση των μαθητών απέναντι στις 

βιοεπιστήμες και στην επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού; 
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Περίληψη Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθμού τηλεοπτικών σειρών με ιατρικό ή 
ιατροδικαστικό περιεχόμενο με σημαντική απήχηση στο ευρύ κοινό. Στις σειρές αυτές 
απεικονίζονται πλήθος εννοιών και τεχνικών που σχετίζονται με τις βιοεπιστήμες. 
Εξετάστηκε αν η παρακολούθηση τέτοιου είδους τηλεοπτικών προγραμμάτων επηρεάζει τη 
στάση των μαθητών απέναντι στις βιοεπιστήμες καθώς και την επιλογή επαγγελματικής 
κατεύθυνσης. Από έρευνα σε δείγμα 385 μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου προέκυψε ότι η 
παρακολούθηση σειρών ιατρικού και ιατροδικαστικού περιεχομένου δεν έχει επίδραση στη 
στάση των μαθητών απέναντι στις βιοεπιστήμες ωστόσο επηρεάζει τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των μαθητών. 
 
Summary Recently there has been an increase in medical TV series worldwide. In these an abundant 
number of medical terminology and techniques shed in everyday biomedical sciences are 
depicted. We sought to examine whether watching these types of series influence the 
students’ attitude towards biomedical sciences along with the choice of their future 
profession. A survey of 385 high school students failed to identify any relationship between 
watching those types of series and the everyday attitude towards them, but depicted an effect 
in the final choice for their future profession. 
 
Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση του αριθμού των τηλεοπτικών σειρών 
με ιατρικό ή ιατροδικαστικό περιεχόμενο, (House M.D., Grey’s Anatomy, CSI, NCIS, κ.λπ.). 
Τα προγράμματα αυτά εμφανίζουν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης ενώ φαίνεται να έχουν 
ιδιαίτερα σημαντική απήχηση στο νεανικό κοινό. Στις σειρές αυτές εμφανίζονται πλήθος 
εννοιών που σχετίζονται με τη βιολογία ενώ αναπαριστώνται διάφορες εργαστηριακές 
τεχνικές ενός βιολογικού εργαστηρίου.  
Γενικά, για τον περισσότερο κόσμο υπάρχουν δύο πηγές επιστημονικής γνώσης: αυτή που 
λαμβάνεται μέσω των επίσημων μηχανισμών όπως το σχολείο και αυτή που αφομοιώνεται 
μέσω των καθημερινών εμπειριών. Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο έχει 
παρατηρηθεί μια αυξανόμενη τάση ενσωμάτωσης στοιχείων επιστήμης και αγωγής υγείας σε 
δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα στα οποία συνδυάζονται η επιμόρφωση σε θέματα υγείας 
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και η ψυχαγωγία. Αυτό αναφέρεται ως «Ε&Ε» (Entertainment & Education) στρατηγική – 
στρατηγική Ψυχαγωγίας και Εκπαίδευσης (CDC 2009). Πρόκειται για τη διαδικασία 
σχεδιασμού και μετάδοσης εκπομπών με σκοπό τόσο την ψυχαγωγία όσο και την 
επιμόρφωση προκειμένου να αυξηθεί η γνώση του κοινού σχετικά με ένα εκπαιδευτικό θέμα, 
να δημιουργηθούν θετικές στάσεις και να αλλάξει η ορατή συμπεριφορά σχετικά με αυτό το 
θέμα (Singhal & Rogers 1999). Η Ε&Ε στρατηγική αντλεί στοιχεία από τη θεωρία της 
κοινωνικογνωστικής μάθησης του Albert Bandura (2004). Στα προγράμματα όπου 
εφαρμόζεται η Ε&Ε στρατηγική, δημιουργούνται τόσο αρνητικά όσο και θετικά μοντέλα – 
πρότυπα που ανταλλάσουν ιδέες και απόψεις σχετικά με κάποιο κοινωνικό θέμα, 
προσφέροντας έτσι την ευκαιρία σε διαφορετικά κομμάτια του κοινού να ταυτιστούν με το 
συγκεκριμένο θέμα.  
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι τηλεοπτικές σειρές όπως οι σαπουνόπερες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως ένα πολύ καλό παιδαγωγικό εργαλείο γιατί απευθύνονται στο ευρύ 
κοινό, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τη γνώση, χρησιμοποιώντας συναισθηματικές και 
ψυχαγωγικές στρατηγικές (Davin 2003). Προσφέρουν μια εκλαϊκευμένη μορφή γνώσης και 
επιτρέπουν την ταύτιση και την επανάληψη, γεγονός που ενισχύει τη μάθηση. Σύμφωνα με 
τον Μοntgomery (1990), τα τηλεοπτικά προγράμματα μπορούν να χρησιμεύσουν σαν 
«ηλεκτρονική τάξη», στην οποία τα μαθήματα διδάσκονται κάθε εβδομάδα, μέσω των 
πράξεων των ηρώων τους.  
Εξάλλου, οι Ormerod, M. B., Rutherford, M., Wood, C. (1989) αναφέρουν ότι προγράμματα 
με επιστημονικό περιεχόμενο μπορούν να έχουν επίδραση στους μαθητές όσο αναφορά τη 
στάση τους απέναντι στην επιστήμη και στη μελλοντική επιλογή των μαθημάτων που θα 
παρακολουθήσουν, από την ηλικία των 14 ετών και άνω. Ωστόσο, φαίνεται πως έχουν 
σχεδιαστεί περισσότερο για να παρακινήσουν τους μαθητές να αναζητήσουν μόνοι τους τη 
γνώση για ένα θέμα, παρά να τους διδάξουν (Buckingham 1983).  
Με αφορμή τα παραπάνω, διαμορφώθηκε το ερευνητικό μας ερώτημα το οποίο αφορά την 
επίδραση των τηλεοπτικών σειρών με ιατρικό ή ιατροδικαστικό περιεχόμενο στη στάση των 
μαθητών απέναντι στις βιοεπιστήμες, αλλά και στον επαγγελματικό προσανατολισμό των 
μαθητών ή στην επιλογή κατεύθυνσης σπουδών/επαγγέλματος. Υποθέτουμε ότι η 
παρακολούθηση των τηλεοπτικών σειρών με ιατρικό ή ιατροδικαστικό περιεχόμενο αυξάνει 
το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της Βιολογίας και διαμορφώνει θετική στάση 
απέναντι στις βιοεπιστήμες, καθώς επίσης και ότι επηρεάζει τους μαθητές στην απόφασή 
τους για το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν.  

 
Μεθοδολογία 
Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν συνολικά 385 μαθητές, εκ των οποίων 272 μαθητές της Β’ 
τάξης του Λυκείου (ηλικίας 17±1) και 113 μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου (15±1). Τα 
212 άτομα του δείγματος ήταν κορίτσια ενώ 173 ήταν αγόρια. Οι μαθητές φοιτούσαν σε 
σχολεία των περιοχών Αθήνας, Γαλατσίου, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Πειραιά, Σπάτων και 
Φλώρινας και αν και η επιλογή των σχολείων έγινε στο πλαίσιο της βολικής δειγματοληψίας, 
οι μαθητές επιλέχθηκαν τυχαία. Δεδομένου ότι στο δείγμα περιλαμβάνονται μαθητές από 
αστικά και ημιαστικά κέντρα και από περιοχές διαφόρων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων 
δεν έχουμε λόγους να μην θεωρούμε το δείγμα αντιπροσωπευτικό. 
Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέξαμε το ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε 
για τους σκοπούς της έρευνας: ορισμένες ερωτήσεις βασίστηκαν στο εργαλείο «The Biology 
Attitude Scale» των Russell & Hollander (1975), ενώ οι υπόλοιπες συντάχθηκαν από τους 
ερευνητές. Τελικά, το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 25 ερωτήσεις-δηλώσεις 
πεντάβαθμης κλίμακας Likert και ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά του δείγματος, 
καθώς και το είδος των σειρών που παρακολουθούσαν – αν παρακολουθούσαν – καθώς και 
τη συχνότητα παρακολούθησης. Η φαινομενική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε 
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από ομάδα ειδικών και ακολούθησε η διανομή των ερωτηματολογίων στη διάρκεια του 
χειμώνα της σχολικής χρονιάς 2009-2010. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν 
ανώνυμη και έγινε κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας. Πριν συμπληρωθούν τα 
ερωτηματολόγια δόθηκαν προφορικές οδηγίες στους μαθητές από τον καθηγητή που τους τα 
μοίρασε. Διευκρινίστηκε ότι η συμπλήρωσή τους αποτελεί μέρος της έρευνας και όχι κάποιο 
τεστ και ότι δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις.  
Πριν την κύρια έρευνα προηγήθηκε πιλοτική έρευνα που είχε ως σκοπό τον έλεγχο της 
αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο είχε υψηλή αξιοπιστία με δείκτη 
Cronbach’s alpha, α=0,859. 
Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου κατά το κύριο τμήμα της έρευνας 
εκτιμήθηκε υπολογίζοντας το δείκτη Cronbach’s alpha και βρέθηκε α=0,69 οριακά αποδεκτή 
(Nunally 1978). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων εφαρμόσαμε ANOVA, Independent 
samples t-test, Correlation analysis και PCA με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05. 

 
Αποτελέσματα  
Έγινε ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών (PCA) για τις συσχετίσεις των 25 
ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Η ορθογωνική περιστροφή (varimax) των αξόνων μας 
οδήγησε στην απαλοιφή δύο ερωτήσεων από το εργαλείο, καθώς αυτές δεν εντάσσονταν σε 
κανέναν από τους πέντε άξονες (υποκλίμακες) στους οποίους ομαδοποιήθηκαν οι άλλες 
ερωτήσεις. Οι φορτίσεις των ερωτήσεων σε κάθε άξονα ήταν πολύ υψηλές και οι πέντε αυτοί 
άξονες ερμηνεύουν το 60,53% της συνολικής διακύμανσης. Έτσι, λοιπόν οι ερωτήσεις 
χωρίστηκαν σε πέντε υποκλίμακες: η πρώτη υποκλίμακα αφορούσε τη στάση των μαθητών 
απέναντι στις τηλεοπτικές σειρές ιατρικού/ιατροδικαστικού περιεχομένου και περιλάμβανε 9 
από τις ερωτήσεις. Η δεύτερη υποκλίμακα αφορούσε τις στάσεις απέναντι στις βιοεπιστήμες 
και αντιπροσωπευόταν από 4 ερωτήσεις. Η τρίτη υποκλίμακα αφορούσε τα αρνητικά 
συναισθήματα που προκαλούνται εξαιτίας του μαθήματος της βιολογίας στην τάξη και 
αντιπροσωπευόταν από 3 ερωτήσεις. Η τέταρτη υποκλίμακα αφορούσε τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την επαγγελματική επιλογή στους οποίους περιλαμβάνονται οι τηλεοπτικές 
σειρές με ιατρικό ή ιατροδικαστικό περιεχόμενο και αντιπροσωπευόταν από 4 ερωτήσεις και 
τέλος η πέμπτη υποκλίμακα αφορούσε την επίδραση του κοινωνικού περίγυρου στην επιλογή 
του επαγγέλματος αντιπροσωπευόμενη από 3 ερωτήσεις. Οι υποκλίμακες με τη νοηματική 
τους απόδοση, το πλήθος των ερωτήσεων που τις αποτελούν, οι ερωτήσεις, οι δείκτες 
αξιοπιστίας τους, καθώς και η μέση τιμή και τυπική απόκλιση δίνονται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1. Ανάλυση αξόνων και αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου 
 

Υποκλίμακα Ερωτήσεις α x̄ s 
Στάσεις απέναντι στο ρόλο 
σειρών 
ιατρικού/ιατροδικαστικού 
περιεχομένου στη 
διαμόρφωση απόψεων για 
τη βιολογία 

9 0,90 2,52 0,91 
Η παρακολούθηση των σειρών με 
ιατρικό-ιατροδικαστικό περιεχόμενο 
αύξησε το ενδιαφέρον μου για το 
μάθημα της Βιολογίας 
Η παρακολούθηση αυτών των 
ιατρικών σειρών αύξησε τις επιδόσεις 
μου στο μάθημα της Βιολογίας 
Απόκτησα εξοικείωση με έννοιες/ 
όρους της Βιολογίας 
παρακολουθώντας τέτοιου είδους 
τηλεοπτικές σειρές 
Οι γνώσεις μου στη Βιολογία 
εμπλουτίζονται, παρακολουθώντας 
αυτές τις σειρές 
Όταν βλέπω αυτές τις σειρές στην 
τηλεόραση, συνδέω τις γνώσεις που 
παίρνω με αυτές που ήδη ξέρω από το 
σχολείο για το μάθημα της Βιολογίας 
Αντιστράφηκε προς το καλύτερο η 
άποψη μου για το μάθημα της 
Βιολογίας μετά την παρακολούθηση 
αυτών των σειρών 
Λόγω της παρακολούθησης αυτών 
των σειρών, διαβάζω πιο ευχάριστα 
το μάθημα της Βιολογίας 
Αν δεν παρακολουθούσα αυτές τις 
σειρές, η Βιολογία δε θα ήταν για 
εμένα τόσο ευχάριστο μάθημα 
Τώρα που παρακολουθώ αυτές τις 
σειρές, καταλαβαίνω καλύτερα αυτά 
που διδάσκει ο καθηγητής στο 
μάθημα της Βιολογίας 

Στάσεις απέναντι στις 
βιοεπιστήμες  

4 0,84 3,21 0,96 
Βρίσκω το μάθημα της Βιολογίας 



259 
 

πολύ ενδιαφέρον 
Η Βιολογία είναι συναρπαστική και 
διασκεδαστική 
Μου άρεσε πάντα το μάθημα της 
Βιολογίας 
Η Βιολογία δεν είναι ανιαρό μάθημα 

Άγχος-Αρνητικά 
συναισθήματα που 
απορρέουν από το μάθημα 
της βιολογίας 

3 0,78 4,22 0,82 
Αισθάνομαι τρομερό άγχος στην τάξη 
όταν έχουμε Βιολογία 
Η Βιολογία με κάνει να νιώθω άβολα, 
ανήσυχα, ενοχλητικά 
Με αγχώνει ακόμα και η ιδέα να 
κάνω κάποιο πείραμα Βιολογίας 

Επαγγελματική επιλογή-
παράγοντες που την 
επηρεάζουν 

4 0,76 3,80 0,93 
Θα επιθυμούσα να γίνω 
Βιολόγος/Ιατρός, όταν τελειώσω το 
σχολείο 
Η επίδοση μου στη Βιολογία με 
επηρέασε στην επιλογή της 
κατεύθυνσης/ επαγγέλματος που θα 
ακολουθήσω 
Έχει επηρεαστεί η απόφαση μου για 
το επάγγελμα που θα ακολουθήσω 
μέσω της παρακολούθησης των εν 
λόγω σειρών 
Θαυμάζω τους επιστήμονες 
(γιατρούς, βιολόγους) που βλέπω στις 
σειρές αυτές και θέλω να 
ακολουθήσω το επάγγελμά τους 

Επίδραση του κοινωνικού 
περίγυρου στην 
επαγγελματική επιλογή 

3 0,69 1,95 0,87 
Οι γονείς μου με έχουν επηρεάσει 
στην κατεύθυνση/ επάγγελμα που θα 
ακολουθήσω 
Οι φίλοι μου με έχουν επηρεάσει στην 
κατεύθυνση/ επάγγελμα που θα 
ακολουθήσω 
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Οι καθηγητές μου με έχουν επηρεάσει 
στην κατεύθυνση/ επάγγελμα που θα 
ακολουθήσω 

 
Από τα αποτελέσματα που δίνονται στον Πίνακα 1 διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές έχουν 
μέτρια στάση απέναντι στο ρόλο αυτών των σειρών στη διαμόρφωση των απόψεών τους για 
τη βιολογία, αλλά και απέναντι στις ίδιες τις βιοεπιστήμες. Αυτά τα συναισθήματα 
συνοδεύονται γενικά με θετικά συναισθήματα για το μάθημα της βιολογίας, καθώς στην 
πεντάβαθμη κλίμακα είχαμε ορίσει ως μέγιστο (5) τη θετική γενικότερα άποψη/στάση και ως 
ελάχιστο (1) τις αρνητικές απόψεις (π.χ. άγχος). Εν ολίγοις οι μαθητές δεν αγχώνονται για το 
μάθημα της βιολογίας. Αρκετοί μάλιστα δηλώνουν ότι οι βιοεπιστήμες θα μπορούσαν να 
είναι μέσα στις επαγγελματικές τους επιλογές οι οποίες, όπως φαίνεται από την τελευταία 
υποκλίμακα δεν είναι εξωγενώς καθορισμένες από τον κοινωνικό τους περίγυρο δηλαδή από 
γονείς, φίλους ή/και καθηγητές. 
Η ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου έδειξε επίσης ότι ο χρόνος 
παρακολούθησης ΤΣΙΙΠ δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά (p>0,05) τις στάσεις των 
μαθητών απέναντι στις βιοεπιστήμες ωστόσο επηρεάζει την επιλογή τους να ασχοληθούν 
μελλοντικά σε κάποιο επάγγελμα που σχετίζεται με τις βιοεπιστήμες.  
Ο παράγοντας φύλο επίσης, δεν φαίνεται να διαφοροποιεί τα αποτελέσματα (p>0,05).  
 
Συζήτηση – Προτάσεις 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι μαθητές του δείγματος δεν πιστεύουν ότι οι 
τηλεοπτικές σειρές με ιατρικό ή ιατροδικαστικό περιεχόμενο επηρεάζουν ιδιαίτερα τις 
απόψεις τους για τη βιολογία και τις βιοεπιστήμες, όμως φαίνεται ότι αυτές οι σειρές 
μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτό φαίνεται να 
συμφωνεί με τη διαπίστωση πως οι δημοφιλείς απεικονίσεις συγκεκριμένων επαγγελμάτων 
μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην απόφαση των μαθητών να ακολουθήσουν κάποιο 
συγκεκριμένο επάγγελμα (Weaver & Wilson, 2011). Ωστόσο, με βάση πάντα τις δηλώσεις 
των μαθητών, οι στάσεις των μαθητών απέναντι στις βιοεπιστήμες φαίνεται να είναι θετικές 
χωρίς αρνητικά συναισθήματα έναντι του μαθήματος της βιολογίας. Εξάλλου, παρά το 
γεγονός ότι από μελέτες έχει προκύψει ότι γενικά τα κορίτσια εμφανίζουν αυξημένο 
ενδιαφέρον για τη βιολογία (Prokop et al., 2007), φάνηκε ότι το φύλο δεν επηρεάζει 
στατιστικά σημαντικά τις στάσεις τους γενικότερα. Ο χρόνος παρακολούθησης των 
τηλεοπτικών σειρών με ιατρικό ή ιατροδικαστικό περιεχόμενο φαίνεται να επηρεάζει 
στατιστικά σημαντικά τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Αυτή η διαπίστωση 
συμφωνεί και ενισχύει την κεντρική ιδέα της στρατηγική Ψυχαγωγίας και Εκπαίδευσης κατά 
την οποία γίνεται η ενσωμάτωση στοιχείων επιστήμης και αγωγής υγείας σε δημοφιλή 
τηλεοπτικά προγράμματα στα οποία συνδυάζονται η επιμόρφωση σε θέματα υγείας αλλά και 
η ψυχαγωγία, τονίζοντας έτσι τη σημασία δυνάμεων με ισχυρό αντίκτυπο όπως η τηλεόραση 
και το διαδίκτυο, τα οποία συνεισφέρουν σημαντικά στη διαμόρφωση των στάσεων. 
Θεωρούμε χρήσιμο να διερευνηθεί εάν η προβολή τηλεοπτικών εκπομπών με θέματα όπως ο 
εμβολιασμός ή άλλα επίκαιρα θέματα που αφορούν την πρόληψη θα μπορούσε να 
συνεισφέρει στην ενίσχυση της πρόληψης και στη διαμόρφωση  της.  
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 Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία είναι μια μελέτη περίπτωσης πειραματικής διδασκαλίας 

εστιασμένης στη μετάδοση ασθενειών και στην ύλη της Γ΄ Γυμνασίου. Πραγματοποιήθηκε 
αφήγηση της ιστορίας του Τζον Σνόου (JohnSnow) και τα αποτελέσματά της συγκρίθηκαν με 
αυτά αντίστοιχης παραδοσιακής μετωπικής διδασκαλίας. Η εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο 
ευρύτερης έρευνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αφήγησης ιστοριών στη 
διδακτική πρακτική και τη συμβολή της στην κριτική εκπαίδευση. Τα αποτελέσματά μας 
έδειξαν αυξημένη προσοχή και συμμετοχή των μαθητών και βελτίωση του κλίματος της 
τάξης, αλλά δε σημειώθηκαν διαφορές στην επίτευξη γνωστικών στόχων. Προτείνεται 
περαιτέρω διερεύνηση σε μεγαλύτερο δείγμα και σε μαθητές ευρύτερων 
κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων. 
 
Abstract Telling stories from the history of Science is an important tool in teaching Science, and itcan 
contribute to critical education. We conducted a pilot research study on an experimental 
teaching case study about the transmission of diseases, at the 9thgrade. The experimental 
teaching based on John Snow’s storywas compared with traditional teacher-centred teaching. 
It was found that storytelling resulted in increased attention and participation of students, as 
well as in improvedclassroom climate, while there were no differences found in achieving 
cognitive objectives. 
 
Εισαγωγή 
Η αφήγηση ιστοριών από την Ιστορία της Επιστήμης αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό 
εργαλείο στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Kokkotasetal. 2010) που μπορεί να 
συνεισφέρει στην επίτευξη γνωστικών, συναισθηματικών (Hadzigeorgiouetal. 2011), και 
επιστημολογικών στόχων καθώς και στην καλύτερη κατανόηση της Φύσης της Επιστήμης 
(Khalick & Lederman 2000). Προτείναμε ότι η αφήγηση ιστοριών μπορεί να συμβάλλει 
στους στόχους της Κριτικής Εκπαίδευσης (Καψαλά κ.ά. 2014). Η παρούσα εργασία αποτελεί 
μελέτη περίπτωσης πειραματικής διδασκαλίας βασισμένης στις παραπάνω υποθέσειςκαι 
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εστιασμένης στη μετάδοση ασθενειών και στην ύλη της Γ΄ Γυμνασίου. Πραγματοποιήθηκε 
αφήγηση της ιστορίας του Τζον Σνόου (John Snow) και τα αποτελέσματά της συγκρίθηκαν 
με αυτά αντίστοιχης παραδοσιακής μετωπικής διδασκαλίας. Η εργασία εντάσσεται στο 
πλαίσιο ευρύτερης έρευνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αφήγησης ιστοριών στη 
διδακτική πρακτική και τη συμβολή της στην Κριτική Εκπαίδευση. 
Προφορική Αφήγηση και Εκπαίδευση 
Καθημερινά κάθε άνθρωπος επικοινωνεί με τους γύρω του μέσω ιστοριών – οι ιστορίες 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης και όπως το έθεσε ο Bruner (2003) 
έχουμε τόσο διαποτιστεί από τις ιστορίες όσο και από τον αέρα που ανασαίνουμε. Ο 
άνθρωπος μέσα από τις ιστορίεςεπικοινωνεί με τους άλλους, ανταλλάσσει εικόνες, εμπειρίες, 
αντιλαμβάνεται τον κόσμο, και οικοδομεί την άποψή του για αυτόν.Κατά την ανάπτυξη ενός 
παιδιού, η αφήγηση ιστοριών είναι οργανικά σημαντική στη μάθηση της γλώσσας και πολύ 
σημαντική στην ανάπτυξη της αναδυόμενης έννοιας του εαυτού(Bruner 2003). 
Το σχήμα του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, συλλέγουμε, 
επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε πληροφορίες, αντανακλά τη δομή μιας ιστορίας (Egan 
1986). Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί μαθαίνοντας μέσα 
από ιστορίες. Ιδιαίτερα στις κοινωνίες πριν τη γραφή οι ιστορίες αποτελούσαν τα οχήματα 
της γνώσης από άνθρωπο σε άνθρωπο και από γενιά σε γενιά. Οι ιστορίες χάρη στην καλά 
διατηρημένη δομή τους (Bruner 2003) και το ισχυρό συναισθηματικό αντίκτυπο που 
έχουν(Egan 1989), αποτελούν εξαιρετικά αποτελεσματικά εργαλεία μετάδοσης και 
απομνημόνευσης γνώσης (Frisch & Saunders 2008,Hadzigeorgiouetal. 2011). 
Χαρισματικοί δάσκαλοι, συχνά καταφεύγουν στην αφήγηση ιστοριών στην τάξη για να 
έλξουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους. Η προφορική αφήγηση 
θεωρείται ένας αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό (Klassen & Klassen 2014). Τι 
συμβαίνει όμως στον εγκέφαλο κάποιου που παρακολουθεί την προφορική αφήγηση μιας 
ιστορίας; Πειραματικά δεδομένα μαγνητικής εγκεφαλικής τομογραφίας έδειξαν ότι κατά τη 
διάρκεια της ακρόασης μιας ιστορίας διαφορετικά άτομα παρουσιάζουν παρόμοια 
εγκεφαλική δραστηριότητα (Wilsonetal. 2008). Ομοίως και οι εγκέφαλοι του ομιλητή και των 
ακροατών του εμφανίζουν κοινά, προσωρινά ταυτισμένα πρότυπα απόκρισης (Stephensetal. 
2010). Ενώ οι εγκεφαλικές διεργασίες των ακροατών είναι κοινές κατά την αφήγησημιας 
ιστορίας, καθώς επεξεργάζονται τις δράσεις της ιστορίας που κάθε στιγμή αφορούν σε 
συγκεκριμένες έννοιες και νοήματα, ο κάθε ακροατής σχηματίζει μόνος του τις δικές του 
προσωπικές νοητές εικόνες, και μέσω αυτών συνδέει τις νέες πληροφορίες στις ήδη 
υπάρχουσες(Karen 2008), οικοδομώντας την προσωπική του γνώση. Έτσι η αφηγηματική 
προσέγγιση αποτελεί ένα διαφορετικό μοντέλο εποικοδομητισμού. Τα δεδομένα αυτά 
ενισχύουν την άποψη ότι η προφορική αφήγηση ιστοριών μπορεί να είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο στη μετάδοση γνώσης. 
Στην τάξη η αφήγηση  ιστοριών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος 
(Kokkotas et al. 2010) στο οποίο η επικοινωνία και η ανταλλαγή γνώσης γίνονται 
αποτελεσματικά, καθώς μαθητές και διδάσκοντες εμπνέονται (Klassen&Klassen 2014). 
Επιπλέον η αφήγηση ιστοριών αποτελεί τον μόνο τρόπο να επιτευχθεί «βιωματική μάθηση» 
σε περιπτώσεις που η άμεση εμπειρία δεν είναι εφικτή (Hadzigeorgiou et al. 2011). 
Η αφήγηση ιστοριών μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη 
συναισθηματικών και γνωστικών στόχων, όπως είδαμε παραπάνω. Όταν δε, οι ιστορίες που 
λέγονται στην τάξη είναι ιστορίες που αντλούνται από την Ιστορία της Επιστήμης, τότε 
μπορούν να επιτευχθούν και επιστημολογικοί στόχοι (Mavrikaki & Kapsala 2012), καθώς και 
καλύτερη κατανόηση της Φύσης της Επιστήμης (Khalick & Lederman 2000).Με την 
εισαγωγή της αφήγησης στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, ουσιαστικά εισάγεται η 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο της επιστήμης (Klassen 2006), κάτι που 
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δεν μπορεί να επιτευχθεί με οποιαδήποτε χρήση της Ιστορίας της Επιστήμης, καθώς με την 
απλή βιογραφία και τις χρονολογίες, δε συμβαίνει η νοητική και συναισθηματική εμπλοκή 
που επιτυγχάνεται με την αφήγηση επιστημονικών ιστοριών(Klassen 2014). 
Με όλα τα παραπάνω δικαιολογείται το αυξημένο ενδιαφέρον που έχει παρουσιαστεί τα 
τελευταία χρόνια για τη δημιουργία επιστημονικών ιστοριών με θέματα από την Ιστορία της 
Επιστήμης για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων (Clough 2011,S@TM 2014). 
 
Αφήγηση και Κριτική Εκπαίδευση 
Πέρα από όλα τα παραπάνω, όταν χρησιμοποιούνται ιστορίες από την Ιστορία της Επιστήμης 
στην τάξη, γίνονται συνδέσεις με τις ζωές των μαθητών, καθώς και με τιςκοινωνικές δομές 
και τις συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή που εξελίσσεται η ιστορία και αυτές του 
σήμερα. Συνδέονται τα γεγονότα που προκάλεσαν τις δεδομένες συνθήκες τότε, και έτσι 
μπορεί να γίνει αντιληπτή η αναλογία του σήμερα καθώς και να κατανοηθούν οι αλλαγές που 
συνέβησαν και άρα μπορούν να συμβούν. Έτσι το μάθημα αφορά πια στην προσωπική 
εμπειρία της ζωής (Lankshear & McLaren 1993). 
Επιπλέον έχει δειχθεί ότι η αφήγηση ιστοριών είναι πολύ αποτελεσματική στην αλλαγή και 
στην ανταλλαγή στάσεων και αξιών (Hadzigeorgiouetal. 2011). Επιπλέον προκαλεί ενδογενή 
κίνητρα (Mottetal. 1999), τα οποία είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε δράση. Μέσω της 
αφήγησης μαθητές διαφορετικών κοινωνικών ομάδων κατανοούν ο ένας τον άλλον, βιώνουν 
προβλήματα που δεν είναι δικά τους, και συναισθάνονται την ανάγκη για αλλαγή. Η αφήγηση 
έτσι μπορεί να επιτύχει την αφύπνιση, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των 
μαθητών σχετικά με κοινωνικά προβλήματα που είτε αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, είτε 
αντιμετωπίζονται σε άλλες περιοχές του κόσμου (Abrahamson 1998).  
Όλα τα παραπάνω μπορούν να ικανοποιούν τα κριτήρια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
στο οποίο (1) οι μαθητές να είναι οι υπεύθυνοι για τη μαθησιακή τους διαδικασία, (2) τα 
ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία προσεγγίζονται ως άμεσα συναρτώμενα επιτεύγματα με 
την εκάστοτε κυριαρχούσα ιδεολογία, (3) οι συνθήκες διαβίωσης συνδέονται με τα γεγονότα 
που τις προκάλεσαν, (4) γίνεται συλλογικός αναλογισμός κατασκευής νέων συνθηκών και 
πραγματικοτήτων, (5) οι μαθητές επικοινωνούν και αναλύουν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους, 
δομώντας και αποδομώντας τον κόσμο, και παράγουν και δημιουργούν ιδέες για τον κόσμο 
σύμφωνα με τον τρόπο που τον βιώνουν, και (6) τέλος οι μαθητές κατανοούν ότι οι μύθοι των 
κυρίαρχων είναι απλά μύθοι και ότι με μετασχηματιστική δράση αυτοί μπορούν να αλλάξουν. 
Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τα κριτήρια της κριτικής εκπαίδευσης, που έχει 
ως στόχο την καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών να κρίνουν θεσμικά και εννοιολογικά 
διλήμματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που οδηγούν στην κυριαρχία ή την καταπίεση 
(Leonardo 2004) και να δρουν πολεμώντας την αδικία,και μπορεί να συμβάλλει προς αυτή 
την κατεύθυνση. 
Ένα παράδειγμα ιστορίας που μπορεί να προάγει την κριτική εκπαίδευση είναι η ιστορία του 
JohnSnow και της αντλίας της οδού Μπρόαντ (Hempel 2006,Καψαλά κ.ά. 2014). Η 
συγκεκριμένη ιστορία μπορεί να συνδεθεί με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας 
στην Τρίτη Γυμνασίου στη θεματική ενότητα των ασθενειών. 
Ερευνητικά ερωτήματα 
Τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: μία αφηγηματική διδακτική παρέμβαση 
σχετική με τη μετάδοση των ασθενειών α) προκαλεί περισσότερο την προσοχή και το 
ενδιαφέρον των μαθητών σε σχέση με την παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία; β) είναι 
αποτελεσματική για την επίτευξη των γνωστικών στόχων;  
  



265 
 

Μεθοδολογία 
Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων πραγματοποιήσαμε πειραματική 
διδασκαλία σε δύο τμήματα της Γ Γυμνασίου ιδιωτικού σχολείου. Και τα δύο τμήματα 
διδάσκονται από την ίδια εκπαιδευτικό που πραγματοποίησε και την παρέμβαση, και 
αποτελούνται από δεκαέξι μαθητές το κάθε ένα.  
Η διδακτική παρέμβασηαφορά στην ενότητα 4«Ασθένειες», του σχολικού βιβλίου της Γ΄ 
Γυμνασίου, και πιο συγκεκριμένα στην υποενότητα «μετάδοση ασθενειών». Η οδηγία του 
Αναλυτικού Προγράμματος είναι να αφιερωθούν επτά διδακτικές ώρες στην ενότητα, και η 
παρέμβαση που σχεδιάσαμε απαιτεί μία διδακτική ώρα, για τη συγκεκριμένη υποενότητα. 
Στην αρχή του μαθήματος και στα δύο τμήματα, ως αφόρμηση, γίνανε λίγες ερωτήσεις, ώστε 
να συνδεθούν αυτά που θα ακολουθούσαν με προηγούμενες γνώσεις. Στη συνέχεια, η 
εισαγωγή νέας γνώσης στο τμήμα Α έγινε με αφήγηση της ιστορίας του Τζον Σνόου, ενώ στο 
τμήμα Β με μετωπική διδασκαλίαμε χρήση τεχνολογικών εκπαιδευτικών εργαλείων (προβολή 
παρουσίασης powerpoint με προτζέκτορα). Και στα δύο τμήματα ακολούθησε 
ομαδoσυνεργατική δραστηριότητα σχετική με επίκαιρο άρθρο για τον έμπολα (Αρετάκη 
2014)συνοδευόμενο από ορισμένες ερωτήσεις που τα παιδιά έπρεπε να επεξεργαστούνε σε 
ομάδες. Ακολούθησε συζήτηση στην τάξηπου είχε ως αντικείμενο τους τρόπους μετάδοσης 
ασθενειών, το πώς οι συνθήκες διαβίωσης μπορούν να συμβάλλουν στην έξαρση μιας 
επιδημίας, στην επιστημονική μέθοδο που ακολούθησε ο Σνόου (στο τμήμα Α) κ.ά. 
Σημειώνουμε ότι η ιστορία του Τζον Σνόου κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη δομή 
προφορικών ιστοριών (Προπ 2009) ώστε να διευκολύνεται η αφήγησή της από την 
εκπαιδευτικό και η αντίληψή της από τους μαθητές (αδημοσίευτο υλικό). Επιπλέον η ιστορία 
όπως κατασκευάστηκε, πληροί τα κριτήρια του Klassen (2009, 2014) για μία καλή, 
επιστημονική ιστορία από την Ιστορία της Επιστήμης.  
Χρησιμοποιήθηκε φύλλο αξιολόγησης με δέκα (10) ερωτήσεις κλειστού τύπου γνωστικού 
περιεχομένου (τρεις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επτά ερωτήσεις σωστού – λάθους) 
σχετικά με τη μετάδοση των παθογόνων μικροοργανισμών πριν την παρέμβαση καθώς και 
ένα μήνα μετά. Επίσης, παρακολουθήσαμε και τις δύο παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας κλείδα 
παρατήρησης (Πίνακας 1). 
 

Πίνακας 1: Η κλείδα παρατήρησης που συμπληρώθηκε από ερευνήτρια – παρατηρήτρια 
κατά τις παρεμβάσεις στα δύο τμήματα. 

 
ώρα:          χρόνος σε 

λεπτά 
Αριθμός 

παιδιών που 
παρακολουθού

ν 

αρι
θμό

ς π
αιδ

ιών
 πο

υ: 

παρακολουθούν 
με το βλέμμα τον 
καθηγητή 

         

κοιτούν αλλού          5  
σχολιάζουν την 
ιστορία / την 
παράδοση 

         10  
15  

κάνουν 
ερωτήσεις 

         20  
κάνουν άσχετα 
σχόλια 

         25  
30  

μιλούν μεταξύ 
τους 

         35  
40  

          45  
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Αμέσως μετά τις παρεμβάσεις στα δύο τμήματα, ζητήσαμε την άποψη της εκπαιδευτικού 
μέσα από μια ημιδομημένη συνέντευξη. Επιπλέον, ένα μήνα μετά τις παρεμβάσεις, οι 
μαθητές του Α τμήματος έδωσαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων (focusgroups), 
ημιδομημένες συνεντεύξεις, οι οποίες απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν. Οι ερωτήσεις 
ήταν ανοικτού τύπου, για παράδειγμα η πρώτη ερώτηση ήταν «θυμάστε τί έγινε στην τάξη 
σας την ημέρα που κάνατε την ενότητα για τη μετάδοση των ασθενειών;». Οι μαθητές ήταν 
ελεύθεροι να πάρουν το λόγο όποια στιγμή θέλανε, μπορούσαν να συζητήσουν μεταξύ τους, 
και δεν είχανε κάποιο χρονικό περιορισμό. Η ερευνήτρια τους άφηνε να εκφράζονται 
ελεύθερα, φροντίζοντας να μένουν στο θέμα της συνέντευξης. Η κάθε συνέντευξη διήρκεσε 
περίπου δέκα λεπτά. 
 
Αποτελέσματα – Συζήτηση 
Γνωστικοί στόχοι 
Οι μαθητές και των δύο τμημάτων απάντησαν σε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις γνωστικού 
περιεχομένου πριν τη διδακτική παρέμβαση, και ένα μήνα μετά. Έγινε στατιστική ανάλυση 
των απαντήσεών τους. Και στις δύο ομάδες παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση 
(p<0,05) ως προς την απόδοσή τους στο ερωτηματολόγιομετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 
Μεταξύ των δύο ομάδων δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (t=-1,4, df=30, 
p=0,171>0,05).Ως προς την επίτευξη των γνωστικών στόχων λοιπόν, και οι δύο διδακτικές 
παρεμβάσεις βρέθηκαν να είναι εξίσου αποτελεσματικές. 
 Παρατήρηση Διδασκαλίας και Συνέντευξη Εκπαιδευτικού 
Όσον αφορά στην προσοχή και στη συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος, προέκυψε ότι ήταν αυξημένες στο Α τμήμα (όπου πραγματοποιήθηκε η 
αφηγηματική παρέμβαση). Από την ανάλυση της κλείδας παρατήρησης προκύπτει ότι στο 
τμήμα Α καθ’ όλη τη διάρκεια της αφήγησης της ιστορίας οι μαθητές διατηρούσαν οπτική 
επαφή με την καθηγήτριά τους, και τα σχόλιά τους αφορούσαν την ιστορία.Αντίθετα στο 
τμήμα Β κατά την παράδοση του μαθήματος με χρήση προτζέκτορα, οι μαθητές συχνά 
κοιτούσαν αλλού και μιλούσαν μεταξύ τους για άλλα θέματα, παρόλο που η παρουσίαση της 
εκπαιδευτικού ήταν διανθισμένη με εικόνες και φωτογραφικό υλικό.  
Τις παραπάνω παρατηρήσεις επιβεβαιώνει η συνέντευξη που έδωσε η εκπαιδευτικός μετά τη 
διδασκαλία και των δύο τμημάτων. Μάλιστα σχολίασε ότι ενώ στο Α τμήμα οι μαθητές είναι 
πιο ζωηροί και στο Β τμήμα πιο επιμελείς, αυτή τη φορά κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε και της έκανε 
εντύπωση που ένας συγκεκριμένος μαθητής του Α τμήματος, συνήθως αδιάφορος, εκείνη την 
ημέρα συμμετείχε. «Νομίζω ότι στην ιστορία, όταν μπήκανε μέσα στην ιστορία, όταν ξεκίνησε, 
πέρα από την πλάκα που κάναν στην αρχή, επειδή τους έβλεπα από πάνω, απορροφήθηκαν, 
δηλαδή το κομμάτι της ιστορίας νομίζω ότι τους άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα θυμόντουσαν 
πράγματα, μετά δηλαδή είδες αυτά που μας έλεγε το παιδί το τί έκανε με το νερό, αν θα 
κολλούσε και τέτοια, «όχι γιατί το έβραζε κτλ». Γενικά το ότι έμεινε και στο συγκεκριμένο παιδί 
νομίζω ότι είναι ένδειξη ότι τους άρεσε.» Και συνεχίζει με σύγκριση με άλλες διδασκαλίες στο 
συγκεκριμένο τμήμα που έγινε η αφηγηματική παρέμβαση: «Σε σχέση και μ’ άλλα μαθήματα 
που είναι πιο κλασσικού τύπου, ας πούμε.. που είναι.. πιο.. βλέπεις κι είναι πιο.. δηλαδή 
συμμετέχουνε πολύ λιγότεροι. Αντέδρασαν πάρα πολύ καλά, το ότι μείνανε σε όλη την ιστορία, 
δεθήκαν με την ιστορία. Ενώ και.. ακόμα και η συμμετοχή που κάνανε με το ότι «ναι, ναι, πήγε 
σε άλλον ένα που έχει πιει νερό ας πούμε χαχαχα»... τους άρεσε, κι από την ησυχία που κάνανε, 
κι από το πώς συμμετείχανε, και γενικά από το τί πήρα όπως φεύγαμε». Επιβεβαιώνονται 
λοιπόν τα επιχειρήματα των πρωτοπόρων υποστηρικτών της επανεισαγωγής της αφήγησης 
(Bruner1996,Egan 1986) στην εκπαίδευση, όσον αφορά τη συναισθηματική εμπλοκή των 
παιδιών και τη μεγαλύτερη προσοχή τους από την ίδια την εκπαιδευτικό. 
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Συνεντεύξεις Μαθητών 
Οι συνεντεύξεις των μαθητών πραγματοποιήθηκαν ένα μήνα μετά τη διδακτική παρέμβαση. 
Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, σε κάθε ομάδα κάποιοςαπό τους μαθητές ανακάλεσε 
και αφηγήθηκετο σκελετό της ιστορίας, δεχόμενος συμπληρώσεις από τους συμμαθητές του.  
Οι μαθητές και των τεσσάρων ομάδων δήλωσαν ότι εκείνη την ημέρα βρήκαν το μάθημα πιο 
«διαδραστικό», πιο «ενδιαφέρον» και ότι έγινε με «έναν τρόπο που ουσιαστικά προσέχανε» 
(Πίνακας 2).Οι δηλώσεις τους αυτές ταιριάζουν με την ευρύτερη άποψη που επικρατεί στην 
παγκόσμια βιβλιογραφία για την αφήγηση ιστοριών, ότι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
για την έλξη του ενδιαφέροντος των μαθητών(Klassen&Klassen 2014). 
 

Πίνακας 2: Αποσπάσματα των συνεντεύξεων των μαθητών. 
 

Ερ 
(Ερευνήτρια): 

Τί διαφορετικό έγινε στο μάθημα εκείνη την ημέρα, σε σχέση με άλλα 
μαθήματα; 

Α 
(Ομά-
δα Α) 

ΑΜ2 Αντί να ξεκινήσουμε να λέμε ξέρω γω για.. εεε.. απ’ το βιβλίο να 
ξεκινήσουμε τί έγινε, να πούμε δηλαδή τί έγινε στο βιβλίο, τί λέει το βιβλίο, 
το είπαμε με μία άλλη εκδοχή, σαν ιστορία. και (-έγινε-).. πιο εύκολο το 
μάθημα. 

ΑΜ1 και με πιο διαδραστικό, πρακτικό τρόπο (...) Δεν κάθισε η κυρία ας πούμε να 
μας εξηγήσει ακόμα και να μας το εξηγήσει και έστω και λίγο πιο αναλυτικά, 
το κάναμε με ένα τρόπο που ουσιαστικά προσέχαμε; 

Γ ΓΜ1 ήταν ενδιαφέρον πάντως, γιατί δεν το γνώριζες κάτι τέτοιο, και... γενικά.. το 
να γνωρίζεις τέτοια πράγματα είναι... ωραίο, εμένα μ' αρέσει.. 

 
Επιπλέον μαθητές σε κάθε ομάδα δήλωσαν ότι με την ιστορία τους είναι πιο εύκολο να 
κατανοήσουν τις έννοιες του μαθήματος, ότι το μάθημα γίνεται «πιο κατανοητό» και ότι 
«έτσι σου μένει και λίγο στο μυαλό». Επίσης σε κάθε ομάδα δηλώθηκε ότι η ιστορία τους 
διευκόλυνε στο διάβασμά τους στο σπίτι, είτε επειδή είχαν κατανοήσει τις έννοιες και τώρα 
τους ήταν πιο εύκολο να τις απομνημονεύσουνχωρίς να χρειάζεται πολύ διάβασμα, είτε 
επειδή, την ώρα που διαβάζανε χρησιμοποιούσαν ως παράδειγμα την ιστορία για να 
διευκολύνουν την κατανόησή τους (Πίνακας 3). Παρόμοια αποτελέσματα έχουν βρεθεί και 
από άλλες έρευνες σχετικά με τον τρόπο που βοηθούν οι ιστορίες στην κατανόηση εννοιών 
(Klassen 2006) και κατά τη μελέτη στο σπίτι (Frisch&Saunders 2008). 
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Πίνακας 3: Αποσπάσματα των συνεντεύξεων των μαθητών. 

 
Ερ: Δηλαδή πιστεύετε ότι σας βοήθησε με κάποιο τρόπο η ιστορία; 
Α  ΑΜ

4 
Ε εντάξει σίγουρα, γιατί λέγοντάς σου μία ιστορία είναι πολύ πιο εύκολο να 
κατανοήσεις (μτς) ένα μάθημα 

ΑΜ
2 

Εγώ ναι, ακόμα τη θυμάμαι, την ιστορία 
ΑΜ
3 

Όταν διάβαζα ας πούμε για τις ασθένειες αργότερα, έδινα ως παράδειγμα αυτή την 
ιστορία στο μυαλό μου, και μου ήταν πιο κατανοητό 

Β ΒΜ2 έτσι τα καταλαβαίνεις περισσότερο 
ΒΜ1 α ναι, μπορείς σου μένουνε στο μυαλό χωρίς να χρειάζεται να.. να διαβάσεις 

Γ ΓΜ3 κι ήτανε.. δηλαδή έφευγε λίγο απ' την.. θεωρία.. πώς δηλαδή.. το 'βλεπες και λίγο 
πιο πρακτικά.. επειδή συνέβη όντως. όχι ότι δηλαδή μεταδίδεται με το νερό και 
αυτό ήταν και τελείωσε, αλλά δηλαδή τί έγινε κι αυτά.. 

ΓΜ2 βασικά αυτό σου μένει και περισσότερο στο μυαλό γιατί... να τώρα κατά κάποιο 
τρόπο το θυμόμαστε εμείς, ενώ... τη θεωρία μετά από λίγο καιρό, την ξεχνάμε 

ΓΜ1 είναι πιο ωραία έτσι.. είναι πιο εύκολο να στο λένε με... να μην το΄χεις να το 
διαβάσεις σαν θεωρία, γιατί πρέπει να αποστηθίσεις λέξεις... και μπορεί να μην το 
καταλάβεις.. οπότε όταν στο λένε κάπως με ιστορία το καταλαβαίνεις καλύτερα 
και το θυμάσαι κι όλας.  

 
Και στις τέσσερις ομάδες οι μαθητές χαρακτήρισαν «πιο πρακτικό» το μάθημα εκείνη την 
ημέρα. Ένας μαθητής από την ομάδα Γ΄, ανέλυσε αυτό το σκεπτικό λέγοντας: «ΓΜ2: είναι 
και πιο πρακτικό το μάθημα, δηλαδή είναι.. το αντίστοιχο του πειράματος.. κάπως έτσι. 
Δηλαδή.. σε ένα πείραμα ας πούμε σου μένει στο μυαλό και σου δίνει να το καταλάβεις 
καλύτερα.. και στην ιστορία ..μτς.. ουσιαστικά διαδραματίζεται και λίγο μέσα στο κεφάλι σου.. 
να το πω έτσι;». Ο μαθητής έκανε την αντιστοίχηση ιστορίας – πειράματος, λέγοντας 
ουσιαστικά ότι όπως κάνεις ένα πείραμα και βλέπεις μπροστά σου το τί γίνεται, έτσι και με 
την ιστορία, βλέπεις νοητά το τί συμβαίνει, πρόκειται δηλαδή για έναν άλλο τρόπο επίτευξης 
βιωματικής μάθησης. Η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει γίνει και από τους Hadzigeorgiou et 
al. (2011). 
Τέλος οι μαθητές της πρώτης ομάδας παρατήρησαν διαφορά στον τρόπο της καθηγήτριάς 
τους εκείνη την ημέρα: «ΑΜ1: ήταν διαφορετικός / ΑΜ2: Βασικά πιο χαλαρή, πιο εύκολο να 
το.. να το.. πώς το λένε, να το μάθημα. Όχι όπως τις άλλες φορές που κάνει συνέχεια 
παρατηρήσεις, τίποτα τέτοια», δηλώνοντας ουσιαστικά ότι καθώς η καθηγήτριά τους 
αναγκάστηκε να κάνει λιγότερες παρατηρήσεις, και τη βρήκανε πιο χαλαρή, το κλίμα στην 
τάξη ήταν βελτιωμένο σε σύγκριση με άλλα μαθήματα. Κάτι που έχει σημειωθεί στη 
βιβλιογραφία, ως αποτέλεσμα της αφήγησης στην τάξη (Kokkotasetal. 2010). 
 
Συμπεράσματα και Προτάσεις 
Η συγκεκριμένη έρευνα είναι πιλοτική, και πρόκειται να επαναληφθεί με αυτή και με άλλες 
ιστορίες, σε μεγαλύτερο εύρος δείγματος, σε δημόσια σχολεία.Τα αποτελέσματα είναι 
ενθαρρυντικά, καθώς δείχνουν θετική απόκριση στην αφηγηματική προσέγγιση τόσο από την 
καθηγήτρια, όσο και από τους μαθητές. Σχετικά με την επίτευξη των γνωστικών στόχων η 
αφηγηματική προσέγγιση αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσματική με την παραδοσιακή 
διδασκαλία. Η συμβολή της αφήγησης στη διδασκαλία, έγκειται στη βελτίωση του κλίματος 
της τάξης, στην έλξη του ενδιαφέροντος των μαθητών, και στην κινητοποίηση μαθητών και 
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εκπαιδευτικού, ενώ το γνωστικό επίπεδο διατηρείται αμείωτο. Επιπλέον στόχοι μας είναι να 
διερευνήσουμε το κατά πόσο η αφηγηματική προσέγγιση διευκολύνει την κατανόηση της 
Φύσης της Επιστήμης, και αν συμβάλλει σε μία θετικότερη στάση απέναντι στην επιστήμη 
της Βιολογίας. 
 
Ευχαριστίες Ευχαριστούμε τη διεύθυνση και τους μαθητές των εκπαιδευτηρίων «Πολύτροπη Αρμονία» 
για την πολύτιμη συμβολή τους στην έρευνά μας.  
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Οι νοητικές αναπαραστάσεις μαθητών Λυκείου σχετικά με τη δομή 
και την οργάνωση του ανθρώπινου πεπτικού συστήματος 

 
Στασινάκης Παναγιώτης K.1, Μαυρικάκη Ευαγγελία2 

 1 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου, Εκπαιδευτικός, PhD Βιολόγος, stasinakis@biologia.gr 2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια, 
emavrikaki@primedu.uoa.gr 

  Περίληψη Η διαπίστωση και διαχείριση των παρανοήσεων των μαθητών, αποτελεί σημαντικό βήμα 
στην οργάνωση και υλοποίηση οποιασδήποτε διδασκαλίας. Σε πολύπλοκα συστήματα, όπως 
το ανθρώπινο σώμα, είναι σημαντική η γνώση των μερών που το αποτελούν, η θέση τους και 
οι μεταξύ τους σχέσεις. Στην εργασία μας μελετήσαμε τις αναπαραστάσεις των μαθητών Α 
Λυκείουγια το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου μέσω σχεδίων που υλοποίησαν. Βασιζόμενοι 
στο σύστημα βαθμολόγησης DADSTαναλύσαμε τα σχέδια και διαπιστώσαμε σημαντικές 
αδυναμίες, τόσο ως προς τα συστατικά στοιχεία (όργανα), όσο και ως προς τη θέση και τις 
σχέσεις τους. Ενδεχόμενες αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας ή/και στο περιεχόμενο της 
διδακτέας ύλης της Α Λυκείου πιθανόν να βελτίωναν τα αποτελέσματα. 
 
Abstract The detection and management of misconceptions of students is an important step in the 
organization and implementation of any instruction. In complex systems, like the human 
body, it is important to know the parts that make it up, their position and their functional 
interactions. In our paper we studied the representations of 10th gradestudents regarding the 
human digestive system by analyzing their drawings about it based on the DADST scoring 
system. The results revealed significant weaknesses in students; understanding of the 
digestive system, both in terms of its parts (organs) and their relevant position and functions. 
We believe that we should consider changes in the way of teaching and/or the content of the 
curriculum. 
 
Εισαγωγή 
Η διερεύνηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
βήματα  στη διδακτική,στο πλαίσιο του εποικοδομητισμού (Driver 1999).Αρκετές έρευνες 
εστιάζουν στις παρανοήσεις των μαθητών σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία του πεπτικού 
συστήματος (Baguena&Olivan 2000). Ο Cakici (2005) διαπίστωσε πως οι περισσότεροι 
μαθητές θεωρούν ότι η πέψη ξεκινά και τελειώνει στο στομάχι και συχνά δεν αναφέρονται 
στα βοηθητικά όργανα της πέψης, όπως στους σιελογόνους αδένες. Οι Ζόγκζα &Γκρίτση 
(2001, όπως αναφέρεται στο Ζόγκζα 2007)διερεύνησαν τις αντιλήψεις μικρών παιδιών 
(τεσσερισήμισι έως πέντε ετών) και διαπίστωσαν ότι ενώ γνωρίζουν την ύπαρξη κάποιων 
οργάνων, κυρίως τα κόκκαλα, την καρδιά, την κοιλιά, το ήπαρ, το στομάχι και τα 
έντερα∙όσον αφορά το πεπτικό σύστημα παραλείπουν τον πεπτικό σωλήνα, θεωρώντας πως η 
τροφή πέφτει στο στομάχι από το στόμα είτε ολόκληρη είτε σε κομμάτια. 
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ΗTeixeira (2000) διαπίστωσε πως, όπως ήταν αναμενόμενο, όσο μεγαλώνει η ηλικία των 
παιδιών, τόσο περισσότερα μέρη του πεπτικού συστήματος αυτά αναγνωρίζουν, ενώ οι 
Psarros&Stavridou (2001) διαπίστωσαν πως η εποικοδομητική διδασκαλία βελτίωνε τις 
επιδόσεις των μαθητών σχετικά με το πεπτικό σύστημα. Η Κυπαρίσση (2010) διερεύνησε τις 
εναλλακτικές ιδέες φοιτητών σχετικά με το πεπτικό σύστημα, ωστόσο ανάλογη έρευνα για 
μαθητές Λυκείου δεν έχει καταγραφεί, κι αυτό ήταν το έναυσμα της συγκεκριμένης εργασίας. 
Το ερευνητικό μας ερώτημα ήταν: «Ποιες είναι οι νοητικές αναπαραστάσεις μαθητών 
Λυκείου για το πεπτικό τους σύστημα;». 
 
Μεθοδολογία – Δείγμα της έρευνας 
Η σχεδίαση θεωρείται μία από τις μεθόδους διαπίστωσης των εναλλακτικών ιδεών των 
μαθητών,επιτρέποντάς τους να εκφράσουν τις ιδέες τους ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς 
(White&Gunstone 1992).Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε το 
“DrawADigestiveSystemTest” (DADST) που δημιουργήθηκε από τους Ormanci&Oren 
(2011)με σκοπό τον εντοπισμό των παρανοήσεων για το πεπτικό σύστημα. Σύμφωνα με το 
DADST τα σχέδια που προκύπτουν αξιολογούνται με βάση ένα σύστημα βαθμολόγησης, το 
οποίο αποτελείται από πέντε κατηγορίες: «όργανα του πεπτικού συστήματος», «θέση των 
οργάνων», «αδένες του πεπτικού συστήματος», «σχέσεις μεταξύ των οργάνων» και «σχήμα 
των οργάνων»και το σκορ που μπορεί  να συγκεντρώσει ένας μαθητής κυμαίνεται από 25 ως 
100, αφού η κάθε κατηγορία βαθμολογείται με διαφορετικό συντελεστή και ανάλογα με το 
πόσο επιτυχές ήταν το σχέδιο.Οι συμμετέχοντες αναμένεται να σχεδιάσουν επτά όργανα του 
πεπτικού συστήματος (στόμα,φάρυγγας, οισοφάγος, στομάχι, λεπτό έντερο, παχύ έντερο, 
πρωκτός) και τα τρία βοηθητικά όργανα (ήπαρ, πάγκρεας, σιελογόνοι αδένες). Για κάθε 
κατηγορία υπάρχουν τέσσερα επίπεδα επίδοσης: άριστη επίδοση (4 βαθμοί), επαρκής επίδοση 
(3βαθμοί), περιορισμένη επίδοση (2 βαθμοί) και ανεπαρκής επίδοση (1 βαθμός). 
Ο συνολικός βαθμός για κάθε συμμετέχοντα προκύπτει από το άθροισμα των πέντε 
υποκατηγοριών με διαφορετικούς συντελεστές η καθεμία. Συγκεκριμένα η πρώτη 
υποκατηγορία έχει συντελεστή 8, η δεύτερη 6, οι δύο επόμενες 4 και η πέμπτη υποκατηγορία 
3. Ο βαθμός αυτός αποκαλύπτει το γνωστικό επίπεδο του κάθε συμμετέχοντα σχετικά με το 
πεπτικό σύστημα, με τιμές από 25 το ελάχιστο ως 100 το μέγιστο. 
Στην παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκαν δύο αλλαγές στο σύστημα βαθμολόγησης. Όσο 
αφορά τις σχέσεις μεταξύ των οργάνων, εξετάστηκαν μόνο αυτές μεταξύ των εφτά βασικών 
γιατί οι σχέσεις μεταξύ και των αδένων δεν ήταν εύκολο να εντοπιστούν. Επίσης, στο σχήμα 
των οργάνων δεν συμπεριελήφθησαν οι σιελογόνοι αδένες καθώς οι περισσότεροι μαθητές 
απλά τους κατέγραφαν. Στον Πίνακα 1 περιγράφεται το σύστημα βαθμολόγησης, όπως 
πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. 
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Πίνακας 1: Σύστημα βαθμολόγησης των σχεδίων (DADST-R) (Ormanci&Oren 2011). 
 

 1 βαθμός 2 βαθμοί 3 βαθμοί 4 βαθμοί 
«Όργανα του πεπτικού 
συστήματος» 
Συντελεστής 8 

Αναφέρονται 0-2 όργανα Αναφέρονται 
3-4 όργανα 

Αναφέρονται 5-
6 όργανα 

Αναφέρονται κ τα 
7 όργανα 

«Θέση των οργάνων» 
Συντελεστής 6 

7 ή περισσότερα όργανα 
σε λάθος θέση 

4-6 όργανα σε 
λάθος θέση 

1-3 όργανα σε 
λάθος θέση 

Όλα τα όργανα σε 
σωστή θέση 

«Αδένες του πεπτικού 
συστήματος» 
Συντελεστής 4 

Κανένας  2 δεν 
αναφέρονται 

Ένας δεν 
αναφέρεται 

Όλοι αναφέρονται 

«Σχέσεις μεταξύ των 
οργάνων» 
Συντελεστής 4 

Λάθος σε 5-6 σχέσεις Λάθος  σε 4 
σχέσεις 

Λάθος σε 1-3 
σχέσεις 

Σωστές όλες οι 
σχέσεις 

«Σχήμα των οργάνων» 
Συντελεστής 3 

7 ή περισσότερα όργανα 
με λάθος σχήμα 

4-6 όργανα με 
λάθος σχήμα 

1-3 όργανα με 
λάθος σχήμα 

Όλα τα όργανα με 
σωστό σχήμα 

 
Τα αποτελέσματα του κριτηρίου DADSTθα περιγραφούν και θα συσχετιστούν με τη 
βαθμολογία (Pearson’scorrelation), θα αναζητηθούν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων 
(Independentsamples t-test). 
Στην έρευνα συμμετείχαν 81 μαθητές/μαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2014-2015 
φοιτούσαν στην Α΄ Λυκείου σε δημόσιο σχολείο της Αθήνας. Οι γνώσεις τους σχετικά με το 
πεπτικό σύστημα προέρχονται από τα αντίστοιχα μαθήματα Βιολογίας που διδάχθηκαν στο 
Γυμνάσιο, αλλά και εμπειρικά. Επίσης, συζητήσεις για το πεπτικό έχουν γίνει στα πλαίσια 
διαθεματικών προσεγγίσεων, (αν και οι εν λόγω μαθητές δεν έχουν υλοποιήσει κάποιο 
πρόγραμμα υγείας σχετικά με τη διατροφή), που συχνά υλοποιούνται στα Γυμνάσια. 
Παρατίθενται ενδεικτικά δύο σχήματα, από τις καταγραφές. 
  



274 
 

Εικόνα 1: Ενδεικτικά σχήματα από τις καταγραφές των μαθητών. 
 

Σχήμα Α Σχήμα Β 

   
Στο σχήμα τη Α της εικόνας 1 διαπιστώνουμε μία αρκετά καλή απεικόνιση των οργάνων, της 
θέσης και των μεταξύ τους σχέσεων. Υπολείπονται τα βοηθητικά όργανα, η ορθή θέση 
φάρυγγα-οισοφάγου, η αναφορά στον πρωκτό. Στο σχήμα Β της εικόνας διαπιστώνουμε ότι 
ο/η μαθητής/μαθήτρια εμπλέκει στο πεπτικό και άλλα όργανα διαφορετικών συστημάτων, 
ενώ εντοπίζουμε αδυναμία να καταγράψει τις σχέσεις των οργάνων του πεπτικού 
συστήματος. 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Από την ανάλυση των σχεδίων, διαπιστώνεται πως οι μαθητές της Α Λυκείου δεν έχουν 
πλήρη εικόνα για το πεπτικό σύστημα (το σκορ που συγκέντρωσαν ήταν 39,99 στην κλίμακα 
25-100, Σχήμα 1). 
 

Σχήμα 1: Ιστόγραμμα συχνοτήτων της επίδοσης των μαθητών. 
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Σε όλες τις κατηγορίες που αναλύθηκαν, σύμφωνα με το DADST, εντοπίστηκαν σχετικά 
χαμηλές επιδόσεις. Στο Σχήμα 2 φαίνεται ο μέσος όρος για κάθε κατηγορία. 
 

Σχήμα 2. Μ.Ο. ανά κατηγορία ανάλυσης. 
 

  
Διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην καταγραφή τόσο των κύριων όσο και των βοηθητικών 
οργάνων, ενώ συχνά διαπιστώθηκε η παρείσφρηση και οργάνων διαφορετικών 
συστημάτων.Ελλιπής ήταν ο εντοπισμός της θέσης των οργάνων, αν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις παρατηρήθηκαν ορθά σχέδια για τα όργανα χωρίς όμως να καταγράφονται τα 
ονόματά τους. Από το σχήμα 1 διαπιστώνεται πως εντονότερο πρόβλημα εμφανίζεται στο να 
μπορέσουν οι μαθητές να αποδώσουν το σχήμα και τη σχέση των οργάνων, γεγονός που 
συσχετίζεται με ελλιπή διδασκαλία και έλλειψη διδακτικών στόχων που να αφορούν τις 
συγκεκριμένες παραμέτρους. 
Ως προς τα δύο φύλα  δεν εντοπίστηκε  στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνολική επίδοση 
(t=0,172, df=79, p=0,864) και ούτε ως προς την επίδοση σε κάθε κατηγορία του εργαλείου 
(αριθμός, σχέση οργάνων κλπ) (p>0,05). Ταυτόχρονα εντοπίζεται στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ του σκορ επίδοσής τους και των βαθμών τους (p<0,05) με το βαθμό 
βιολογίας κάθε προηγούμενης τάξης να συνεισφέρει σχεδόν το ίδιο στην περιγραφή της 
διακύμανσης του DADST(περίπου 22% στην Α Γυμνασίου, ανάλογη είναι η εικόνα και για 
τους βαθμούς βιολογίας στις άλλες τάξεις). Στο Σχήμα 3 φαίνεται η κατανομή της 
βαθμολογίας ανάλογα με την επίδοση στο εργαλείο. 
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 Σχήμα 3. Κατανομή της επίδοσης ανάλογα με βαθμολογία Α Γυμνασίου. 
 

  
Ενδεχομένως άλλοι παράγοντες (ενδιαφέρον για την ενότητα, τρόπος μελέτης, αποδοτικές 
διδακτικές στρατηγικές, ατομικές διατροφικές συνήθειες, κ.ά.) συνεισφέρουν επιπλέον στην 
τελική διαμόρφωση της επίδοσης ανά μαθητή. 
 
Συμπεράσματα και προοπτικές 
Διαπιστώνονται αρκετές εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών για το πεπτικό σύστημα, το 
οποίο, βέβαια,το έχουν διδαχθεί μία φορά στο δημοτικό και μία φορά στην α΄γυμνασίου. Η 
έρευνά μας καταδεικνύει την ανάγκη για εμπλουτισμό της διδασκαλίας του πεπτικού με 
περισσότερο εποικοδομηστικές προσεγγίσεις[(ανάλογες διδακτικές στρατηγικές 
εφαρμόζονται σε μαθητές μικρότερων ηλικιών όπως περιγράφουν οι Garcia-Barros,Martinez-
Losada&Garrido (2011)ή στο πλαίσιο διαθεματικής διδασκαλίας, όπως περιγράφουν οι 
Ashmann&Nelson (2012) και διερευνητικές πρακτικές (με τη χρήση του μοντέλου των 5Ε 
μαθητές μελετούν το πεπτικό σύστημα μέσω εργαστηριακής δραστηριότητας 
(Kim2008)]λαμβάνοντας υπόψη τις παρανοήσεις των μαθητών. 
Επιπλέον, μια αναθεώρηση της διδακτέας/εξεταστέας ύλης της Α΄Λυκείου ίσως είναι 
αναγκαία, καθώς με τις τρέχουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υ.Παι.Θ. το εν λόγω 
κεφάλαιο βρίσκεται εκτός διδακτέας/εξεταστέας ύλης, με αποτέλεσμα να αποφοιτούν 
μαθητές που δεν γνωρίζουν ούτε τι είναι ούτε που βρίσκεται π.χ. το συκώτι, παρόλο που τα 
όργανα του πεπτικού συστήματος είναι από αυτά που οι μαθητές γνωρίζουν καλύτερα σε 
σχέση με τα όργανα των άλλων συστημάτων (Παπαδοπούλου κ.ά. 2004). 
Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την έρευνά μας σε μεγαλύτερη μαθητικό πληθυσμό από το 
ίδιο ή διαφορετικά σχολεία και να διερευνήσουμε αναλυτικότερα συμπεριφορές και 
πρακτικές που ενδεχομένως σχετίζονται με υψηλότερες επιδόσεις (π.χ. διατροφικές 
συνήθειες). Η ανάλυση των σχεδίων μας προτρέπει να διευρύνουμε τα ερευνητικά μας 
ερωτήματα και να εντάξουμε σε αυτά ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. ως προς τους 
εμφανιζόμενους «χαρακτήρες» (π.χ. τι φύλο σχεδιάζουν τα αγόρια και τι τα κορίτσια; τι 
σωματότυπο σχεδιάζουν ανάλογα με την εικόνα για το δικό τους σωματότυπο;) και πώς αυτά 
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σχετίζονται με τις επιδόσεις του τελικού σκορ. Τέλος προγραμματίζουμε να σχεδιάσουμε και 
να υλοποιήσουμε κατάλληλο πρόγραμμα αγωγής υγείας για να διαπιστώσουμε αν η 
διαθεματική στρατηγική και η εκτός τυπικού σχολικού περιβάλλοντος προσέγγιση θα 
επιφέρει μονιμότερες αλλαγές τόσο σε γνωστικό όσο και σε μεταβολής συμπεριφοράς 
πλαίσιο. 
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 Περίληψη Στην εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη και η αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Σειράς 

(ΔΜΣ) για τη διδασκαλία της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) στο δημοτικό 
σχολείο. Η ΔΜΣ εφαρμόστηκε σε 15 μαθητές της ΣΤ τάξης. Η αξιολόγηση της εφαρμογής 
της Ν-ΕΤ πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε πριν και μετά τη διδακτική 
παρέμβαση. Τα αποτελέσματα της μάθησης είναι θετικά και αφορούν τη νοηματοδότηση της 
Ν-ΕΤ, την περιγραφή του φαινομένου της υδροφοβικότητας και τα όργανα παρατήρησης του 
μικρόκοσμου και του νανόκοσμου.  
 
Abstract In this paper we present the development and the evaluation of a Teaching Learning Sequence 
(TLS) concerning Nanoscience and Nanotechnology (N-ST) in primary school. The 
implementation of the TLS was applied on 15 students sixth grade students. The evolution of 
students learning in NST was conducted with a pre and a post questionnaire. The results are 
positive concerning students’ learning about their: a) conceptualization on N-ST  b) 
description of the phenomenon of hydrophobicity and c) ideas on which instruments scientists 
use to observe the microworld and nanoscale world. 
 
Εισαγωγή 
H N-ET ασχολείται με τη δυνατότητα χειρισμού και αναδόμησης της ύλης σε ατομικό και 
μοριακό επίπεδο, σε ένα εύρος περίπου από 1- 100 nm. Σχετίζεται επιπλέον με τη δυνατότητα 
εκμετάλλευσης των διακριτών ιδιοτήτων και φαινομένων τα οποία λαμβάνουν χώρα στη 
νανοκλίμακα (Sakhnini & Blonder 2015). Για παράδειγμα ιδιότητες όπως το χρώμα, η 
αγωγιμότητα και ο μαγνητισμός αλλάζουν καθώς ένα αντικείμενο προσεγγίζει τη 
νανοκλίμακα (Jones et al. 2013). Στόχος είναι η κατασκευή υλικών, συσκευών και 
συστημάτων με θεμελιακά νέες ιδιότητες και λειτουργίες. 
Σχεδιαστικές συνιστώσες της ΔΜΣ 
Ο σχεδιασμός της ΔΜΣ πραγματοποιήθηκε με βάση 3 σχεδιαστικές συνιστώσες: α) την 
εκπαιδευτική και τη διδακτική αξία της Ν-ΕΤ β) τις προτάσεις της βιβλιογραφίας για το 
περιεχόμενο της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση γ) τις έρευνες για τις ιδέες των 
μαθητών της Α/θμιας εκπαίδευσης για τη Ν-ΕΤ. 
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Όσον αφορά την πρώτη συνιστώσα, (εκπαιδευτική αξία) στη βιβλιογραφία αναφέρεται ο όρος 
«νανογραμματισμός» (nanoliteracy). Οι μαθητές δηλαδή ως μελλοντικοί πολίτες είναι ανάγκη 
να γνωρίζουν και να χειρίζονται θέματα σχετικά με την καθημερινή τους ζωή που βασίζονται 
στη Ν-ΕΤ (Laherto 2010). Επιπλέον, καθώς η Ν-ΕΤ χαρακτηρίζεται ως η νέα βιομηχανική 
επανάσταση φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει ανάγκη για επιστημονικό και 
εργατικό δυναμικό σε σχετικούς τομείς (Jones et al. 2013, Ghattas & Carver 2012). Μάλιστα 
υποστηρίζεται πως «οι μαθητές δημοτικού είναι το μελλοντικό εργατικό δυναμικό της 
νανοτεχνολογίας, η οποία βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού της καινοτομίας» (Lin et al. 
2015). 
Ωστόσο, υπό το πρίσμα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι έρευνες δείχνουν ότι 
«στην παραδοσιακή εκπαίδευση της χημείας η σκέψη για το macro-micro περιορίζεται σε 2 
επίπεδα στο μάκρο (macro) και στο υπομικροσκοπικό (submicro)» (Majier 2011), δηλαδή 
στο επίπεδο των άμεσα παρατηρήσιμων φαινομένων και στο επίπεδο των ατόμων και των 
μορίων. Μεταξύ τους φαίνεται πως υπάρχει ένα χάσμα της τάξης των 109 m στο οποίο 
οφείλονται παρανοήσεις των μαθητών, π.χ. ότι τα μόρια του νερού είναι μπλε. Για να 
«γεφυρωθεί» το χάσμα προτείνεται να εισαχθούν μεταξύ του macro και του submicro 
μικρότερα βήματα περιλαμβάνοντας σε αυτά και το επίπεδο της νανοκλίμακας. Ανάλογες 
παρατηρήσεις έχουν καταγραφεί και για τα αναλυτικά προγράμματα των Φυσικών 
Επιστημών (Wiser & Smith 2008, Stevens et al. 2009). Οι Wiser & Smith (2008) αναφέρουν 
πως χωρίς το επίπεδο του νανόκοσμου, φαινόμενα της καθημερινότητας που οφείλονται στην 
νανοκλίμακα, μπορούν να κατανοηθούν μόνο υπερφυσικά. Στη κατεύθυνση του 
προβληματισμού αυτού μελετήθηκε το ΑΠΣ της Ελλάδας (http://ebooks.edu.gr/new/ps.php) 
για το δημοτικό σχολείο και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αντίστοιχο χάσμα μεταξύ το 
μακρόκοσμου, του μικρόκοσμου και του ατομικού κόσμου. Για παράδειγμα, αναγνωρίστηκαν 
στόχοι οι οποίοι αφορούν  τον μικρόκοσμο π.χ. «Να αναγνωρίζουν ότι όλοι οι οργανισμοί 
είναι φτιαγμένοι από κύτταρα» (Τάξη Ε/ Ενότητα 1, σελ. 508) και τον ατομικό κόσμο π.χ. 
«Να περιγράφουν, χρησιμοποιώντας την έννοια του μορίου, τη θερμική διαστολή και 
συστολή των σωμάτων» (Τάξη Ε/ Ενότητα 3, σελ. 511). Στόχοι οι οποίοι να σχετίζονται με 
τον νανόκοσμο δεν ανιχνεύθηκαν.  

 
Πίνακας 1: Περιεχόμενο της Ν-ΕΤ στην Β/θμια, Α/θμια, Μη τυπική & Άτυπη εκπαίδευση 

 
Υποχρεωτική Β/θμια 
εκπαίδευση/ 
Περιεχόμενο 

Υποχρεωτική Α/θμια 
εκπαίδευση/ 
Περιεχόμενο 

Μη τυπική & άτυπη Α/θμια 
εκπαίδευση/ Περιεχόμενο  

ΜΙ 1: Μέγεθος και κλίμακα  Μέγεθος και κλίμακα Μέγεθος και κλίμακα ΜΙ 2: Δομή της ύλης  - Δομή της ύλης 
ΜΙ 3: Δυνάμεις και 
αλληλεπιδράσεις  

- Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις 
ΜΙ 4: Κβαντικά φαινόμενα  - Κβαντικά φαινόμενα 
ΜΙ 5: Ιδιότητες εξαρτώμενες 
απ’ το μέγεθος  

Ιδιότητες εξαρτώμενες 
απ’ το μέγεθος 

Ιδιότητες εξαρτώμενες απ’ το 
μέγεθος ΜΙ 6: Αυτοοργάνωση  - Αυτoοργάνωση 

ΜΙ 7: Εργαλεία και όργανα  - Εργαλεία και όργανα 
ΜΙ 8: Μοντέλα και 
προσομοιώσεις  

- Μοντέλα και προσομοιώσεις 
ΜΙ 9: Τεχνολογία-Επιστήμη-
Κοινωνία  

Εφαρμογές Εφαρμογές 
 Όσον αφορά τη δεύτερη συνιστώσα, η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, φανερώνει ότι η 

έρευνα για την εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση θα έχει μεγάλη ανάπτυξη 
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τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα στη Β/θμια εκπαίδευση προτείνεται η εισαγωγή 9 Mεγάλων 
Ιδεών (MI στον πίνακα 1)  (Stevens et al. 2009, Ghattas & Carver 2012, Jones et al. 2013). 
Όσον αφορά το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ στην Α/θμια εκπαίδευση ανιχνεύθηκαν 2 έρευνες οι 
οποίες επικεντρώνονται σε 3 από τις 9 Μεγάλες Ιδέες (Ηuang et al. 2011, Chen et al. 2012) 
(Πίνακας 1). Επιπλέον, σε προτάσεις που αφορούν την άτυπη και μη τυπική Α/θμια 
εκπαίδευση στη Ν-ΕΤ (π.χ. Murriello, Contier, & Knobel 2006, nisenet.org), εμπεριέχονται 
όλες οι Μεγάλες Ιδέες αλλά δίνεται έμφαση σε τρεις.  
Με βάση τον πίνακα 1, διαπιστώνεται ότι κοινός τόπος μεταξύ της υποχρεωτικής Β/θμιας, 
της Α/θμιας και της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης φαίνεται πως είναι το «Μέγεθος και 
Κλίμακα» και οι «Ιδιότητες εξαρτώμενες απ’ το μέγεθος». Σημειώνουμε ότι κοινή είναι και η 
Μεγάλη Ιδέα «Τεχνολογία-Επιστήμη-Κοινωνία», η οποία στην Α/θμια αναφέρεται ως 
«Εφαρμογές της Ν-ΕΤ». 
Όσον αφορά τις ιδέες των μαθητών του δημοτικού σχολείου για τη Ν-ΕΤ, διαπιστώνεται πως 
έχουν μελετηθεί: α) οι ιδέες των μαθητών για το ποιο είναι το μικρότερο αντικείμενο που 
νομίζουν πως υπάρχει, β) αν είναι ικανοί να ιεραρχούν αντικείμενα του μακρόκοσμου, του 
μικρόκοσμου και του νανόκοσμου και γ) πώς νοηματοδοτούν τη Ν-ΕΤ  (Murriello et al. 2006, 
Waldron et al. 2006, Castellini et al. 2007). Από τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών 
απορρέει πως οι ιδέες των μαθητών για τη Ν-ΕΤ βρίσκονται μακριά από τις επιστημονικές 
απόψεις. Πιο συγκεκριμένα, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού οι μαθητές θεωρούν ότι το 
μικρότερο αντικείμενο που υπάρχει είναι ένα αντικείμενο του μακρόκοσμου (πχ μυρμήγκι). 
Στην Στ΄τάξη αναφέρουν ως μικρότερα αντικείμενα τα άτομα και τα κύτταρα. Στην 
ιεράρχηση αντικειμένων του μακρόκοσμου, του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου, οι 
μαθητές στο σύνολό τους αποτυγχάνουν. Επίσης στη νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ ελάχιστοι 
παραθέτουν έναν «επιστημονικά» ορθό ορισμό. Τέλος, ένα μικρό ποσοστό μαθητών αναφέρει 
πως το νάνο είναι κάτι μικρό χωρίς όμως να διευκρινίζει το μέγεθός του.  
 
Το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ στη ΔΜΣ 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε μια ΔΜΣ για τη Ν-ΕΤ, η οποία βασίστηκε στα 
αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής (Πέικος, Μάνου, Σπύρτου 2015). Αποτελείται από 5 
Μεγάλες Ιδέες οι οποίες εισάγονται σε 6 δίωρα διδασκαλίας οι οποίες είναι οι εξής: α) 
«Μέγεθος και κλίμακα» β) «Εργαλεία και όργανα» γ) «Μοντέλα» δ) « Ιδιότητες εξαρτώμενες 
απ’ το μέγεθος» ε) «Εφαρμογές». 
Το διδακτικό-μαθησιακό περιβάλλον της ΔΜΣ είναι διερευνητικού χαρακτήρα και συνδυάζει 
χειραπτικές δραστηριότητες με ΤΠΕ. Στο 1ο δίωρο οι μαθητές παρατηρούν τον μακρόκοσμο 
και μοντελοποιούν αντικείμενά του π.χ. ένα μυρμήγκι, μια πέτρα. Στο 2ο δίωρο διαπιστώνουν 
ότι χρειάζονται οπτικά μικροσκόπια για να παρατηρήσουν αντικείμενα του μικρόκοσμου, π.χ. 
κύτταρο κρεμμυδιού, ερυθρά αιμοσφαίρια και παράλληλα τα μοντελοποιούν. Στο 3ο και 4ο 
δίωρο διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να παρατηρήσουν ένα αντικείμενο του νανόκοσμου με 
οπτικό μικροσκόπιο π.χ. έναν ιό, αλλά χρειάζονται ένα νέο όργανο που να προσφέρει 
μεγαλύτερη μεγέθυνση. Έτσι εισάγεται στους μαθητές το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 
Επιπλέον, η μοντελοποίηση αναδεικνύεται ως ο μόνος τρόπος για να μελετήσουν αντικείμενα 
και φαινόμενα του νανόκοσμου, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Υπογραμμίζουμε ότι βασικός στόχος των τεσσάρων πρώτων 
δίωρων είναι να διακρίνουν οι μαθητές τους τρεις κόσμους, με βάση τα αντίστοιχα όργανα 
παρατήρησής τους. Στο 5ο δίωρο οι μαθητές διερευνούν υδρόφοβα φυσικά υλικά όπως φύλλο 
λάχανου, τεχνητά, όπως υδρόφοβα υφάσματα, και κατασκευάζουν αντίστοιχα μοντέλα. 
Τέλος, στο 6ο δίωρο μελετούν τρόπους καθαρισμού του νερού με τη χρήση νανόφιλτρων με 
ανάλογες δραστηριότητες μοντελοποίησης. Τονίζουμε ότι βασική ιδέα της ΔΜΣ είναι ότι ο 
νανόκοσμος, αν και είναι πολύ μικρός, επηρεάζει τόσο τον μικρόκοσμο όσο και τον 
μακρόκοσμο. 
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Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη βιβλιογραφία για την εκπαιδευτική-διδακτική αξία της Ν-ΕΤ (1η 
σχεδιαστική συνιστώσα) απ’ τη μια, η ΔΜΣ επικεντρώνεται στο να «γεφυρωθεί» το χάσμα 
ανάμεσα στο macro και στο submicro χωρίς να διδαχθεί ο ατομικός κόσμος (διδακτική αξία). 
Απ’ την άλλη, οι μαθητές αποκτούν επεξηγηματικούς μηχανισμούς για το φαινόμενο της 
υδροφοβικότητας και του καθαρισμού του νερού με νανόφιλτρα καθώς και αναγνωρίζουν την 
αξία των εφαρμογών αυτών στην καθημερινή ζωή (εκπαιδευτική αξία). Εκτός από τις 3 
Mεγάλες Ιδέες που προτείνονται για το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ στην Α/θμια (2η σχεδιαστική 
συνιστώσα) (πίνακας 1), η συγκεκριμένη ΔΜΣ περιλαμβάνει και άλλες 2 Μεγάλες Ιδέες: 
«μοντέλα», «εργαλεία και όργανα».  Όσον αφορά τις ιδέες των μαθητών για τη Ν-ΕΤ (3η 
σχεδιαστική συνιστώσα) εισάγουμε κατάλληλες δραστηριότητες για να βοηθήσουμε τους 
μαθητές να ταξινομούν και να ιεραρχούν αντικείμενα μη ορατών κόσμων με βάση τα όργανα 
παρατήρησής τους. Για παράδειγμα, οι μαθητές αφού παρατηρήσουν ερυθρά αιμοσφαίρια με 
οπτικό μικροσκόπιο, τα μοντελοποιούν με πλαστελίνη (εικόνα 1) και στη συνέχεια τα 
ταξινομούν σε αφίσα μαζί με άλλα αντικείμενα τα οποία είναι ορατά με το ίδιο όργανο π.χ. 
κύτταρα κρεμμυδιού (εικόνα 2). Επίσης, οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες οι οποίες 
σχετίζονται με τις Μεγάλες Ιδέες, ώστε να νοηματοδοτήσουν τη Ν-ΕΤ με τρόπο που 
προσεγγίζει την επιστημονική άποψη. Για παράδειγμα μελετούν μέσα από μοντέλα την 
επιφάνεια υδροφοβικών υλικών (ΜΙ 9). 
 
Μεθοδολογία 
Η εφαρμογή της ΔΜΣ πραγματοποιήθηκε σε 15 μαθητές ΣΤ τάξης. Τα εργαλεία συλλογής 
δεδομένων είναι: α) ερωτηματολόγιο (αρχική και τελική μέτρηση) β) ημιδομημένη 
συνέντευξη (τελική μέτρηση) για το περιεχόμενο και τα μοντέλα γ) ημερολόγιο του ερευνητή 

για την αξιολόγηση της εφαρμογής των δραστηριοτήτων της ΔΜΣ. Στην εργασία αυτή 
παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια για τα ακόλουθα ερευνητικά 
ερωτήματα (ΕΕ). 
Πώς εξελίχθηκε:  η νοηματοδότηση των μαθητών για τη Ν-ΕΤ; 
 η περιγραφή του φαινομένου της υδροφοβικότητας από τους μαθητές; 
 η γνώση των μαθητών για τα όργανα παρατήρησης των τριών κόσμων (μακρο- μικρο-
νανο); 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 8 ερωτήσεις από τις οποίες παρουσιάζονται οι 3 καθώς 
προσφέρουν πληροφορίες για τα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα (πίνακας 2). 
 
  

Εικόνα 1 Μοντελοποίηση ερυθρών 
αιμοσφαιρίων 

  

Εικόνα 2 Αφίσα ταξινόμησης 
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Πίνακας 2: Οι 3 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 
 

Ερωτήσεις 
1. «Ένας μαθητής  διάβασε στο internet τη λέξη νανοτεχνολογία και αναρωτήθηκε τι 

άραγε να σημαίνει. Προσπάθησε να του εξηγήσεις πως αντιλαμβάνεσαι εσύ την 
λέξη νανοτεχνολογία». 

2. «Δύο αδέρφια αφού έπλυναν λάχανο και μαρούλι παρατήρησαν το εξής φαινόμενο: 
Το λάχανο στεγνώνει πιο γρήγορα από το μαρούλι. Για ποιον λόγο νομίζεις πως 
συμβαίνει αυτό;» 

3. «Νομίζεις πως υπάρχει κάτι ακόμα πιο μικρό από το μικρότερο αντικείμενο που 
βλέπεις με το μάτι σου; Αν ναι πώς μπορείς να το δεις;» 

 
Αποτελέσματα 
Όσον αφορά το 1ο ΕΕ συλλέχθηκαν δεδομένα από την 1η ερώτηση. Με βάση τις απαντήσεις 
των μαθητών δημιουργήθηκαν 4 κατηγορίες:  
Α) Η «επιστημονική» άποψη: Στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε απαντήσεις οι οποίες 
μπορούν να συνδεθούν με μια τουλάχιστον από τις Μεγάλες Ιδέες του περιεχομένου π.χ. 
«είναι πάρα πολύ μικρά αντικείμενα και μπορούμε να τα δούμε μόνο με ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο» (ΜΙ 7). 
Β) Μερικώς «επιστημονική» άποψη: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται απαντήσεις στις 
οποίες οι μαθητές συνδέουν την τεχνολογία με το μικρό μέγεθος χωρίς όμως να αναφέρονται 
σε μία τουλάχιστον από τις Μεγάλες Ιδέες π.χ. «η νανοτεχνολογία είναι μικρά ρομπότ που τα 
κάνες ότι θες εσύ». 
Γ) Ανθρωποκεντρική ιδέα: Στην κατηγορία αυτή αναγνωρίζονται απαντήσεις στις οποίες οι 
μαθητές θεωρούν τη Ν-ΕΤ από μια ανθρωποκεντρική σκοπιά π.χ. «Είναι η τεχνολογία των 
νάνων». 
Δ) Ασαφής- Καμία απάντηση: Στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε απαντήσεις όπου οι μαθητές 
προβαίνουν σε ταυτολογία με την ερώτηση, δίνουν ατελείς απαντήσεις, δε συνδέονται με τις 
Μεγάλες Ιδέες, ή δεν έχουν νόημα για το συγκεκριμένο ερώτημα π.χ. «νανοτεχνολογία είναι η 
τεχνολογία».  
Στον πίνακα 3 καταγράφονται οι κατηγορίες των απαντήσεων και το σύνολο των μαθητών 
για κάθε κατηγορία. 
 

Πίνακας 3: Εξέλιξη της νοηματοδότησης των μαθητών για τη Ν-ΕΤ 
 

Μέτρηση «Επιστημονική» 
Άποψη  

Μερικώς «Επ.»  
Άποψη  

Ανθρωποκεντρική 
ιδέα 

Ασαφής/Καμία 
απάντηση  

Πριν  0 7 1 7 
Μετά 6 6 0 3 

 
Από τον πίνακα διαπιστώνεται ότι μετά τη ΔΜΣ η πλειοψηφία των μαθητών (12) δίνει 
απαντήσεις των (Α) και (Β) κατηγοριών και μόνο 3 μαθητές δίνουν απαντήσεις της 
κατηγορίας (Δ).  
Όσον αφορά το 2ο ΕΕ συλλέχθηκαν δεδομένα από τη 2η ερώτηση. Με βάση τις απαντήσεις 
των μαθητών αναδείχθηκαν 4 κατηγορίες:  
Α) Επιστημονική άποψη: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται αναφορές είτε στα 
νανοεξογκώματα, είτε στα εξογκώματα και την υδροφοβικότητα, είτε στο φαινόμενο του 
λωτού και την υδροφοβικότητα π.χ. «γιατί το λάχανο έχει κάτι μικρά εξογκώματα που τις 
σταγόνες του νερού τις κρατάνε στην επιφάνεια και δεν τις απορροφά». 
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Β) Μερικώς επιστημονική άποψη: Οι μαθητές αναφέρονται είτε σε μικρά εξογκώματα χωρίς 
όμως αναφορά στο νάνο ή στην υδροφοβικότητα, είτε όταν υπονοούν την υδροφοβικότητα 
π.χ. «το μαρούλι μπορεί και ρουφάει πολύ νερό ενώ το λάχανο έχει κάτι σαν ασπίδα που δεν 
αφήνει να περάσει πολύ νερό».  
Γ) Μακριά από την επιστημονική άποψη/Εναλλακτικές ιδέες: Στην κατηγορία αυτή 
εντάσσονται αναφορές σε φυσικά χαρακτηριστικά του λάχανου όπως: έχει λεπτό φύλλο, είναι 
μαλακό, είναι στρογγυλό, π.χ. «το λάχανο στεγνώνει πιο γρήγορα γιατί είναι στρογγυλό». 
Δ) Ασαφής-Καμία απάντηση: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται απαντήσεις με την 
αντίστοιχη κατηγορία (Δ) της προηγούμενης ερώτησης π.χ. «Γιατί το λάχανο είναι άλλο από 
το μαρούλι». Στον πίνακα 4 καταγράφονται οι κατηγορίες των απαντήσεων και το σύνολο 
των μαθητών για κάθε κατηγορία.  
 

Πίνακας 4: Εξέλιξη της  περιγραφής του φαινομένου της υδροφοβικότητας 
 

Μέτρηση «Επιστημονική» 
άποψη  

Μερικώς «επ.»  
άποψη  

Μακριά από την 
«επιστημονική» 

άποψη/εναλλακτικές 
Ασαφής/Καμία 

απάντηση 
Πριν 0 1 9 5 
Μετά 5 3 4 3 

 Τα δεδομένα του πίνακα 4 αφενός φανερώνουν ότι αρχικά η πλειοψηφία των μαθητών (14) 
έδινε απαντήσεις μακριά από την επιστημονική άποψη ή ασαφείς (κατηγορίες Γ και Δ). 
Αφετέρου μετά την εφαρμογή της ΔΜΣ οι μισοί περίπου μαθητές (8) οι απαντήσεις τους 
έχουν μετατοπιστεί στις κατηγορίες (Α) και (Β).  
Όσον αφορά το 3ο ΕΕ συλλέχθηκαν δεδομένα από την 3η ερώτηση. Ενώ οι περισσότεροι 
μαθητές απάντησαν θετικά τόσο πριν (13) όσο και μετά (14) αναγνωρίστηκαν διαφορετικές 
απαντήσεις αναφορικά με τα όργανα παρατήρησης. Ειδικότερα καταγράψαμε 4 διακριτές 
περιπτώσεις: α) ηλεκτρονικό μικροσκόπιο β) οπτικό μικροσκόπιο γ) μεγεθυντικός φακός δ) 
τηλεσκόπιο. Σε ορισμένες απαντήσεις αναφέρθηκαν παραπάνω από ένα όργανο. Έτσι στον 
πίνακα 5 παρουσιάζονται οι Μονάδες Ανάλυσης (ΜΑ) για κάθε όργανο. 

 
Πίνακας 5: Εξέλιξη της γνώσης για τα όργανα παρατήρησης  

 
Μέτρηση Ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο 
Οπτικό 

Μικροσκόπιο 
Μεγεθυντικός 

φακός 
     Τηλεσκόπιο 

Πριν 0 11 1            1 
Μετά 7 9 0            0 

 
Με βάση τον πίνακα 5 διαπιστώνουμε ότι μετά τη ΔΜΣ, όλες οι ΜΑ αναφέρονται σε όργανα 
που χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση των αόρατων κόσμων (μικρόκοσμος, 
νανόκοσμος). Επιπλέον για πρώτη φορά παρουσιάζονται 7 ΜΑ για το ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο. 
 
Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε σύντομα την επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τη 
διδασκαλία της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αναδεικνύονται 3 Μεγάλες Ιδέες ως 
κοινός τόπος των 2 βαθμίδων της εκπαίδευσης. Επιπλέον συζητούμε τα αποτελέσματα των 
μελετών που αφορούν τις ιδέες των μαθητών για τη Ν-ΕΤ, καθώς και την εκπαιδευτική και 
διδακτική της αξία. Έτσι υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων της βιβλιογραφικής 
επισκόπησης, περιγράφεται το περιεχόμενο και η δομή της ΔΜΣ.  
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Επιπλέον, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρώτης κανονικής εφαρμογής της σε μικρό 
δείγμα μαθητών του δημοτικού σχολείου. Οι αρχικές ιδέες των μαθητών του δείγματος, 
συνάδουν με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας, στην οποία καταγράφεται η περιορισμένη 
γνώση των μαθητών για τη Ν-ΕΤ (Castelini et al, 2007). Μετά την παρέμβαση, 
διαπιστώνουμε την βελτίωση των ιδεών των μαθητών σε 3 κατευθύνσεις, αντίστοιχες των 
ερευνητικών ερωτημάτων.  
Άξιο παρατήρησης, είναι ότι μισοί μαθητές του δείγματος-πριν και μετά την εφαρμογή της 
ΔΜΣ-θεωρούν ότι το «νάνο» σχετίζεται με κάτι μικρό (μερικώς επιστημονική άποψη). Ενώ 
στη σχετική βιβλιογραφία  (Castelini et al. 2007), οι μαθητές που διατυπώνουν αυτή την ιδέα 
είναι ελάχιστοι. Υποθέτουμε ότι τα θετικότερα αποτελέσματα στην έρευνα μας οφείλονται 
στο γεγονός πως το πρώτο συνθετικό «Νάνο» στη λέξη «Νανοτεχνολογία», έχει νόημα για 
τους Έλληνες μαθητές αφού χρησιμοποιείται στο καθημερινό λεξιλόγιό τους. Βέβαια το 
εύρημα αυτό βέβαια χρήζει περαιτέρω έρευνας καθώς το δείγμα είναι περιορισμένο.  
Λαμβάνοντας υπ’ όψη μας τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής καθώς και σχετικές 
προτάσεις της βιβλιογραφίας (Μagana et al. 2012), στα επόμενα βήματα της έρευνας 
πρόκειται να μελετήσουμε σε βάθος την δεξιότητα των μαθητών να κατηγοριοποιούν και να 
ιεραρχούν αντικείμενα τόσο του μικρόκοσμου όσο και του νανόκοσμου. 
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Διδακτική προσέγγιση του φαινομένου της εναλλαγής των εποχών 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση1 

 
Σταράκης Ιωάννης 1, Χαλκιά Κρυσταλλία 2 

 1 Ε.Κ.Π.Α, Π.Τ.Δ.Ε, gstarakis@hotmail.com  2 Ε.Κ.Π.Α, Π.Τ.Δ.Ε, kxalkia@primedu.uoa.gr  
 
 Περίληψη Στην εργασία αυτή περιγράφεται μια ποιοτική έρευνα με αντικείμενο τη διδασκαλία του 

φαινομένου της εναλλαγής των εποχών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η διδασκαλία 
χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ‘οικοδόμησης’ της επιστημονικής γνώσης ότι η Γη περιφέρεται 
γύρω από τον Ήλιο με ετήσια περίοδο. Κομβικά σημεία της αποτελούν η αντιμετώπιση των 
εναλλακτικών ιδεών που αποδίδουν την εναλλαγή των εποχών: α) στην περιοδική μεταβολή 
της απόστασης Γης-Ήλιου και β) στην μη σταθερότητα της κλίσης του νοητού άξονα της 
Γης. Η εφαρμογή της σε μαθητές Ε’ Δημοτικού έδειξε ότι είναι δυνατόν να οικοδομηθεί η 
σύνδεση μεταξύ ενός φαινομένου της καθημερινότητας (Εποχές) και της ερμηνείας του σε 
αφαιρετικό επίπεδο (περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο με σταθερή κλίση του άξονά της). 
 
Abstract The present study describes a qualitative research which focuses on teaching about seasonal 
change in primary education. It was designed as a means of teaching the Earth‘s revolution 
around the Sun within a year. Key-point for the design of the instruction was to deal with: a) 
students’ alternative idea that attributes seasonal change to variations in the distance between 
the Sun and the Earth and b) the scientific knowledge that the Earth’s tilt is constant. The 
implementation of the instruction, in K-5 students, showed that they can build bridges 
between a daily routine phenomenon (Seasonal Change) and its interpretive mechanisms (the 
explanation according to the Earth-Sun systems’ related movements). 
 
Εισαγωγή 
Τα τελευταία 30 χρόνια πολλοί ερευνητές στο χώρο της διδακτικής των φυσικών επιστημών 
ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση εναλλακτικών αντιλήψεων για διάφορα φαινόμενα από το 
χώρο της Αστρονομίας (Lelliot & Rollnick 2010). Αρκετές από τις έρευνες αυτές αφορούσαν 
το φαινόμενο της εναλλαγής των εποχών (Sneider, Bar, & Kavanagh 2011) και αναφέρονταν 
είτε σε μαθητές (Baxter 1989, Sharp 1996, Galili & Lavrik 1998, Trumper 2001, Tsai & 
Chang 2005, Hsy 2008, Starakis & Halkia 2013), είτε σε φοιτητές ή εκπαιδευτικούς (Mant & 
                                                 1 Η παρούσα εργασία αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωση της εργασίας που παρουσιάστηκε 
στο συνέδριο της Ρόδου (Σταράκης & Χαλκιά 2015). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 
νέα δεδομένα (π.χ. ανάλυση των διαλόγων των μαθητών). Όμως, για λόγους εννοιολογικής 
σαφήνειας, κρίθηκε απαραίτητο να ακολουθηθεί παρόμοια δομή και να επαναληφθούν 
κάποια κομμάτια (π.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση) με την προαναφερόμενη εργασία. 
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Summers 1993, Atwood & Atwood 1996, Ojala 1997, Parker & Heywood 1998, Bakas & 
Mikropoulos 2003).  
Κοινός τόπος στις έρευνες αυτές αποτελεί η διαπίστωση ότι η ιδέα που εμφανίζεται πιο συχνά 
είναι εκείνη που αποδίδει το φαινόμενο στην περιοδική μεταβολή της απόστασης Γης-Ήλιου 
(Sneider, Bar, & Kavanagh 2011) 
Σε κάποιες προτάσεις διδασκαλίας του φαινομένου η προαναφερθείσα ιδέα φαίνεται να 
αντιστέκεται στην εννοιολογική αλλαγή, αφού το ποσοστό όσων την υιοθετούν, διατηρείται ή 
αυξάνεται σημαντικά μετά το πέρας της διδασκαλίας (Tsai & Chang 2005, Hsu et. al 2008). 
Παράλληλα οι Starakis και Halkia (2013) συγκρίνοντας τις ιδέες, για το εν λόγω φαινόμενο, 
τόσο μαθητών που δεν το έχουν διδαχθεί ποτέ στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης (μαθητές 
5ης Δημοτικού) όσο και φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Αθηνών οι οποίοι το έχουν διδαχθεί 
τουλάχιστον δύο φορές στο πλαίσιο της τυπικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης (στην Στ’ 
Δημοτικού και στην Α’ Γυμνασίου), διαπίστωσαν πως το ποσοστό των φοιτητών οι οποίοι 
υιοθέτησαν την ιδέα της «απόστασης» Γης και Ήλιου ήταν υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου 
ποσοστού των μαθητών της 5ης Δημοτικού. Περαιτέρω ανάλυση των συγκεκριμένων 
δεδομένων οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι προϊόντως του χρόνου, οι μαθητές 
«ενσωματώνουν» προοδευτικά στο ερμηνευτικό πλαίσιο της συγκεκριμένης ιδέας όσα 
τμήματα της δηλωτικά μεταδιδόμενης σε αυτούς γνώσης μπορούν να αφομοιωθούν 
(ελλειπτική τροχιά Γης, κλίση του άξονά της) ενώ «αποβάλλουν» εκείνο το τμήμα που δεν 
συμβιβάζεται με τον εν λόγω μηχανισμό (τη γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων). 
Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι η ιδέα της «απόστασης» αντιστέκεται στην 
εννοιολογική αλλαγή, στο βαθμό που η διδασκαλία του δεν αποσκοπεί στην πρόκληση 
δυσαρμονίας ανάμεσα στην εναλλακτική ιδέα και την πραγματικότητα (Posner et. al 1982). 
Πράγματι στις έρευνες που σχετίζονται με προτάσεις διδασκαλίας για το φαινόμενο της 
εναλλαγής των εποχών (Atwood & Atwood 1997, Parker & Heywood 1998, Yair et. al. 2001, 
Keating et. al. 2002, Bakas & Mikropoulos 2003, Taylor et. al. 2003, Bogina & Roberts 2005, 
Gazit et. al. 2005, Tsai & Tsang 2005, Trumber 2006b, Falcao et. al. 2007, Hsu et. al. 2007, 
Frede 2008, Hsu 2008, Wilcox & Cruse 2012, Ercan et. al. 2014, Plummer & Maynard 2014) 
δε φαίνεται να επιχειρείται ο έλεγχος, ως ανεξάρτητης μεταβλητής, της γωνίας πρόσπτωσης 
των ηλιακών ακτινών, παράλληλα με εκείνη της απόστασης μεταξύ της Γης και του Ήλιου. 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να δώσει στους 
μαθητές τη δυνατότητα να διαπιστώσουν ποια από τις δύο μεταβλητές επηρεάζει ουσιαστικά 
το φαινόμενο, σε περιπτώσεις όπου και οι δύο μπορούν ποιοτικά να το εξηγήσουν (π.χ γιατί 
το βόρειο ημισφαίριο έχει καλοκαίρι ενώ το νότιο έχει χειμώνα, όταν το βόρειο κλίνει προς τον 
Ήλιο) (Σταράκης 2014). 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η παρούσα εργασία διερευνά την 
αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής ακολουθίας διδασκαλίας και μάθησης για το φαινόμενο 
της εναλλαγής των εποχών, με κεντρικό της άξονα την αντιμετώπιση της προαναφερθείσας 
ιδέας για την «απόσταση» Γης και Ήλιου, σε ένα κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο μάθησης.  
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα ευρύτερης εκπαιδευτικής έρευνας που στόχευε στην 
οικοδόμηση ενός εννοιολογικού πλαισίου για τις κινήσεις του συστήματος Ήλιος-Γη-Σελήνη. 
Αρχικά και κατόπιν ανάλυσης της δομής του επιστημονικού περιεχομένου για τις κινήσεις 
αυτές, καθώς και για το σύνολο των αστρονομικών φαινομένων με τα οποία συνδέονται, 
καθορίστηκαν οι «βασικές» κινήσεις του συστήματος:  

 α) ιδιοπεριστροφή Γης, β) περιφορά Σελήνης γύρω από τη Γη, γ) περιφορά Γης γύρω από τον 
Ήλιο.  
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Ακολούθησε η πραγματοποίηση πιλοτικών ερευνών μέσα από τις οποίες διερευνήθηκαν οι 
αντιλήψεις μαθητών για μερικά από αυτά τα αστρονομικά φαινόμενα, συνεπικουρούμενη από 
τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.  
Τα παραπάνω βήματα οδήγησαν στη δημιουργία μιας διδακτικής ακολουθίας διδασκαλίας 
και μάθησης η οποία αποτελείται από τρεις ενότητες:  

 α) φαινόμενη κίνηση Ήλιου, β) φαινόμενη κίνηση Σελήνης, γ) εναλλαγή εποχών. 
 Ο σχεδιασμός της εν λόγω ακολουθίας έθεσε το πλαίσιο για το επόμενο βήμα της έρευνας, τη 

διερεύνηση των διαδικασιών ‘μάθησης’ μαθητών της 5ης Δημοτικού, αναφορικά με τις 
βασικές κινήσεις του συστήματος Ήλιος-Γη- Σελήνη. Στην κατεύθυνση αυτή κάθε ενότητα 
της ακολουθίας αποτελεί το μέσο για την «οικοδόμηση» του επιστημονικού μοντέλου μιας 
από τις «βασικές» κινήσεις (ιδιοπεριστροφή Γης, περιφορά Σελήνης γύρω από τη Γη και 
περιφορά Γης γύρω από Ήλιο, αντίστοιχα). 
Για τη διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης των μαθητών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 
«διδακτικού πειράματος» η οποία συνδυάζει τα στοιχεία μιας κλασσικής συνέντευξης αλλά 
και της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα το διδακτικό πείραμα επιτρέπει αφενός την σε βάθος 
διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για τις υπό μελέτη έννοιες και αφετέρου την 
καταγραφή του λεπτομερούς αποτυπώματος της εννοιολογικής τους εξέλιξης προς την 
κατεύθυνση της επιστημονικά αποδεκτής άποψης (Komorek & Duit 2004). 
Αναφορικά με το σχεδιασμό διδακτικών ακολουθιών διδασκαλίας και μάθησης στις φυσικές 
επιστήμες, διακρίνονται δύο βασικές κατευθύνσεις στη βιβλιογραφία. Η μία εστιάζει στο 
επιστημονικό περιεχόμενο (science oriented) ενώ η άλλη εστιάζει στο μαθητή (student 
oriented) (Duit 2001, Meheut & Psillos 2004). Ο σχεδιασμός της διδακτικής ακολουθίας 
διδασκαλίας και μάθησης στην εν λόγω έρευνα κινείται προς την κατεύθυνση του 
συνδυασμού των δύο αυτών κατευθύνσεων καθώς το περιεχόμενο της διδακτικής ακολουθίας 
που θα ακολουθήσει, καθορίστηκε τόσο από την ανάλυση του σχετικού επιστημονικού 
περιεχομένου, όσο και από τα συμπεράσματα διεξαχθεισών ερευνών αναφορικά με τις 
αντιλήψεις μαθητών για το περιεχόμενο αυτό.  
Η παρούσα εργασία εστιάζει στην εναλλαγή των εποχών (τρίτο μέρος της ακολουθίας) και 
διερευνά το παρακάτω ερευνητικό ερώτημα:  
«Μπορούν μαθητές της Ε’ Δημοτικού να οικοδομήσουν την επιστημονικά αποδεκτή εξήγηση για 
την εναλλαγή των εποχών;» 

 
Βασικά σημεία της διδακτικής ακολουθίας 
Α. Οι μαθητές, χρησιμοποιούν ένα σφαιρικό μοντέλο της Γης χωρίς κλίση στο νοητό της 
άξονα. Το μοντέλο αυτό βρίσκεται σε απόσταση ενός μέτρου από ένα φωτιστικό σώμα 
(σφαιρικό μοντέλο του Ήλιου, με μεγαλύτερη διάμετρο). Οι μαθητές καλούνται να 
ερμηνεύσουν τη διαφορά των μέσων θερμοκρασιών 24ωρου κατά το μήνα Ιούλιο, δύο 
πόλεων του βορείου ημισφαιρίου με παραπλήσιο γεωγραφικό μήκος (Χαρτούμ: 31,4οC, 
Κίεβο:19,4οC). Η επιλογή πόλεων με παραπλήσιο γεωμετρικό μήκος έλαβε χώρα προς 
διευκόλυνση της παρατήρηση των μαθητών. Η διαφορά αναμένεται να αποδοθεί, στη 
διαφορετική απόσταση των δύο πόλεων από τον Ήλιο 
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Εικόνα 1: Σφαιρικό μοντέλο της Γης, διαμέτρου 15 εκατοστών με μαρκαρισμένες δύο πόλεις 
του  βόρειου ημισφαίριου που έχουν παραπλήσιο γεωγραφικό μήκος 

 

  Β. Ακολούθως οι μαθητές καλούνται να ελέγξουν ως ανεξάρτητες μεταβλητές της 
προαναφερθείσας διαφοράς στις μέσες θερμοκρασίες:  
i) την οριζόντια απόσταση του Ήλιου από τις δύο πόλεις και ii) τη γωνία πρόσπτωσης της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε κάθε μία από τις πόλεις,  
με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου το οποίο μετρά σε κάθε περίπτωση το μέτρο της 
προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας. Οι μαθητές αναμένεται να διαπιστώσουν ότι η γωνία 
πρόσπτωσης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και όχι η απόσταση καθορίζει σε μεγάλο 
βαθμό το πόσο κρύος ή ζεστός είναι ένας τόπος. 
Γ. Στο βήμα αυτό οι μαθητές καλούνται να ερμηνεύσουν το αποτέλεσμα του προηγούμενου 
πειράματος. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός άλλου πειράματος με το οποίο τους δίνεται η 
δυνατότητα να συγκρίνουν το φωτεινό αποτύπωμα ενός φακού πάνω σε ένα φύλλο χαρτιού, 
μεγέθους Α4:  
i) όταν η φωτεινή δέσμη από το φακό προσπίπτει κάθετα στο χαρτί και  
ii) όταν προσπίπτει υπό γωνία (πλάγια) στο ίδιο χαρτί.  
Οι περισσότεροι μαθητές αναμένεται να συμπεράνουν ότι όσο μεγαλώνει η κλίση με την 
οποία προσπίπτει το ηλιακό φως σε έναν τόπο, απλώνεται σε μεγαλύτερη περιοχή και έτσι 
τον ζεσταίνει λιγότερο. 

 Δ. Κατόπιν, καλούνται να τοποθετήσουν το μοντέλο της Γης, σε σχέση με τον Ήλιο, με 
τέτοιο τρόπο πάνω στην ειδική του βάση, έτσι ώστε όταν το βόρειο ημισφαίριο έχει χειμώνα, 
το νότιο να έχει καλοκαίρι. Οι μαθητές αναμένεται να αποκλίνουν το βόρειο ημισφαίριο από 
τον Ήλιο έτσι ώστε η γωνία πρόσπτωσης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε αυτό να είναι 
μεγαλύτερη από εκείνη στο νότιο. 

 Ε. Ακολούθως, τους ζητείται να αναφέρουν την αιτία που προκαλεί την εναλλαγή των 
εποχών. Οι περισσότεροι αναμένεται να προκρίνουν την περιοδική μεταβολή της κλίσης του 
νοητού άξονα της Γης. Μετά, καλούνται να προβλέψουν την κίνηση του Πολικού Αστέρα για 
ακίνητο παρατηρητή στο βόρειο πόλο. Με βάση τις προηγούμενες απαντήσεις, αναμένεται να 
προβλέψουν ότι η φαινόμενη θέση του Πολικού Αστέρα θα αλλάζει σε ετήσια βάση. 
Κατόπιν, παρατηρούν σε ψηφιακό πλανητάριο τον Πολικό Αστέρα «για ένα έτος» (το 
πρόγραμμα δίνει δυνατότητα γρήγορης πλοήγησης στο μέλλον) ως ακίνητοι παρατηρητές στο 
βόρειο πόλο. Θα παρατηρήσουν την περιστροφή των αστεριών γύρω από τον «ακίνητο» 
Πολικό Αστέρα, διαπιστώνοντας έτσι ότι η κλίση της Γης παραμένει σταθερή. Τέλος, 
καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα για πώς το βόρειο ημισφαίριο αλλάζει εποχή χωρίς 
να αλλάζει η κλίση του άξονα. Οι μαθητές αναμένεται να διαπιστώσουν πως μόνο η περιφορά 
της Γης γύρω από τον Ήλιο με σταθερή την κλίση του νοητού της άξονα, εξυπηρετεί αυτή τη 
συνθήκη.  
  



291 
 

Δείγμα-Συλλογή δεδομένων 
Η ακολουθία εφαρμόστηκε σε 5 δημοτικά σχολεία της Αττικής, σε μαθητές Ε’ τάξης, ενώ 
από κάθε τμήμα επιλέχτηκαν με τυχαία δειγματοληψία 4 μαθητές. Συνολικά 40 μαθητές 
συμμετείχαν, χωρισμένοι σε 10 τετραμελείς ομάδες. Κάθε διδακτικό πείραμα 
βιντεοσκοπήθηκε και διήρκησε περίπου 2 διδακτικές ώρες. Για τη συλλογή των δεδομένων, 
εκτός από το Διδακτικό Πείραμα, πραγματοποιήθηκαν pre και post συνεντεύξεις σε όλους 
τους μαθητές του δείγματος. Οι pre συνεντεύξεις λάμβαναν χώρα μία μέρα πριν το διδακτικό 
πείραμα, ενώ οι post συνεντεύξεις, ένα μήνα μετά. Στις pre συνεντεύξεις συμμετείχαν και οι 
40 μαθητές του δείγματος ενώ στις post συνεντεύξεις συμμετείχαν μόνο οι 39. Για την 
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης περιεχομένου 
(Erickson 1998). 
 
Αποτελέσματα 
 Η ανάλυση διαλόγων των διδακτικών πειραμάτων 
Η ανάλυση διαλόγων κατέδειξε πως οι μαθητές αυτής της ηλικίας, σε αντίθεση με τα 
πορίσματα προηγούμενων ερευνών, αναγνωρίζουν τη μεταβλητή της γωνίας πρόσπτωσης. 
Αυτό γίνεται επειδή στην προκειμένη περίπτωση το παρατηρησιακό πλαίσιο των μαθητών 
εστιάζεται στις μεταβλητές που προκύπτουν από τη θέση διαφορετικών περιοχών της Γης, σε 
συνδυασμό με  το σχήμα της, και όχι από τη Γη ως σύνολο:  
 Μαθ (Α): Το Χαρτούμ βλέπει «κατάματα» τον Ήλιο. 
Ερευν: Τι εννοείς βλέπει «κατάματα» τον Ήλιο; Δεν βλέπει και το Κίεβο; 
Μαθ (Α):  Εννοώ ότι στο σημείο που βρίσκεται το Χαρτούμ οι ακτίνες που φεύγουν από τον 
Ήλιο πέφτουν όλες πάνω του (στο Χαρτούμ). Το Κίεβο όμως είναι σε πλάγιο μέρος και έτσι 
κάποιες ακτίνες χάνονται. 
 Ένα κομβικό σημείο για την «επικράτηση» της «γωνίας πρόσπτωσης των ηλιακών ακτίνων», 
έναντι της « απόστασης Γης- Ήλιου», συνιστά ο πειραματικός έλεγχος των δύο μεταβλητών: 

 Ερευν: Τελικά, η απόσταση της Γης από τον Ήλιο ή η γωνία με την οποία πέφτουν οι ακτίνες 
επηρεάζει κυρίως το πόσο ζέστη ή κρύο κάνει σε ένα μέρος; 
Μαθ (Γ): Η γωνία. 
Μαθ (Β): Ναι, η γωνία, αν και εγώ περίμενα ότι είναι η απόσταση. 
Ερευν: Γιατί το λέτε αυτό; 
Μαθ (Β): Γιατί το είδαμε στο πείραμα με το φωτόμετρο. 
Μαθ (Γ): Αλλάζοντας την απόσταση, το νούμερο στο φωτόμετρο άλλαξε ελάχιστα. Στη γωνία, 
άλλαξε πολύ. 

 Ένα άλλο κομβικό σημείο «οικοδόμησης» της επιστημονικής γνώσης για την κλίση του 
άξονα της Γης, αποτελεί η αναφορά στην ύπαρξη διαφορετικών εποχών στα δύο ημισφαίρια 
της Γης: 

 Ερευν : Για ποιο λόγο τοποθετήσατε με αυτόν τον τρόπο τη Γη (να κλίνει το βόρειο ημισφαίριο 
προς τον Ήλιο) όταν το βόρειο ημισφαίριο έχει Καλοκαίρι; 
Μαθ (Δ) : Γιατί τώρα στο βόρειο ημισφαίριο οι ακτίνες πέφτουν κάθετα. 
Μαθ (Ε) : Ενώ στο νότιο πέφτουν πλάγια. 
Ερευν: Το ότι φαίνεται να είναι πιο «κοντά» το βόρειο ημισφαίριο στον Ήλιο δεν παίζει ρόλο; 
Μαθ (Ζ) : Όχι. Αφού μετρήσαμε πιο πριν και είδαμε ότι το κάθετα-πλάγια παίζει ρόλο. 
Ερευν : Αν θέλουμε τώρα να έχει το νότιο ημισφαίριο καλοκαίρι πώς πρέπει να τοποθετήσετε τη 
Γη; 
 (Ο Μαθ (Δ) την τοποθετεί αυτόματα με το νότιο ημισφαίριο να κλίνει προς τον Ήλιο ενώ οι 
άλλοι 3 δείχνουν, είτε με νεύματα, είτε με σχετικές επιδοκιμασίες, ότι συμφωνούν.) 
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Ερευν :  Γιατί την τοποθετήσατε κατ’ αυτόν τον τρόπο τώρα τη Γη; 
Μαθ (Ζ) : Πανεύκολο κύριε. 
Μαθ (Η) : Τώρα, το κάτω μέρος της Γης βλέπει κάθετα τον Ήλιο και έχει καλοκαίρι. 
Μαθ (Ζ) : Και τώρα θα μας ρωτήσετε για το βόρειο. Μην κάνετε τον κόπο. Στο βόρειο όπως 
βλέπετε οι ακτίνες πέφτουν πάρα πολύ πλάγια, οπότε στην Ελλάδα έχουμε χειμώνα. 
 Τέλος, κομβικό επίσης σημείο «οικοδόμησης» της επιστημονικής γνώσης για την περιφορά 
της Γης γύρω από τον Ήλιο, αποτελεί η διαπίστωση ότι παραμένει σταθερή η κλίση του 
νοητού άξονα της Γης. Οι μαθητές ωστόσο δυσκολεύονται να προτείνουν την «επιθυμητή» 
κίνηση. Επειδή αναφερόμαστε σε σύνθετο συνδυασμό κινήσεων που απαιτεί υψηλές 
δεξιότητες αντίληψης χώρου, οι μαθητές, όπως σε ανάλογες περιπτώσεις (Hegarty 2010), 
δυσκολεύονται να τον αναπαραστήσουν στο σύνολό του:  
 (μετά την παρατήρηση σε ψηφιακό πλανητάριο ότι ο Πολικός Αστέρας για ακίνητο 
παρατηρητή του βορείου πόλου φαίνεται να μην αλλάζει θέση με το πέρασμα του χρόνου, οι 
μαθητές τοποθετούνται λεκτικά) 
Μαθ (Ι) : Δεν το περίμενα αυτό. 
Μαθ (Κ) : Ούτε και εγώ. Ακόμα και τα άλλα αστέρια που κουνιόντουσαν, κουνιόντουσαν γύρω 
από τη Γη και όχι πάνω κάτω. 
Ερευν :  Πώς γίνεται αυτό παιδιά; 
Μαθ (Λ): Δεν ξέρω. Το ότι τα άλλα γυρίζουν γύρω - γύρω από τη Γη μπορεί να έχει να κάνει με 
το ότι η Γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της. 
Μαθ (Ι) : Ναι αυτό είναι. 
Μαθ (Κ) : Και εγώ συμφωνώ. 
Ερευν : Το γεγονός όμως ότι ο Πολικός Αστέρας μένει στο ίδιο σημείο γιατί μπορεί να 
συμβαίνει; 
Μαθ (Κ) : Δεν ξέρω κύριε. 
Μαθ (Λ): Ούτε εγώ μπορώ να σκεφτώ. 
 Η προτροπή στους μαθητές να αναπαραστήσουν νοητικά, σε πρώτο επίπεδο, κάποιο 
«στιγμιότυπο» αυτού του σύνθετου συνδυασμού κινήσεων, όπως προκύπτει και από άλλες 
περιπτώσεις αστρονομικών φαινομένων στη σύγχρονη βιβλιογραφίας (Subramaniam & 
Padalkar 2009), φαίνεται να τους διευκολύνει έτσι ώστε στη συνέχεια να προτείνουν, σε 
δεύτερο επίπεδο, το συνδυασμό αυτό στο σύνολό του: 
 (με δεδομένη τη σταθερότητα της κλίσης του νοητού άξονα της Γης ζητήθηκε από τους 
μαθητές να βρουν μία θέση όπου ενώ η προέκταση του νοητού άξονα της Γης που περνάει 
από τον βόρειο πόλο συναντά τον Πολικό Αστέρα, θα έχουν αντιστραφεί οι εποχές στα δύο 
ημισφαίρια)  
 Μαθ (Μ) : Κύριε, το βρήκα. Παίρνω τη Γη από εδώ (αρχική θέση: Πολικός Αστέρας –Γη–
Ήλιος)… Και την πηγαίνω εδώ (τελική θέση: Πολικός Αστέρας–Ήλιος–Γη)       (βλέπε εικόνα 
2) 
Μαθ (Ν) : Ναι, ο Βόρειος Πόλος πάλι κοιτάζει «κατάματα» τον Πολικό ΑστέρΑ. 
Μαθ (Ξ) : Και το βόρειο ημισφαίριο άλλαξε εποχή. Είχε χειμώνα και τώρα έχει καλοκαίρι. 
Ερευν : Και πώς γίνεται να βρεθεί η Γη από τη μία θέση στην άλλη; 
Μαθ (Ο) : Θα γυρνάει γύρω από τον Ήλιο. 
Μαθ (Ν) : Ναι, αυτό θα κάνει μέσα σε ένα χρόνο. 
Ερευν : Μέσα σε ένα χρόνο θα έχει πάει από τη μία στην άλλη θέση που μου είπατε; 
Μαθ (Ξ) : Όχι. 6 μήνες θέλει αυτό. Από το Γενάρη στον Ιούλη είναι 6 μήνες. 
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Εικόνα 2: Στα αριστερά εμφανίζεται η αρχική θέση: Πολικός Αστέρας –Γη–Ήλιος ενώ στα 
δεξιά η τελική: Πολικός Αστέρας–Ήλιος–Γη, όπως υπονοήθηκαν στον παραπάνω διάλογο 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Η ανάλυση των pre και post συνεντεύξεων 
Τα πορίσματα από την ανάλυση των διδακτικών πειραμάτων επιβεβαιώθηκαν και από την 
ανάλυση των pre και post συνεντεύξεων, καθώς διαπιστώθηκε σημαντική μεταστροφή στις 
απόψεις των μαθητών του δείγματος αναφορικά με τον αιτιακό μηχανισμό του φαινομένου 
της εναλλαγής των εποχών. Συγκεκριμένα, ενώ στο pre test κανένας μαθητής δεν εξήγησε το 
φαινόμενο βάσει του επιστημονικά αποδεκτού αιτιακού μηχανισμού, μετά την 
πραγματοποίηση των διδακτικών πειραμάτων το 61,5% φάνηκε να τον υιοθετεί. Τα 
αποτελέσματα από την ανάλυση των pre και των post συνεντεύξεων παρουσιάστηκαν 
εκτενώς σε σχετική εργασία στο «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το 
Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες» που έλαβε χώρα στη Ρόδο 
από 17 έως 18 Οκτώβριου του 2014 (Σταράκης και Χαλκιά 2015). 
 
Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Η εφαρμογή της διδακτικής ακολουθίας έδειξε ότι είναι δυνατόν οι μαθητές να οικοδομήσουν 
τη σύνδεση μεταξύ ενός φαινομένου της καθημερινότητας (εναλλαγή των εποχών) και της 
ερμηνείας του σε αφαιρετικό επίπεδο (εξήγηση βάσει της γωνίας πρόσπτωσης των ηλιακών 
ακτίνων σε συνδυασμό με την περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο με σταθερή κλίση του 
άξονά της). Κομβικό σημείο για την οικοδόμηση αυτή φαίνεται να παίζει η αξιοποίηση των 
μοντέλων και ο πειραματικός έλεγχος, τόσο της επιστημονικά αποδεκτής ανεξάρτητης 
μεταβλητής (γωνία πρόσπτωσης) όσο και εκείνης που συνιστά, με βάση τη βιβλιογραφία, τη 
πιο συχνά υιοθετούμενη εναλλακτική αντίληψη (απόσταση Γης-Ήλιου) 
 Παρόλα αυτά θα είχε πρακτική αξία να εξελιχθεί η προτεινόμενη ακολουθία. Αυτό 
περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του διδακτικού υλικού με βάση τα 
ερευνητικά συμπεράσματα και την εφαρμογή της σε συνθήκες τάξης. 
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Προφορικός λόγος και σωματική έκφραση: σχέσεις 
αλληλεξάρτησης στην οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών 

 
Παντίδος Παναγιώτης1, Ηρακλειώτη Ευαγγελία2  

 1Τ.Ε.Π.Α.Ε, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ppantidos@nured.auth.gr 2Τ.Ε.Π.Α.Ε, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,litsairakleioti@gmail.com 
 
 Περίληψη Σε μία τάξη νηπιαγωγείου δεκαέξι παιδιών,για την εννοιολόγηση του φαινομένου του 
σχηματισμού της σκιάς,διερευνάται ο βαθμός συνάφειας μεταξύ των νοημάτων που 
μεταφέρονται από τον προφορικό λόγο και τις σωματικές εκφράσεις των εκπαιδευόμενων. 
Πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις για το κάθε παιδί πριν και μετά από κατάλληλα 
σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση και όλη η διαδικασία βιντεοσκοπήθηκε. Δύο ερευνητές 
πραγματοποίησαν ανεξάρτητη ανάλυση και για τις δύο δοκιμασίες, με βάση τις σωματικές 
τροπικότητες που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευόμενοι, κατά την εξήγηση του φαινομένου. 
Προκύπτει ότι ο προφορικός λόγος και οι χειρονομίες των παιδιών σε αρκετές περιπτώσεις 
αλληλοσυμπληρώνονται νοηματικά, ενώ μόνο σε μία περίπτωση κοινωνούν αντιθετικά 
νοήματα.Ειδικά για την περιοχή σχηματισμού της σκιάς, αλλά και για την ευθύγραμμη 
διάδοσητου φωτός, αρκετά ήταν τα παιδιά που δημιούργησαν αποκλειστικάενσώματους 
συλλογισμούς. Η τυπική σωματική δείξη με τον δείκτη του χεριού, αλλά και η εικονίζουσα 
χειρονομία αναπαράστασης της κίνησης του φωτός, φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται ευρέως 
από τα παιδιά στη διαδικασία οικοδόμησης των συγκεκριμένων εννοιών.  
 
Abstract This study examines sixteen kindergarten children’s conceptualizations about the 
phenomenon of shadow formation. It investigatesthe meaning contiguitybetween students’ 
speech and corporeal expressions. A pre-post study design was used to explore children’s 
ideas and individual interviews were held. Between them a bodily based teaching intervention 
was conducted and all the three phases were video recorded. For the pre and post data 
independent individual analysis was conducted by two researchers. Coding was based on the 
type of gestures the children produced in explaining the phenomenon. It can be said that 
students’ wordings compared with their gestures produce mostly complementary and only in 
one case contradictory meaning. As far as the place in which the shadow is formed and the 
rectilinear trajectory of the light concern, quite enough children produced exclusively 
embodied reasoning. Typical deixis made by the pointer figure as well the iconic gesture 
representing the trajectory of thelight seems to be the most common somatic expressions in 
children’s effort to construct their ideas.  
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Εισαγωγή 
Η παραγωγή νοήματος αποτελεί μία πολυτροπική διαδικασία κατά την οποία ο προφορικός 
λόγος και η ανθρώπινη σωματική έκφραση αποτελούν παράγοντες οι οποίοι συν-
διαμορφώνουν τα νοήματα (Kressetal. 2001).  Oι χειρονομίες, οι αλλαγές στη στάση του 
σώματος, οι μετακινήσεις στο χώρο και οι δράσεις πάνω στα υλικά αντικείμενα αποτελούν 
νοηματικούς αρμούς ανάμεσα σε αυτό που εκφωνείται και στις χωρικές συγκροτήσεις του 
περιβάλλοντος μάθησης (Hwang&Roth 2011).Το ανθρώπινο σώμα, στο οποίο και εστιάζεται 
το συγκεκριμένο άρθρο, αποτελεί μέσοπροβολής και συν-κατασκευής των 
νοητικώναναπαραστάσεων των εκπαιδευόμενων. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοισυχνά 
αναπαριστούν μέσω αυτού  επιστημονικές οντότητες οι οποίες δεν είναι ορατές (π.χ. κίνηση  
ηλεκτρονίων) (Roth 2001), ή και  οντότητες που ο προφορικός λόγος αδυνατεί ακόμα να 
αποδώσει (Givry&Pantidos 2015).Επιπλέον, έρευνες έχουν καταδείξει ότι κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας με πειράματακαι κατά τη νοητική επεξεργασία των πληροφοριών, οι 
χειρονομίες των εκπαιδευόμενων προηγούνται ή και αντικαθιστούν τον προφορικό λόγο 
(Roth&Lawless 2002). 
Κατά την εξηγητική διαδικασία φαινομένων και εννοιών από τον φυσικό κόσμο, η σωματική 
έκφραση των εμπλεκόμενων σε αρκετές περιπτώσεις συμπληρώνει ή και έρχεται σε αντίθεση 
με τον προφορικό λόγο (Pantidosetal. 2008). Συμπληρωματικότητα εμφανίζεται όταν τα 
αντικείμενα αναφοράς του προφορικού λόγου και της σωματικής έκφρασης είναι 
διαφορετικά, αλλά συγκροτούν μαζί ένα νοηματικό σύνολο (π.χ. ο προφορικός λόγος μπορεί 
να αναφέρεται στην ταχύτητα του ηλεκτρονίου, ενώ η χειρονομία στην τροχιά του).Επίσης, 
συμπληρωματικότητα έχουμε όταν για το ίδιο αντικείμενο αναφοράς, οι χειρονομίες 
αποσαφηνίζουν ή φωτίζουν νοηματικά κάτι που ο προφορικός λόγος το προσδιορίζει ελλιπώς 
(π.χ. το επίρρημα ‘εδώ’ είναι αμφίσημο εάν δεν συμπαρατηρηθεί με κάποια δεικτική 
χειρονομία). Αντιθετικότητααπαντάται όταν, για το ίδιο αντικείμενο αναφοράς, ο προφορικός 
λόγος και η σωματική έκφραση φέρουν αντιθετική πληροφορία (π.χ.ο εκπαιδευόμενος λέει 
ότι το φως κινείται ευθύγραμμα, αλλά η κίνηση των χεριών δηλώνουν καμπυλόγραμμη 
τροχιά). Επίσης, αντίθεση παρατηρείται όταν, ενώ ο ομιλητής μιλάει για κάποιο αντικείμενο 
αναφοράς, από τη σωματική του έκφραση υπάρχουν ενδείξεις ότι αναφέρεται σε κάποιο άλλο 
(π.χ. όταν ο εκπαιδευόμενος μιλά για τη σκιά, αλλά δείχνει τη φωτεινή πηγή).Στην περίπτωση 
της συμπληρωματικότητας, εάν ληφθεί υπόψη μόνο  ο προφορικός λόγος και όχι η 
χειρονομία, δε γίνεται αντιληπτό τι θέλει νανοηματοδοτήσειο ομιλητής. Στις αντιθετικές 
φόρμες ο ομιλητής μπορεί να λέει κάτι, αλλά η σωματική έκφραση να «λέει» κάτι άλλο, το 
οποίο αναιρεί το ειπωμένο, και γενικότερα να δημιουργεί αμφισημία. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο προφορικός λόγος δεν προσφέρει αποκλειστικό νόημα στο εκφραζόμενο 
μήνυμα. 
 
Πλαίσιο 
Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης, σε μία τάξη νηπιαγωγείου 16 παιδιών, που αφορά στο 
φαινόμενο σχηματισμού της σκιάς. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται ο βαθμός συνάφειας 
μεταξύ των νοημάτων που μεταφέρονται από τον προφορικό λόγο και τις σωματικές 
εκφράσεις των εκπαιδευόμενων. Τα παιδιά ρωτήθηκαν μέσω ατομικών ημιδομημένων 
συνεντεύξεωννα παρέχουν προβλέψεις και εξηγήσεις για το μηχανισμό σχηματισμού της 
σκιάς,πριν και μετά από κατάλληλα σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση, ενώ 
βιντεοσκοπήθηκαν και οι τρεις φάσεις της διαδικασίας. Για τη διερεύνηση της νοηματικής 
σχέσης ανάμεσα στον προφορικό λόγο και στη σωματική έκφραση των παιδιών αναλύθηκαν 
τα δεδομένα από τις δοκιμασίες πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Στη συνέχεια, 
αναζητήθηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα από το βιντεοσκοπημένο υλικό των δύο 
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συνεντεύξεων, τα οποία εμφανίζουν νοηματική συμφωνία ή ασυμφωνία, ανάμεσα στον 
προφορικό λόγο και στις σωματικές εκφράσεις (λ.χ. χειρονομίες) των παιδιών.  
Αρχικά, ο κάθε ερευνητής ανέλυσε τις απαντήσεις του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Επίσης,  
αποφασίστηκε, να διαχωριστεί το διδακτικό αντικείμενο σε τρεις όψεις: α) περιοχή 
σχηματισμού της σκιάς, β) ευθύγραμμη διάδοση του φωτός καιγ) παρεμπόδιση του φωτός.  
Οι απαντήσεις των παιδιών μελετήθηκαν ξεχωριστά για την κάθε όψη. Στη συνέχεια, και οι 
δύο ερευνητές πραγματοποιούσαν κοινές συναντήσεις όπου παρακολουθούσαν τα βίντεο και 
συζητούσαν τους αναδυόμενους ισχυρισμούς τους. Αυτοί σχετίζονταν με το πώς οι 
εκπαιδευόμενοι εμπλέκουν το σώμα τους (π.χ. χρήση χειρονομιών, κλίση του κορμού τους) 
στις εξηγήσεις τους για την κάθε όψη του φαινομένου του σχηματισμού της σκιάς. Με αυτό 
τον τρόπο οι δύο ερευνητές διέτρεξαν τα δεδομένα και έλεγξαν τους ισχυρισμούς τους μέχρι 
να συμφωνηθεί μία ομάδα κοινών κριτηρίων.Στον Πίνακα 1 εμφανίζονται οι διαφορετικές 
τροπικότητες σωματικής έκφρασης που χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά. Εργοτικές (ergotic) 
είναι οι χειρονομίες που αναφέρονται στον χειρισμό υλικών αντικειμένων από τον 
εκπαιδευόμενο,  δεικτικές (deictic) είναι εκείνες που δείχνουν προς κάπου, συνήθως με τον 
δείκτη του χεριού ή με το βλέμμα, ενώ εικονίζουσες (iconic) είναι οι χειρονομίες οι οποίες 
αναπαριστούν μορφολογικά κάτι. 

 
Πίνακας 1: Τυπολογία τροπικοτήτων σωματικής έκφρασης. 

 
Εργοτικές 
χειρονομίες 

Δεικτικές χειρονομίες  Εικονίζουσες χειρονομίες 
 

eg1: κρατάει το 
σβηστό φακό προς 
το τουβλάκι 

dg1: δείχνει προς το 
τουβλάκι  

ig1: εικονίζει το 
σχηματισμό της σκιάς του 
από τον ήλιο 

eg2: πιάνει το 
τουβλάκι και το 
περιεργάζεται ή το 
μετακινεί 

dg2: δείχνει προς το 
φακό  

ig2: εικονίζει το πατάω το 
κουμπί του φακού 

 dg3: δείχνει την 
περιοχή σχηματισμού 
της σκιάς  

ig3: εικονίζει την κίνηση 
του φωτός 

 dg4: δείχνει προς όλη 
τη διάταξη 

ig4: εικονίζει το φακό 
 dg5: δείχνει προς το 

χαρτί 
ig5: εικονίζει το εμπόδιο 

 dg6: δείχνει κάπου στο 
χώρο 

ig6: εικονίζει την 
παρεμπόδιση 

 dg7: δείχνει προς τον 
εαυτό του 

ig7: εικονίζει τη σκιά 

 dg8: δείχνει κάποιον ig8: εικονίζει τη 
μετακίνηση αντικειμένου 

 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Από τη μελέτη των τροπικοτήτων που χρησιμοποιούν τα παιδιά για τις τρεις όψεις του 
φαινομένου, προκύπτει ότι αρκετές φορές οι χειρονομίες των παιδιών συμπληρώνουν 
νοηματικά τον προφορικό τους λόγο, ενώ υπάρχουν και ελάχιστες περιπτώσεις που 
λειτουργούν αντιθετικά με αυτόν. Στον Πίνακα 2 εμφανίζονται οι τροπικότητες που 
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χρησιμοποίησαν τα παιδιά στις δύο δοκιμασίες και σημαίνεται όπου εμφανίστηκε το 
συμπληρωματικό ή το αντιθετικό τους ύφος.  
 Πίνακας 2:Οι σωματικές τροπικότητες ανά κάθε παιδί στις δύο δοκιμασίες. Με (Σ) 
δηλώνεται η συμπληρωματικότητα και με (Α) η αντιθετικότητα. 
 

 Έλεγχος πριν Έλεγχος μετά 
 α 

περιοχή 
σχηματισμο

ύ 

β 
ευθύγραμμη 

διάδοση 
γ 

παρεμπόδισ
η 

α  
περιοχή 

σχηματισμού 
β ευθύγραμμη 

διάδοση 
γ 

παρεμπόδισ
η 

1 ig1(Σ)   eg2 (Σ) ig3 (Σ)  
2    ig8 (Σ)   
3  dg3,ig3(Σ) 

ig3(Σ) 
eg2(Σ)    

4     ig3 (Σ)  
5  ig3(Σ)     
6  ig4,ig3(Σ)  ig9 (Σ)  ig5 (Σ) 
7 dg3,ig3 (Σ) ig3 (Σ) 

dg3, ig3 (Α) 
  ig3 (Σ) dg2, ig3(Α) 

8    ig4 (Σ) ig3 (Σ)  
9  ig3(Σ)     
10    dg3 (Σ) ig3 (Σ)  
11 dg4(Σ) 

dg5(Σ) 
  dg4(Σ) 

dg5(Σ) 
  

12       
13       
14     ig3, ig5(Σ) 

ig3(Σ) 
 

15       
16  ig3,dg3(Σ)   ig3(Σ)  
 Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι και για τις τρεις όψεις του φαινομένου, 13 από τα 16 παιδιά 
τουλάχιστον μία φορά σε κάποιο τεστ, χρησιμοποιούν χειρονομίες που συμπληρώνουν τον 
προφορικό τους λόγο. Επιπλέον, μόλις 1παιδί και στα δύο τεστ, χρησιμοποιεί χειρονομίες που 
συγκροτούν αντιθετικό νόημα σε σχέση με αυτά που λέει προφορικά. Στο Παράδειγμα 1, το 
παιδί (Π7) εκφωνεί το τοπικό επίρρημα ‘εδώ’, ενώ ταυτόχρονα κάνει και μια δεικτική 
χειρονομία η οποία ακολουθείται από μία εικονίζουσα χειρονομία. 

 
Παράδειγμα 1(παιδί 7: μετά-έλεγχος) 
Π7: Εδώ (δείχνει σωστά το σημείο) 
Ε: Δείξε μου πάλι πώς έγινε  
Π7: Γιατί η σκιά συναντάει το τουβλάκι (εικονίζει την ευθύγραμμη πορεία του φωτός) 
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Εικόνα 1: Το παιδί δείχνει το σημείο σχηματισμού και στην συνέχεια εικονίζει την 
ευθύγραμμη κίνηση του φωτός. 
 

   
Η δεικτική χειρονομία λειτουργεί συμπληρωματικά για το αντικείμενο αναφοράς ‘περιοχή 
σχηματισμού της σκιάς’, καθώς προσδιορίζει χωρικά το τοπικό επίρρημα ‘εδώ’. Επιπλέον, το 
παιδί, όταν αναφέρεται στη ‘σκιά’,ταυτόχρονα εικονίζει μία ευθύγραμμη τροχιά η οποία 
παραπέμπει στην ‘ευθύγραμμη πορεία του φωτός’. Δημιουργείται έτσι μία συντακτική δομή 
η οποία αποτελείται από δύο στοιχεία, τα οποία κατέχουν σχέση εναντίωσης μεταξύ τους: 
μιλάει για την σκιά και εικονίζει το φως. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η 
συμπληρωματικότητα όσο και η αντιθετικότητα δεν προσεγγίζονται ως προς τη σχέση τους 
με το επιστημονικά συμβατό, αλλά κατά πώς νοηματοδοτούν μία κατάσταση, ανεξάρτητα με 
την ορθότητα σύμφωνα με κάποιους κανόνες αληθείας, εδώ τους επιστημονικούς. Σε κάθε 
περίπτωση βέβαια, και στη συμπλήρωση και στην αντίθεση, ο προφορικός λόγος από μόνος 
του αδυνατεί να συγκροτήσει ρητές σχέσεις με τα σημαινόμενα.  
Για την περιοχή σχηματισμού της σκιάς, 6 από τα 16 παιδιά τουλάχιστον μία φορά σε κάποιο 
τεστ ενεργοποιούν το σώμα τους για να συμπληρώσουν νοηματικά τον προφορικό τους 
λόγο.Το Παράδειγμα 1, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί μεταξύ άλλων, τυπική περίπτωση 
συμπλήρωσης του εκφωνήματος ‘εδώ’ μέσω της δεικτικής χειρονομίας. Στο Παράδειγμα 
2είναι μία εικονίζουσα χειρονομία που μαζί με τον προφορικό λόγο φέρουν 
αλληλοσυμπληρούμενα περιεχόμενα.  
 Παράδειγμα 2 (παιδί 6: μετά έλεγχος) 
Ε: Πού θα γίνει δηλαδή [η σκιά]; 
Π6: Πρέπει να πάρεις ένα φακό (εικονίζει πως κρατάει έναν φακό) και να το βάλεις από πίσω 
του (μετακινεί τον εικονίζοντα φακό στην περιοχή C) 
Ε: Νάτο τον κρατάω από εδώ το φακό. Άρα που θα γίνει η σκιά; 
Π6: Εδώ (δείχνει στην περιοχή Β)  
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Εικόνα 2: Το παιδί μετακινεί τον φανταστικό φακό. 
 

  Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2 ο φακός είναι τοποθετημένος στην περιοχή A. Όμως, το παιδί 
απαντά ότι η σκιά θα σχηματιστεί στην περιοχή B, παρόλο που λέει ότι «πρέπει να πάρεις ένα 
φακό και να το βάλεις από πίσω του». Όμως, ταυτόχρονα εικονίζει με το χέρι τηςτον φακό 
και τον τοποθετεί στην περιοχή C. Είναι οι εικονίζουσες χειρονομίες αναπαράστασης και 
μετακίνησης  του φακού στην περιοχή C,οι οποίες συμπληρώνουν και αποσαφηνίζουν τον 
προφορικό λόγο και προσδιορίζουν την περιοχή B,ως περιοχή δημιουργίας της σκιάς, η οποία 
δημιουργείται από τη διακοπή του φωτός που προέρχεται από τον εικονικό φακό που έχει 
τοποθετηθεί στην περιοχή C.Γενικότερα, σε αυτή την περίπτωση οι εικονίζουσες χειρονομίες 
αποκαλύπτουν πώς είναι κατασκευασμένη η νοητική εικόνα του συγκεκριμένου παιδιού για 
τη διάταξητων οντοτήτων φως – εμπόδιο – σκιά.  
Ως προς την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός,12παιδιά την συγκροτούν νοηματικά, 
αποκλειστικά με την εικονίζουσα χειρονομία αναπαράστασης της κίνησης του φωτός (ig3),η 
οποία λειτουργεί τις περισσότερες φορές συμπληρωματικά και δύο φορές αντιθετικά. 
TοΠαράδειγμα 3αποτελεί τυπική περίπτωση όπου η χειρονομία συμπληρώνειτον προφορικό 
λόγο, παρόλο που αποκλίνει νοηματικά από το επιστημονικά συμβατό. 
 
Παράδειγμα 3(παιδί 8: μετά έλεγχος) 
Ε: Για δείξε μου πώς έγινε [πώς σχηματίστηκε η σκιά]; 
Π8: Έρχεται από εδώ και πάει εδώ (δείχνει ότι περνάει το φως πάνω από το τουβλάκι) 
 Εικόνα 3:Το χέρι του παιδιού ξεκινάει από το φακό, περνάει πάνω από το τουβλάκι και 
καταλήγει σε ένα σημείο αντιδιαμετρικό του φακού. 

   
Ο προφορικός λόγος αναφέρεται στη διάδοση του φωτός, όμως δεν καθιστά φανερή την 
πορεία που το φως ακολουθεί. Πράγματι, εάν ληφθεί υπόψη μόνο ο προφορικός λόγος δε 
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φαίνεται εάν το παιδί έχει οικοδομήσει την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. Η εικονίζουσα 
χειρονομία ig3δείχνει ότι το φως περνά πάνω από το τουβλάκι πραγματοποιώντας μία 
καμπυλόγραμμη τροχιά, γεγονός που κάνει φανερό πως το παιδί δεν αναγνωρίζει ότι το φως 
κινείται ευθύγραμμα.  
Για την παρεμπόδιση του φωτός μόνο 3παιδιά και στα δύο τεστεξαρτούν νοηματικά τον 
προφορικό τους λόγο από τη σωματική έκφραση. Στο Παράδειγμα 4 οι χειρονομίες που 
χρησιμοποιεί το παιδί αναδεικνύουν ότι έχει οικοδομήσει την διαδικασία της παρεμπόδισης, 
κάτι που δεν προκύπτει από την ανάλυση του προφορικού λόγου.  
 
Παράδειγμα 4 (παιδί 6: μετά έλεγχος) 
Ε: Στον τοίχο τι θα έχουμε; 
Π6: Εγώ μαζί με τον ήλιο ….. όταν κάνω έτσι κρύβεται ο.. η σκιά ….και όταν κάνω έτσι 
έρχεται 
 Εικόνα 4: Το παιδί με την παλινδρομική κίνηση του σώματός της προσδιορίζει τον εαυτό της ως 
εμπόδιο.  

   
Εδώ είναι έντονη η νοηματική αμφισημία του προφορικού λόγου η οποία όμως αίρεται με τη 
σωματική έκφραση. Η παλινδρομική κίνηση του σώματος του παιδιού ουσιαστικά τοποθετεί 
τον εαυτό του μπροστά στον ήλιο. Εκφωνώντας τη λέξη ‘σκιά’ προσδιορίζει έτσι τον εαυτό 
της ως εμπόδιο, το οποίο όταν υπάρχει σχηματίζεται η σκιά. Ουσιαστικά κατασκευάζει με το 
σώμα της τη δομή σκιά – απουσία φωτός- παρουσία εμποδίου προσδιορίζοντας με αυτό τον 
τρόπο την έννοια του εμποδίζω.  
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Στη συγκεκριμένη μελέτη καταρχάς αναδείχθηκε η σωματική έκφραση ως παράγοντας 
συλλογισμού και κατασκευής νοήματος. Για το φαινόμενο σχηματισμού της σκιάς, τα παιδιά 
που συμμετείχαν στην έρευνα, σε αρκετές περιπτώσεις παρήγαγαν συλλογισμούς 
προερχόμενους ή και παραγόμενους από το ανθρώπινο σώμα. Ειδικά για την ‘περιοχή 
σχηματισμού της σκιάς’, αλλά και για την ‘ευθύγραμμη διάδοση’αρκετάήταν τα παιδιά που 
δημιούργησαν αποκλειστικά ενσώματους συλλογισμούς. Ενδεχομένως, είναι τέτοια η φύση 
αυτών των όψεων του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου η οποία προάγει την 
ανάπτυξη της σκέψης μέσω της σωματικής έκφρασης, και γενικά ωθεί τα παιδιά να 
παραγάγουν δομές προφορικού λόγου και ενσώματων δράσεων με αλληλοσυμπληρούμενα 
περιεχόμενα (Herakleioti&Pantidos 2015).Η τυπική σωματική δείξη με τον δείκτη του 
χεριού, αλλά και η εικονίζουσα χειρονομία αναπαράστασης της κίνησης του φωτός φαίνεται 
ότι χρησιμοποιούνται ευρέως από τα παιδιά στη διαδικασία οικοδόμησης των συγκεκριμένων 
εννοιών. 
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Γενικότερα, θεωρείται πια δεδομένο ότι η διαδικασία παραγωγής νοήματος συνδέεται ρητώς 
και με τους τρόπους έκφρασης και αναπαράστασης των επιστημονικών οντοτήτων, και έτσι, 
καθίσταται αναγκαίο το φαινόμενο της μάθησης να συνδεθεί και με αυτούς (Vosniadou et al. 
2004, Tytleretal. 2007).Ειδικά οι τροπικότητες έκφρασης του ανθρωπίνου σώματος όχι μόνο 
αποσαφηνίζουν τα λεγόμενα αλλά αρκετές φορές συγκροτούν αυθύπαρκτα νοήματα 
(Hadzigeorgiouetal. 2009). Η παροχή ενισχυμένων σωματικών εμπειριών μάθησης κατά τη 
διδασκαλία μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες εννοιολογικής αλλαγής, καθώς δίνει τη 
δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εξελίξουν τις εξηγήσεις τους (Givry & Roth 2006). 
Παρόλο που η μελέτη αφορούσε σε μία μόνο τάξη νηπιαγωγείου και σε ένα συγκεκριμένο 
διδακτικό αντικείμενο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η σωματική έκφραση αποτελεί 
γραμματικό γένος το οποίο μαζί με τα αντίστοιχα του προφορικού λόγου, αλλά και του 
χώρου, συγκροτούν συντακτικές δομές παραγωγής συλλογισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
καταγραφή δεδομένων μέσω βίντεο αποτελεί βασικό εργαλείο, παρόλο που η ανάλυση αυτών 
εμφανίζει αυξημένη πολυπλοκότητα. Στην αντίθετη περίπτωση όμως,η ανάλυση της 
διδασκαλίας και της μάθησης φαίνεται να είναι αποσπασματική. Γενικότερα, είναι σκόπιμη η 
διερεύνηση των συλλογισμών των εκπαιδευόμενων για τις επιστημονικές έννοιες στη σχέση 
τους με το σημειωτικό πλαίσιο στο οποίο αυτοίοι συλλογισμοί κατασκευάζονται. 
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Μια εποικοδομητική πρόταση παραγωγής διδακτικού υλικού που 
αφορά στην επίπλευση και βύθιση των σωμάτων για την Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξη του Δημοτικού Σχολείου. 
 Ταμπάκης Παναγιώτης1, Βαβουγυιός Διονύσιος2 
 1Δημοτικό Σχολείο Σούρπης Μαγνησίας, ptabakis@hotmail.com,  2Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, dvavou@uth.gr 
 
 Περίληψη Η κατανόηση φαινομένων που σχετίζονται με την επίπλευση και τη βύθιση των σωμάτων 

αποτελεί μέρος των μαθησιακών στόχων για τις Φυσικές Επιστήμες, σύμφωνα με Αναλυτικό 
Πρόγραμμα της Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Εντούτοις, η διδασκαλία των σχετικών 
εννοιών στην τάξη αυτή αποφεύγεται, μια και οι μαθητές/ριες εμφανίζουν σημαντικές 
δυσκολίες στην κατάκτησή τους, όπως επιβεβαιώνεται και βιβλιογραφικά. Επομένως, 
θεωρήθηκε ενδιαφέρον αρχικά να διερευνηθούν οι ιδέες των παιδιών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 
του Δημοτικού για το θέμα αυτό με τη σύνταξη γραπτού ερωτηματολογίουκαιστη συνέχεια 
να αξιοποιηθούν τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού, 
εποικοδομητικού και συνεργατικού τύπου, για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, 
στηριζόμενο σε ένα ερμηνευτικό πλαίσιο που χρησιμοποιεί ως κεντρική έννοια την 
πυκνότηταθεωρώντας ότι ταιριάζει περισσότερο στη συγκεκριμένη ηλικία των παιδιών και τα 
βοηθάει να απαλλαγούν από την αφηρημένη φύση της έννοιας της δύναμης. Το εκπαιδευτικό 
αυτό υλικό θα παρουσιαστεί και θα σχολιαστεί αναλυτικότερα.  
 
Summary  Comprehending phenomena related with the flotation or sinking of a body constitutes part of 
the learning objectives included in Science Education, in accordance with the curriculum of 
the fifth grade of the GreekPrimary School. However, teaching these concepts to the specific 
grade is usually avoided, since learners seem to have significant difficulties in acquiringthem, 
as it has been bibliographically confirmed. Therefore, it has been considered interesting to 
initially investigate the ideas of learners of the fifth and sixth grade of primary school on this 
subject by filling in a written questionnaire and exploit the data gathered in the development 
of constructive and cooperative teaching material that is based on an interpretative framework 
using density as the central concept and addresses the last two classes of Primary School, 
considering that it is more suitable for the particular age of the learners and it helps them to be 
relieved of the abstract nature of the concept of force. This educational material will be 
presented and discussed in detail. 
 
Εισαγωγή  
Τα τελευταία χρόνια μεγάλο μέρος των ερευνών ασχολείται με την ανίχνευση και καταγραφή 
των ιδεών που έχουν τα παιδιά για τα φυσικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα, ως προς το φαινόμενο της 
επίπλευσης και της βύθισης, η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ότι οι 
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μαθητές/ριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόησή 
τους.Πρώτοι που ερεύνησαν το πώς τα παιδιά το κατανοούν ήταν οι Inhelder και Piaget 
(1958) οι οποίοι συμπέραναν ότι η διαμόρφωση κανόνων πρόβλεψης απαιτεί ιδιαίτερα 
αφαιρετικές διαδικασίες συλλογισμού. Έρευνες με μαθητές/ριες (Biddulph & Osborne 1984, 
Denticietal. 1984, Hsiao-Ching 2002,Havu-Nuutinen 2005), αλλά και με φοιτητές/ριες και εν 
ενεργεία δασκάλους (Καρανίκας κ.ά. 1996, Heywood & Parker 2001, Loverude et al. 2003) 
έδειξαν ότι οι παράγοντες που θεωρούνται ότι επηρεάζουν την επίπλευση ή τη βύθιση ενός 
σώματος είναι το βάρος του, ο αέρας που εμπεριέχεται, η επιφάνεια επαφής του με το υγρό, 
το σχήμα που έχει, το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο, το μήκος του, αν είναι συμπαγές ή 
όχι και αν έχει τρύπες ή ρήγματα. Συνήθως αναφέρεται το βάρος ως μοναδικός και επαρκής 
παράγοντας για τον τρόπο επίπλευσής του, ενώ ο όρος «πυκνότητα» χρησιμοποιείται 
ελάχιστα. Για κάποιους/ες μαθητές/ριες ή φοιτητές/ριες η επίπλευση ενός σώματος εξαρτάται 
αποκλειστικά από τα χαρακτηριστικά του σώματος, ενώ για άλλους/ες μόνο από το υγρό στο 
οποίο βυθίζεται. Ακόμη, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα παιδιά σπάνια διαχειρίζονται το 
φαινόμενο αυτό με όρους δυνάμεων (Heywood & Parker 2001), ενώ οι περισσότερες 
δυσκολίες φαίνεται να εδράζονται στις εναλλακτικές αντιλήψεις που υπάρχουν για τις 
υποκείμενες έννοιες όπως είναι ο όγκος, η μάζα, το βάρος, η πυκνότητα, η δύναμη και η 
πίεση (Jain 1982, Smithetal. 1985, Halford et al. 1986,Mullet&Montcouquiol 1988). Επειδή 
οι μαθητές/ριες έχουν την τάση να συγχέουν τη μάζα με τον όγκο και τη δύναμη με την πίεση 
είναι δύσκολο για αυτούς/ές να κατανοήσουν τη δύναμη άνωσης ή να συσχετίσουν το βάρος 
ενός βυθισμένου αντικειμένου σε ένα υγρό με το βάρος ενός ίσου, φανταστικού, όγκου του 
υγρού αυτού. Ομοίως, οι μαθητές/ριες που δεν κατανοούν τις εντατικές ιδιότητες της 
πυκνότητας και της πίεσης είναι ανίκανοι/ες να συγκρίνουν την πυκνότητα ενός βυθισμένου 
σώματος με αυτή του υγρού που το περιβάλλει ή να κατανοήσουν γιατί μια τέτοια σύγκριση 
είναι σημαντική (Raghavan et al. 1998). 
Οι προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για τη διδακτική αξιοποίηση της επίπλευσης και βύθισης 
των σωμάτων οργανώθηκαν γύρω από τη διαπραγμάτευση κάποιας κεντρικής έννοιας. Οι 
περισσότερες χρησιμοποιούν ένα ερμηνευτικό πλαίσιο που στηρίζεται στην έννοια της 
πυκνότητας (Rowell και Dawson 1977, Hewson & Hewson 1983) και στη διαφοροποίησή της 
από την έννοια του βάρους (Smith et al. 1992), ενώ άλλες στηρίζονται στην ισορροπία 
δυνάμεων (Raghavan et al. 1998). Η αξιολόγησή τους αποκαλύπτει ότι μια διδακτική 
παρέμβαση που στηρίζεται αποκλειστικά στην έννοια της πυκνότητας, αποφεύγοντας τη 
χρήση του όρου της δύναμης, μπορεί να προσφέρει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 
(Heron et al.2003). Επίσης, θετική κρίνεται και η αξιοποίηση του κοινωνικού διαλόγου και 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ δασκάλου και μαθητών/ριών, αλλά και μαθητών/ριών μεταξύ 
τους (Howeetal. 1990,Kawasaki&Herrenkohl 2004,Havu-Nuutinen 2005). Η Havu-Nuutinen 
(2005) ερευνώντας τη διαδικασία εννοιολογικής αλλαγής παιδιών προσχολικής ηλικίας ως 
προς την επίπλευση και τη βύθιση των σωμάτων υποστήριξε ότι ένα ερμηνευτικό πλαίσιο που 
στηρίζεται στην πυκνότητα βοηθάει τα παιδιά να απαλλαγούν από το μοντέλο του βάρους και 
να κατανοήσουν τις έννοιες του όγκου και της πυκνότητας, ενώ σε ένα πλαίσιο με βάση την 
ισορροπία δυνάμεων δημιουργείται πρόβλημα από την αφηρημένη φύση της έννοιας της 
δύναμης, χωρίς, παράλληλα, να αποκαλύπτονται όλα τα στοιχεία που εμπλέκονται. 
 
Μεθοδολογία 
Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των ιδεών των μαθητών/ριών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για φαινόμενα που σχετίζονται με την επίπλευση και τη βύθιση των σωμάτων 
και η διαμόρφωση μιας πρότασης για παραγωγή αντίστοιχου διδακτικού υλικού (Ταμπάκης 
2006). Η έρευνά έγινε σε δείγμα 82 μαθητών/ριών, 29 κοριτσιών και 52 αγοριών, τεσσάρων 
τμημάτων Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ενός κεντρικού δημοτικού σχολείου του Βόλου. Μέσο συλλογής 
των δεδομένων αποτέλεσε γραπτό ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε 19 ερωτήματα 
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κλειστού, αλλά και ανοικτού τύπου για την επίπλευση και βύθιση των σωμάτων. Τα θέματα 
που εξετάστηκαν ήταν κατά πόσο τα παιδιά θεωρούν ότι παίζουν ρόλο παράγοντες, όπως το 
βάρος, ο όγκος ή το σχήμα του αντικειμένου, το είδος και η ποσότητα του υγρού, καθώς κι αν 
γίνεται αντιληπτή η έννοια του όγκου που εκτοπίζει ένα αντικείμενο όταν βυθίζεται σε ένα 
υγρό. Επειδή το δείγμα της έρευνας δεν ήταν μεγάλο επιλέχθηκε μια ποιοτική ανάλυση των 
δεδομένων, ωστόσο τα συμπεράσματα είναι ενδεικτικά των αντιλήψεων των παιδιών σε 
αστικές περιοχές. Έχοντας ως βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και τα αποτελέσματα της 
δικής μας έρευνας διαμορφώθηκε μια πρόταση διδακτικής αξιοποίησης του φαινομένου που 
θα παρουσιαστεί και θα σχολιαστεί στη συνέχεια. 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κι αναλύονται τρειςερωτήσεις του ερωτηματολογίου που 
αφορούν στις έννοιες της άνωσης και της επίπλευσης των σωμάτων. Η πρώτη ερώτηση 
ζητούσε από τους/ις μαθητές/ριες να αναφέρουν κάποια πράγματα που επιπλέουν στο νερό 
και κάποια που βυθίζονται. Στα αντικείμενα που επιπλέουν αναφέρθηκαν τα πλοία, οι 
βάρκες, τα υδροπλάνα, το φελιζόλ, τα ξύλα, τα σωσίβια, τα πλαστικά μπουκάλια, τα 
φουσκωτά σκάφη, οι σημαδούρες, οι μπάλες, το στρώμα θαλάσσης κ.ά. Ως πράγματα που 
βυθίζονται τα παιδιά έγραψαν τις πέτρες, τα χαλίκια, την άμμο, τα νομίσματα, το κοχύλι, το 
σίδερο, το τσιμέντο, το μπουκάλι που είναι γεμάτο με νερό, το αυτοκίνητο κ.ά. Από τις 
απαντήσεις αυτές φαίνεται ότι όλοι/ες οι μαθητές/ριες, με βάση την εμπειρία τους, κατάφεραν 
να κάνουν διάκριση μεταξύ των σωμάτων που επιπλέουν και εκείνων που βυθίζονται στο 
νερό και να γράψουν σχετικά παραδείγματα. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσαν το σφουγγάρι, 
τα φύκια, το χαρτί, ο άνθρωπος και το καράβι που αναφέρθηκαν και στις δύο κατηγορίες, 
ίσως επειδή, ανάλογα με την περίπτωση, τα σώματα αυτά είναι δυνατόν να επιπλέουν ή να 
είναι βυθισμένα.  
Η επόμενη ερώτηση ζητούσε από τα παιδιά να γράψουν γιατί νομίζουν ότι κάποια σώματα 
επιπλέουν, ενώ κάποια άλλα βυθίζονται. Ο στόχος ήταν να έρθουν στην επιφάνεια οι 
αντιλήψεις τους για τους παράγοντες που θεωρούν ότι καθορίζουν την επίπλευση ή τη βύθιση 
ενός σώματος. Από τις απαντήσεις τους γίνεται αντιληπτό ότι το βάρος είναι αυτό που 
θεωρείται, κυρίως, ότι ευθύνεται για το αν ένα σώμα θα  επιπλεύσει ή όχι κι εμφανίζεται  
πολύ συχνά  στην επιχειρηματολογία τους (57%). Άλλοι παράγοντες που αναφέρονται, όμως, 
με πολύ μικρότερη συχνότητα είναι ο όγκος ενός σώματος (6%), η ύπαρξη ύλης στο 
εσωτερικό του (6%), η ύπαρξη πόρων και αέρα (5%), η επιφάνεια επαφής του με το νερό 
(4%), το σχήμα του (4%), το μέγεθός του (3%), το είδος του υλικού από το οποίο είναι 
φτιαγμένο (3%), η υδροστατική πίεση και η άνωση του υγρού (3%), η ποσότητα του νερού 
(2%), αν το σώμα είναι ζωντανό ή όχι (1%), ενώ σε ποσοστό 5% οι απαντήσεις ήταν ελλιπείς 
ή δεν δόθηκε καμία απάντηση. Αξίζει να σημειώσουμε πως μόνο ένα παιδί σωστά αναφέρει 
ότι τα ελαφρύτερα του νερού σώματα επιπλέουν, απάντηση που παραπέμπει σε μια σύγκριση 
πυκνοτήτων η οποία μπορεί με ασφάλεια να μας οδηγήσει στην πρόβλεψη της επίπλευσης ή 
της βύθισής ενός αντικειμένου.  
Στην ερώτηση γιατί ένα μεγάλο πλοίο επιπλέει, ενώ ένα μικρό νόμισμα βυθίζεται το 16% των 
μαθητών/ριών το συνέδεσε με τον όγκο του σώματος, το 15% με την επιφάνεια επαφής, το 
13% με το είδος του υλικού, το 8% περίπου με την ύπαρξη μηχανής, τη δύναμη και την 
ταχύτητα του πλοίου και ίδιο ποσοστό με την παρουσία ή απουσία αέρα στο εσωτερικό του 
σώματος. Μικρότερο ποσοστό αναφέρεται στη δύναμη και την πίεση της θάλασσας, στο 
σχήμα ή θεωρεί ότι η έλλειψη βάρους οδηγεί στη βύθιση. Το 18% δεν μπόρεσε να δώσει 
ολοκληρωμένη απάντηση και μόνο μια μαθήτρια αναφέρθηκε στο βάρος του αντικειμένου σε 
σχέση με το μέγεθός του, απάντηση που παραπέμπει στην έννοια της πυκνότητας. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι τα παιδιά αναφέρουν τη μηχανή του πλοίου ως αιτία 
επίπλευσής του. Κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα της εναλλακτικής αντίληψης 
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για τη δύναμη η οποία συνδέεται με την κίνηση κι όχι με τη μεταβολή της, μια και δε γίνεται 
λόγος για το πλοίο όταν είναι αγκυροβολημένο και συνεχίζει να επιπλέει (Κώτσης 2004). 
Η τελευταία ερώτηση αποτελεί μέρος μιας ομάδας ερωτήσεων που εντάχθηκαν στο 
ερωτηματολόγιο με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών γύρω από το αν τα παιδιά συνδέουν 
την επίπλευση ενός σώματος με την επίδραση ορισμένων δυνάμεων κι αν ναι, με ποιες τη 
συνδέουν και τι χαρακτηριστικά θεωρούν ότι αυτές έχουν. Στην ερώτηση αυτή υπήρχε το 
σχήμα ενός φελλού που επέπλεε σε ένα δοχείο με νερό και ζητούνταν από τους/ις  
μαθητές/ριες  να  γράψουν  γιατί  πιστεύουν  ότι  συμβαίνει  αυτό.  Από  τιςαπαντήσεις των 
παιδιών (βλ. πίνακα1)διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία τους θεωρεί ότι οι  παράγοντες που 
καθορίζουν κάτι τέτοιο είναι το βάρος και η ύπαρξη αέρα. Μόνο 2 παιδιά δίνουν απαντήσεις 
που παραπέμπουν στην έννοια της πυκνότητας ή στη σύγκριση πυκνοτήτων που αποτελεί μια 
διαδικασία μέσω της οποίας μπορεί κάποιος/α να προβλέψει με ακρίβεια αν ένα σώμα θα 
επιπλεύσει ή όχι. Από την άλλη, αν και υπάρχουν 3 μαθητές/ριες που δείχνουν ικανοί/ες να 
συσχετίσουν την ύπαρξη κάποιας δύναμης με την επίπλευση ενός σώματος, κανένας/καμιά 
από αυτούς/ές δεν μπορεί να αντιληφθεί την επίπλευση αυτή ως ισορροπία δυνάμεων, ενώ 
εμφανίζεται και πάλι η σύγχυση με την έννοια της πίεσης.  
 

Πίνακας 1. Κατηγορίες απαντήσεων στην ερώτηση γιατί ο φελλός επιπλέει στο νερό. 
 

Κατηγορίες απαντήσεων Ν % 
Επειδή είναι ελαφρύς 28 34,1 
Λόγω του αέρα που περιέχει 17 20,7 
Εξαιτίας του υλικού από το οποίο είναι 
φτιαγμένος 

8 9,8 
Επειδή δεν υπάρχει μέσα του αέρας 4 4,9 
Λόγω της άνωσης ή μιας άλλης δύναμης  3 3,7 
Λόγω της υδροστατικής πίεσης 1 1,2 
Επειδή είναι ελαφρύς για τον όγκο του 1 1,2 
Επειδή είναι ελαφρύτερος από το νερό 1 1,2 
Ελλιπείς απαντήσεις 4 4,9 
Χωρίς απάντηση 15 18,3 
Σύνολο 82 100 

 
Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ερωτηματολόγιου μας, αλλά και τα δεδομένα της 
διεθνούς βιβλιογραφίας διαμορφώθηκε μια πρόταση για τη διδακτική διαπραγμάτευση της 
επίπλευσης και της βύθισης των σωμάτων(Ταμπάκης & Σταυρίδου 2008), σύμφωνη με τις 
αρχές του κοινωνικού εποικοδομητισμού και της συνεργατικής μάθησης, στη βάση ενός 
ερμηνευτικού πλαισίου που έχει ως κεντρική την έννοια της πυκνότητας η οποία, 
λαμβάνοντας υπό όψη τα νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα, φαίνεται ότι ταιριάζει 
περισσότερο στην ηλικία των παιδιών που μας ενδιαφέρει βοηθώντας τα παράλληλα να 
απαλλαγούν από το μοντέλο του βάρους και να κατανοήσουν καλύτερα τις υποκείμενες 
έννοιες (Heron et al. 2003, Havu-Nuutinen 2005). Αφετηρία για την υποστήριξη ενός τέτοιου 
διδακτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος αποτέλεσε η εργασία του Γραμμένου (2004) που 
αφορούσε στη μοντελοποίηση των εννοιών της μάζας, του όγκου και της πυκνότητας 
κάνοντας χρήση ενός απλού σωματιδιακού μοντέλου και αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό 
λογισμικό «Το τετράδιο της πυκνότητας». Η εφαρμογή του συγκεκριμένου λογισμικού σε 
παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου είχε ενθαρρυντικά μαθησιακά 
αποτελέσματα, βοηθώντας τα να κατανοήσουν, σε μεγάλο βαθμό, τις έννοιες της μάζας, του 
όγκου και της πυκνότητας με τη δημιουργία κατάλληλων αναπαραστάσεων σε μικροσκοπικό 
επίπεδο, για τη δομή της ύλης . 
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Το προτεινόμενο διδακτικό πακέτο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας με δραστηριότητες που 
αναπτύχθηκαν βάση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας και προσαρμόστηκαν στο 
συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης (Ταμπάκης, 2006). Απευθύνεται στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη 
του δημοτικού σχολείου, ολοκληρώνεται σε 12 διδακτικές ώρες και αποτελείται από τις 
ενότητες: α) «Πυκνότητα», β) «Καταστάσεις της ύλης» και γ) Επίπλευση και βύθιση των 
σωμάτων. Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην «Πυκνότητα», οι στόχοι για τους/ις 
μαθητές/ριες είναι: α) να κατανοήσουν, σε μικροσκοπικό επίπεδο, τις έννοιες της μάζας, του 
όγκου και της πυκνότητας κάνοντας χρήση ενός απλού σωματιδιακού μοντέλου και των 
δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού λογισμικού «Το τετράδιο της πυκνότητας» και β) να 
συνδέσουν τις αναπαραστάσεις του εμπειρικού επιπέδου, σχετικά με αυτές τις έννοιες, με 
αναπαραστάσεις του μικροσκοπικού επιπέδου. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό 
είναι εποικοδομητικού τύπου και εξασφαλίζει υψηλή αλληλεπιδραστικότητα με το χρήστη. 
Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους/ις μαθητές/ριες: α) να εμπλακούν σε δραστηριότητες ή 
και πειράματα που αναφέρονται στο μικροσκοπικό επίπεδο, που δεν θα μπορούσαν να 
υλοποιηθούν διαφορετικά, για να προσεγγίσουν τις έννοιες της μάζας, του όγκου και της 
πυκνότητας και β) να συνδέουν αλλαγές στο μακροσκοπικό επίπεδο με αντίστοιχες αλλαγές 
στο μικροσκοπικό, όπως για παράδειγμα τη μείωση του όγκου ενός σώματος με τη μείωση 
των αποστάσεων των σωματιδίων κ.ά. (Γραμμένος 2004). Σχετικά με τη δεύτερη ενότητα που 
έχει τίτλο «Καταστάσεις της ύλης» ο στόχος είναι να διαμορφώσουν οι μαθητές/ριες κριτήρια 
διάκρισης και ταξινόμησης των σωμάτων μεταξύ των τριών καταστάσεων της ύλης και 
ειδικότερα να κατανοήσουν ότι τα υγρά δεν μεταβάλλουν τον όγκο και, κατά συνέπεια, την 
πυκνότητά τους ακόμη κι όταν προσπαθήσουμε να τα συμπιέσουμε. Τέλος, ως προς την τρίτη 
ενότητα, ο στόχος είναι να αντιληφθούν τα παιδιά ότι η σύγκριση πυκνοτήτων είναι ασφαλής 
τρόπος πρόβλεψης της επίπλευσης ή βύθισης ενός σώματος. Επειδή οι μαθητές/ριες συνδέουν 
την επίπλευση ενός σώματος με το βάρος του, τον όγκο του ή την επιφάνεια επαφής του με το 
υγρό, καθώς και με το είδος του υγρού και την ποσότητά του σχεδιάστηκαν εργαστηριακά 
πειράματα, έτσι, ώστε τα παιδιά να παρατηρήσουν κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες μπορούν 
να καθορίσουν τη συμπεριφορά του αντικειμένου όταν αφήνεται ελεύθερο μέσα σε ένα υγρό, 
ενώ αναπτύχθηκε κι ένα απλό μικροσκοπικό μοντέλο πυκνότηταςέχοντας ως βάση το 
αντίστοιχο μοντέλο των Raghavan και Glaser (1995) όπου το πλήθος των κουκίδων στο 
σχέδιο ενός σώματος παρουσιάζει σχηματικά την πυκνότητά του, δίνοντας πληροφορίες για 
τον όγκο και, κατά συνέπεια, τη μάζα του. 
Το υλικό αυτό περιλαμβάνει φυλλάδια εργασίας για το/η μαθητή/ρια που προβλέπουν τα 
παρακάτω είδη δραστηριοτήτων: α) Ατομικές εργασίες, όπου κάθε μαθητής/ρια έχει τη 
δυνατότητα να εκφράσει τις προσωπικές του/ης απόψεις γραπτώς ή κάνοντας κάποιο σχήμα. 
β) Ομαδικές δραστηριότητες, στις οποίες τα παιδιά πραγματοποιούν πειράματα και 
καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. γ) Συζητήσεις στην ομάδα, όπου ο/η κάθε μαθητής/ρια 
παρουσιάζει στα άλλα μέλη της ομάδας του τις απόψεις του τεκμηριώνοντας με επιχειρήματα 
τις επιλογές του/ης. δ) Συζητήσεις σε ολόκληρη την τάξη κατά τη διάρκεια των οποίων 
προβλέπεται η παρουσίαση των συμπερασμάτων της κάθε ομάδας και η διαπραγμάτευση των 
υπό διδασκαλία όρων και εννοιών. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων στα φυλλάδια εργασίας 
είναι τέτοια που προωθείται, σύμφωνα και με το θεωρητικό πλαίσιο που έχει υιοθετηθεί, ο 
ομαδοσυνεργατικός τρόπος εργασίας, ενώ ο προτεινόμενος ρόλος του δασκάλου είναι αυτός 
του συντονιστή και διευκολυντή της διδακτικής διαδικασίας. 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα βλέπουμε ότι όλοι/ες οι μαθητές/ριες κατάφεραν 
να διακρίνουν τα σώματα που επιπλέουν από εκείνα που βυθίζονται στο νερό και να γράψουν 
σχετικά παραδείγματα. Στην ερώτηση γιατί νομίζουν ότι κάποια σώματα επιπλέουν ενώ άλλα 
όχι βλέπουμε ότι το βάρος αναδεικνύεται ως το κατεξοχήν κριτήριο (57%). Άλλοι 
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παράγοντες που αναφέρονται είναι ο όγκος ενός σώματος, η ύπαρξη ύλης στο εσωτερικό του, 
η ύπαρξη πόρων και αέρα και η επιφάνεια επαφής του με το νερό. Παρόμοιες απαντήσεις 
παίρνουμε και στην ερώτηση γιατί ο φελλός επιπλέει στο νερό όπου, εκτός του παράγοντα 
βάρους (34%), και η ύπαρξη του αέρα (21%) επιλέγεται από ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό. 
Στις παραπάνω ερωτήσεις τρία μόνο παιδιά δίνουν απαντήσεις που παραπέμπουν στη 
σύγκριση πυκνοτήτων. Από την άλλη, αν και υπάρχουν μαθητές/ριες που δείχνουν ικανοί/ες 
να συσχετίσουν την ύπαρξη κάποιας δύναμης με την επίπλευση ενός σώματος, κανένας/καμιά 
από αυτούς/ές δεν μπορεί να αντιληφθεί την επίπλευση αυτή ως ισορροπία δυνάμεων. Τα 
παραπάνω προβλήματα ίσως δείχνουν ότι ένα ερμηνευτικό πλαίσιο φαινομένων επίπλευσης ή 
βύθισης σωμάτων που στηρίζεται στην έννοια της δύναμης μπορεί να δημιουργήσει 
δυσκολίες και παρανοήσεις περισσότερες από αυτές που θα κληθεί να λύσει. Από την άλλη 
πλευρά, αν και δεν υπήρξε σχετική διδασκαλία, υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις 
μαθητών/ριών που ερμήνευσαν το φαινόμενο της επίπλευσης και βύθισης των σωμάτων με 
βάση τη σύγκριση πυκνοτήτων, γεγονός που ίσως φανερώνει ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι 
περισσότερο κοντά στην ηλικία των παιδιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, 
αν υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση. 
Έχοντας ως βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ερωτηματολόγιου μας, αλλά και τα 
δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας διαμορφώθηκε μια πρόταση για τη διδακτική 
διαπραγμάτευση της επίπλευσης και της βύθισης των σωμάτων στη βάση ενός ερμηνευτικού 
πλαισίου που έχει ως κεντρική την έννοια της πυκνότητας θεωρώντας ότι βοηθάει τα παιδιά 
να απαλλαγούν από το μοντέλο του βάρους και να κατανοήσουν καλύτερα τις υποκείμενες 
έννοιες. Το υλικό αυτό απευθύνεται στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, 
περιλαμβάνει φύλλα εργασίας που είναι δομημένα σύμφωνα με τις αρχές του κοινωνικού 
εποικοδομητισμού και αποτελείται από τις ενότητες «Πυκνότητα», «Καταστάσεις της ύλης», 
και «Επίπλευση και βύθιση των σωμάτων». Ως προς την πρώτη ενότητα η παραγωγή του 
διδακτικού υλικού βασίστηκε στην εργασία του Γραμμένου (2004) που αφορούσε στη 
διδασκαλία της έννοιας της πυκνότητας αξιοποιώντας  αντίστοιχο εκπαιδευτικό λογισμικό. 
Ως προς τις επόμενες ενότητες στόχος είναι να διαμορφώσουν οι μαθητές/ριες κριτήρια 
διάκρισης και ταξινόμησης των σωμάτων μεταξύ των τριών καταστάσεων της ύλης και να 
αντιληφθούν ότι η σύγκριση πυκνοτήτων είναι ασφαλής τρόπος πρόβλεψης της επίπλευσης ή 
βύθισης ενός σώματος. Επειδή οι μαθητές/ριες συνδέουν την επίπλευση ενός σώματος με το 
βάρος του, τον όγκο του ή την επιφάνεια επαφής του με το υγρό, καθώς και με το είδος του 
υγρού και την ποσότητά του σχεδιάστηκαν εργαστηριακά πειράματα, έτσι, ώστε τα παιδιά να 
παρατηρήσουν κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες μπορούν να καθορίσουν τη συμπεριφορά του 
αντικειμένου όταν αφήνεται ελεύθερο μέσα σε ένα υγρό, ενώαναπτύχθηκε κι ένα απλό 
μικροσκοπικό μοντέλο πυκνότητας. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά καλούνται, με βάση τα 
ερωτήματα και τις εικόνες που συνοδεύουν τις δραστηριότητες στα φυλλάδια εργασίας, να 
εκφράσουν τις ιδέες τους, να κάνουν τις προβλέψεις τους, να εκτελέσουν ένα πείραμα και να 
κάνουν τις παρατηρήσεις τους, να συζητήσουν στην ομάδα ή στην τάξη και να εξάγουν τα 
συμπεράσματά τους, να αιτιολογήσουν και να παρουσιάσουν την απάντησή τους, να 
συγκρίνουν τις αρχικές με τις τελικές τους απόψεις και να εντοπίσουν ομοιότητες και 
διαφορές. 
Τελειώνοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι απομένει πλέον η εφαρμογή του προτεινόμενου 
διδακτικού υλικού στην πράξη και ο έλεγχος των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα από μια 
μελλοντική έρευνα η οποία θα αναδείξει την αξίατης διδακτικής παρέμβασης ως προς την 
επίτευξη των μαθησιακών στόχων που έχουν τεθεί, αλλά θα δώσει και τη δυνατότητα της 
σύγκρισής της με ανάλογες διδακτικές προσεγγίσεις ορισμένες από τις οποίες έχουν 
αναφερθεί και προηγουμένως. 
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Περίληψη Η παρούσα εργασία διερευνά την ανάπτυξη δεξιοτήτων πειραματικού σχεδιασμού σε μαθητές 
της Ε΄ Δημοτικού (N=14) μέσα από μια διερευνητική διδακτική ακολουθία. Η διδακτική 
ακολουθία (διάρκειας 14 ωρών) στηρίχτηκε στο διδακτικό μοντέλο Διερευνητικές Διαδρομές 
(ΔΙΕΔΙΑ) και εστιάστηκε στα φαινόμενα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και της 
σκιάς. Αρχικά εφαρμόστηκε καθοδηγούμενη διερεύνηση και στη συνέχεια ανοιχτή 
διερεύνηση. Κατά την καθοδηγούμενη διερεύνηση οι μαθητές εξοικειώθηκαν με ένα 
εργαλείο πειραματικού σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αν και η δεξιότητα του 
πειραματικού σχεδιασμού στους μαθητές της Ε’ Δημοτικού είναι περιορισμένη, κατάφεραν 
τελικά να την ενισχύσουν μέσα από μία συγκεκριμένη διδακτική διερευνητική ακολουθία η 
οποία βασίστηκε σε ένα ειδικό φύλλο πειραματικού σχεδιασμού. Επίσης η ενίσχυση της 
δεξιότητας πειραματικού σχεδιασμού φάνηκε να βοηθάει γενικότερα τους μαθητές να 
σχεδιάσουν μόνοι τους τη διερεύνηση ενός φαινομένου στην περιοχή της οπτικής στο πλαίσιο 
ανοιχτής διερευνητικής προσέγγισης. 
 
Abstract The paper explores 5th graders students (N:14) development design skills through an inquiry 
teaching sequence. The teaching sequence (14 hours) was based on the Inquiry Routes 
(INRU) teaching model and focused on rectilinear light propagation and shadow. At the first 
phase it was implemented guided inquiry and at the second phase open inquiry. Through 
guided inquiry students were familiarized with an experimental design tool. Results saw that 
although students have a limited experimental design skill finally managed to enrich it 
through a specific inquiry teaching sequence based on a specific experiment design 
worksheet. Also enhancing experimental design skill seemed to help students design their 
own investigations, through an open inquiry approach in the optical field. 
 
Εισαγωγή 
Η διερευνητική διδασκαλία ποικίλει ως προς τον βαθμό αυτονομίας που έχει ο μαθητής και 
διακρίνεται σε δομημένη (χαμηλός βαθμός αυτονομίας), καθοδηγούμενη (μέτριος βαθμός 
αυτονομίας) και ανοιχτή – αυθεντική διερευνητική διδασκαλία (υψηλός βαθμός αυτονομίας) 
(ΝRC, 2000). Οι απόψεις των ερευνητών διχάζονται ως προς το πιο επίπεδο διερεύνησης 
είναι το πιο αποτελεσματικό (Zion, 2007; Yerrick 2000, Zion & Mendelovici, 2012). 
Υπάρχουν ερευνητές που τάσσονται υπέρ της ανοιχτής διερεύνησης (Berg et al. 2003; Yen 



314 
 

and Huang 2001; Krystyniak and Heikkinen, 2007) υποστηρίζοντας ότι εμπλέκει τους 
μαθητές με ανώτερες δεξιότητες σκέψης και θεμελιώδεις διερευνητικές δεξιότητες, ενώ άλλοι 
ερευνητές τάσσονται υπέρ της καθοδηγούμενης διερεύνησης υποστηρίζοντας (Sandoval και 
Morrison, 2003) ότι πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να εμπλακούν σε ανοιχτές διερευνητικές 
δραστηριότητες.  
Η αυθεντική ή ανοιχτή διερεύνηση αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι 
επιστήμονες. Συνεπώς η εμπλοκή των μαθητών σε μία αυθεντική - ανοιχτή διερεύνηση 
απαιτεί ανώτερες δεξιότητες σκέψης (οργάνωση, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) και 
θεμελιώδεις διερευνητικές δεξιότητες (διατύπωση επιστημονικών ερωτημάτων, πειραματικός 
σχεδιασμός, εφαρμογή του σχεδίου έρευνας, αξιολόγηση). Οι Zion and Sadeh (2007) 
αναφέρουν ότι οι μαθητές που έχουν ελλείψεις ως προς τις παραπάνω διερευνητικές 
δεξιότητες και ως προς την γνώση περιεχομένου δυσκολεύονται κατά την διεξαγωγή ανοιχτής 
διερεύνησης.  
Οι Germann et al. (1996) και Furtak (2006) υποστηρίζουν ότι η καθοδηγούμενη διερεύνηση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκαλοπάτι για την μετάβαση στην ανοιχτή διερεύνηση. Σε 
πρόσφατη έρευνά τους οι Zion & Mendelovici (2012) αναδεικνύουν την σημασία της 
προοδευτικής μετάβασης από το ένα επίπεδο διερεύνησης στο άλλο αναφέροντας ότι σε κάθε 
επίπεδο απαιτούνται διαφορετικές δεξιότητες. Στα αποτελέσματα του ίδιου άρθρου εισάγουν 
τον όρο open light inquiry για να περιγράψουν την προοδευτική μετάβαση από την 
καθοδηγούμενη στην ανοιχτή διερεύνηση, υποστηρίζοντας ότι η ανοιχτή διερεύνηση μπορεί 
να προσδιοριστεί με ένα ευρύ φάσμα επιπέδων. Το κάθε επίπεδο που βρίσκεται στο φάσμα 
της ανοιχτής διερεύνησης επικεντρώνεται στη διδασκαλία ενός «στοιχείου»/ μίας δεξιότητας 
που θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι μαθητές να υλοποιήσουν 
δραστηριότητες ανοιχτής διερεύνησης. Τις δεξιότητες αυτές οι παραπάνω ερευνητές τις 
χαρακτηρίζουν ως «ανοιχτές διερευνητικές δεξιότητες».  
Επομένως πριν οδηγήσουμε τους μαθητές σε μία ανοιχτή διερευνητική διαδικασία, μπορούμε 
να τους εξοικειώσουμε με μία σειρά «ανοιχτών διερευνητικών δεξιοτήτων» δηλαδή με μία 
σειρά θεμελιωδών διερευνητικών δεξιοτήτων η απόκτηση των οποίων μπορεί να προσδώσει 
στους μαθητές μεγάλο βαθμό αυτονομίας. Η ενίσχυση των θεμελιωδών διερευνητικών 
δεξιοτήτων αφορά τους διαδικαστικούς στόχους μιας διδασκαλίας. Η προώθηση των 
διαδικαστικών στόχων μπορεί να γίνει ρητά ή άρρητα. Η ρητή διδασκαλία στηρίζεται στην 
ξεκάθαρη δήλωση του σκοπού και της λογικής του προς διδασκαλία αντικειμένου, το οποίο 
μπορεί να γίνει με καθοδήγηση και με την παροχή μιας σειράς υποστηρικτικών. Στον 
αντίποδα βρίσκεται η έννοια της άρρητης διδασκαλίας κατά την οποία ο εκπαιδευτικός δεν 
καθιστά ξεκάθαρο στους μαθητές τους στόχους του προς διδασκαλία αντικειμένου. Με άλλα 
λόγια, όπως και στην περίπτωση της μάθησης του περιεχομένου, η μάθηση των θεμελιωδών 
διερευνητικών δεξιοτήτων πρέπει να σχεδιαστεί σκοπίμως, να διδαχθεί δηλαδή ρητά (Khalick 
& Akerson, 2009).  
Το NRC προσδιορίζει μία σειρά θεμελιωδών διερευνητικών δεξιοτήτων μεταξύ των οποίων 
και τη δεξιότητα πειραματικού σχεδιασμού. Η δεξιότητα του Ο πειραματικός σχεδιασμός 
θεωρείται μία πολύ σημαντική δεξιότητα, ίσως πιο σημαντική και από την εκτέλεση του ίδιου 
του πειράματος, γιατί σχετίζεται όχι μόνο με το περιεχόμενο αλλά και με την επιστημονική 
μεθοδολογία (Garratt & Tomlinson, 2001). Ο σχεδιασμός ενός πειράματος αναφέρεται στο 
συλλογιστικό μέρος (thinking part) του πειράματος (Lefkos et al, 2011), δηλαδή στο κομμάτι 
εκείνο που αφορά μόνο τη σκέψη. Αναφέρεται δηλαδή στον σαφή προσδιορισμό και 
περιγραφή των ενεργειών που πρόκειται, που είναι σκόπιμο να γίνουν πριν ξεκινήσει 
οποιαδήποτε διαδικασία εκτέλεσης του πειράματος.  
Ο πειραματικός σχεδιασμός εσωκλείει μια σειρά από διαστάσεις που σχετίζονται με την 
αναγνώριση των αρχικών συνθηκών, τις τεχνικές και τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν, την 
αναγνώριση των εξαρτημένων και των ανεξάρτητων μεταβλητών, τον προσδιορισμό του 
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τρόπου μέτρησης κα. (Lefkos et al, 2011). Η δυσκολία του πειραματικού σχεδιασμού έγκειται 
στο ότι ο μαθητής καλείται αφενός να προσδιορίσει τις παραπάνω διαστάσεις αφετέρου να τις 
συνδέσει με το πείραμα που πρόκειται να υλοποιήσει. 
Με βάση τα παραπάνω σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει:  
 κατά πόσο ρητή διδασκαλία της δεξιότητας του πειραματικού σχεδιασμού, μέσα από 
μία καθοδηγούμενη διερευνητική διαδικασία, μπορεί να ενισχύσει τη δεξιότητα του 
πειραματικού σχεδιασμού στην περιοχή της οπτικής.  
 κατά πόσο η ενίσχυση της δεξιότητας του πειραματικού σχεδιασμού από μία 
καθοδηγούμενη διερευνητική διαδικασία, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να σχεδιάσουν 
μόνοι τους τη διερεύνηση ενός φαινομένου στην περιοχή της οπτικής στο πλαίσιο μιας 
ανοιχτής διερευνητικής διαδικασίας. 

 
Μεθοδολογία 
Σε προηγούμενη εργασία μας (Καραγιάννη & Ψύλλος, 2013) παρουσιάσαμε ένα μοντέλο 
διερευνητικής προσέγγισης (ΔΙΕΔΙΑ, εικ. 1) το οποίο αποτελείται από 7 φάσεις (Περιέργεια, 
απορία, πρόβλημα/ Διατύπωση βασικών και παράγωγων ερωτημάτων/ Σχεδιασμός/ 
Εφαρμογή/ Συμπέρασμα/ Ανακοίνωση/ Αναστοχασμός).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα1: Μοντέλο «Διερευνητικές Διαδρομές - ΔΙΕΔΙΑ 
 
Το ΔΙΕΔΙΑ εφαρμόστηκε στη διδασκαλία της φύσης του φωτός και της σκιάς στο Δημοτικό. 
Η διδακτική παρέμβαση διήρκεσε συνολικά 14 ώρες και έγινε σε δύο φάσεις. Αρχικά (7 
ώρες) εφαρμόστηκε καθοδηγούμενη διερεύνηση για την διδασκαλία της φύσης του φωτός και 
στη συνέχεια (7 ώρες) ανοιχτή διερεύνηση για την διδασκαλία του φαινομένου της αλλαγής 
του μεγέθους της σκιάς. Η διδακτική παρέμβαση ακολούθησε τις φάσεις του μοντέλου 
ΔΙΕΔΙΑ. Η εργασία αυτή εστιάζεται στη φάση του σχεδιασμού (πειραματικού σχεδιασμού). 
Η ρητή διδασκαλία της φάσης του πειραματικού σχεδιασμού στηρίχτηκε στην προσαρμογή 
του πλαισίου των 8 διαστάσεων αξιολόγησης του πειραματικού σχεδιασμού (Lefkos, Psillos, 
Hatzikraniotis, 2011) από το οποίο επιλέξαμε τις 6 δηλαδή, την περιγραφή των αρχικών 
συνθηκών, την περιγραφή των φαινομένων, την περιγραφή της διαδικασίας, την επιλογή των 
υλικών, τον τρόπο τοποθέτησης των υλικών. Δεν χρησιμοποιήσαμε τις διαστάσεις 
«σχηματισμός υπόθεσης» και «έλεγχος της υπόθεσης». Η διάσταση του «σχηματισμού 
υπόθεσης», σύμφωνα με το μοντέλο ΔΙΕΔΙΑ, υλοποιείται κατά την φάση της «διατύπωσης 
επιστημονικά προσανατολισμένων ερωτήσεων» ενώ η διάσταση «έλεγχος της υπόθεσης» 
κρίθηκε δύσκολη για το επίπεδο των μαθητών της Ε΄ δημοτικού. Προσθέσαμε επίσης δύο 
επιπλέον διαστάσεις, την «πρόβλεψη» και την «έρευνας τις πηγές». Καταλήξαμε τελικά σε 
ένα νέο πλαίσιο 8 διαστάσεων (εικ.2). 
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Εικόνα 2: Νέο πλαίσιο 8 διαστάσεων πειραματικού σχεδιασμού για το δημοτικό σχολείο. 
 
Οι 8 διαστάσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν μόνο ως πλαίσιο αξιολόγησης του πειραματικού 
σχεδιασμό αλλά και ως πλαίσιο ρητής διδασκαλίας του πειραματικού σχεδιασμού. Κατά την 
καθοδηγούμενη ρητή διδασκαλία το πλαίσιο των 8 διαστάσεων χρησιμοποιήθηκε ως 
εργαλείο ρητής διδασκαλίας ενώ κατά την κατά την ανοιχτή διδασκαλία χρησιμοποιήθηκε ως 
εργαλείο αξιολόγησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τη διάσταση «έρευνα στις πηγές», 
κατά την καθοδηγούμενη διδασκαλία, η εκπαιδευτικός καθοδήγησε τους μαθητές στον 
προσδιορισμό των πηγών (διαδίκτυο, λογισμικό ΑΜΑΠ, σχολικό εγχειρίδιο, ντουλάπι με 
εργαλεία για πειράματα φυσικής) από τις οποίες θα μπορούσαν να αντλήσουν πληροφορίες 
για το πείραμα που προσπαθούσαν να σχεδιάσουν, ενώ κατά την ανοιχτή διερεύνηση οι 
μαθητές αφέθηκαν αρχικά να αποφασίσουν μόνοι τους κατά πόσο χρειάζονται αυτή την 
διάσταση για την δημιουργία του πειραματικού τους. Όσοι μαθητές επέλεξαν να κάνουν 
χρήση αυτής της διάστασης αφέθηκαν να προσδιορίσουν μόνοι τους, χωρίς καθοδήγηση, ποια 
πηγή θα χρησιμοποιήσουν και πως. Για την διάσταση «αναγνώριση των μεταβλητών» η 
εκπαιδευτικός κατά την καθοδηγούμενη διδασκαλία βοήθησε τους μαθητές να εντοπίσουν τι 
παραμένει σταθερό στο πείραμα που πρόκειται να σχεδιάσουν και τι αλλάζει ενώ κατά την 
ανοιχτή διερεύνηση οι μαθητές αφέθηκαν αρχικά να αποφασίσουν κατά πόσο θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν αυτή την διάσταση, προσπαθώντας στη συνέχεια να προσδιορίσουν και να 
περιγράψουν τι θα αλλάξουν και τι θα κρατήσουν σταθερό κατά τον σχεδιασμό πειραμάτων 
αναφορικά με τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται το μέγεθος της σκιάς.  
Το δείγμα ήταν 14 μαθητές Ε’ τάξης και διδάσκουσα η πρώτη συγγραφέας. Κατά την 
καθοδηγούμενη διερεύνηση δόθηκε γραπτό pre test που ζητούσε από τους μαθητές να 
περιγράψουν τι θα έκαναν για να σχεδιάσουν ένα πείραμα. Η ρητή καθοδηγούμενη 
διδασκαλία στηρίχτηκε στη δημιουργία ενός «εργαλείου σχεδιασμού» βασισμένο στις 8 
διαστάσεις, ενταγμένο σε φύλλο εργασίας (ΦΕ). Στόχος ήταν η κατανόηση και εφαρμογή του 
από τους μαθητές. Κατά την καθοδηγούμενη διδασκαλία, στη φάση του σχεδιασμού οι 
μαθητές κατά ομάδες και με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού ανέπτυξαν τον σχεδιασμό 
πειραμάτων για τη διάδοση του φωτός ακολουθώντας το ΦΕ. Στο τέλος της φάσης αυτής 
δόθηκε σε κάθε μαθητή το 1ο post test (Τι έκανες για να σχεδιάσεις το πείραμα;) Κατά την 
ανοιχτή διερεύνηση οι μαθητές ανέπτυξαν τα πειραματικά τους σχέδια, για το μέγεθος της 
σκιάς, χωρίς καθοδήγηση, και στο τέλος συμπλήρωσαν το 2ο test (Τι έκανες για να σχεδιάσεις 
το πείραμα;). Τα αποτελέσματα προέκυψαν από 2 μετρήσεις. Αρχικά έγινε σύγκριση του pre 
test με το 1ο post test και αξιολογήθηκε κατά πόσο οι μαθητές κατάφεραν να ανακαλέσουν τις 
8 διαστάσεις για να περιγράψουν τη διαδικασία του πειραματικού σχεδιασμού. Στη συνέχεια 
έγινε έλεγχος 2ου post test της ανοιχτής διδασκαλίας για να διαπιστωθεί ποιες διαστάσεις 
επέλεξαν οι μαθητές για την περιγραφή του πειραματικού τους σχεδίου. 
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Αποτελέσματα και συζήτηση 
Οι απαντήσεις στο pre test έδειξαν ότι οι μαθητές συγχέουν τον πειραματικό σχεδιασμό που 
αφορά το thinking part, με τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του (εφαρμογή 
του πειράματος): Π.χ. «Θα παρατηρήσω μέχρι να βγάλω συμπέρασμα», «Θα έκανα ταξίδια 
και θα συνέλεγα πληροφορίες». πχ. «Κάνω πειράματα και δοκιμές», «Κάνω ότι και οι 
επιστήμονες, αναλύσεις», «Θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ την στρατηγική των 
επιστημόνων», «Θα διασταυρώσω πληροφορίες». Επίσης συγχέουν τον πειραματικό 
σχεδιασμό με την διατύπωση επιστημονικά προσανατολισμένων ερωτημάτων «Θα έκανα 
ερωτήσεις». Συμπερασματικά παρατηρούμε πως ο πειραματικός σχεδιασμός συγχέεται 
γενικότερα με την ερευνητική διαδικασία καθώς οι μαθητές θεωρούν πως η διατύπωση 
επιστημονικών ερωτημάτων, η επιλογή της ερευνητικής μεθόδου, η διατύπωση 
συμπερασμάτων εντάσσονται μέσα στο πειραματικό σχέδιο. 
Από τις απαντήσεις στο 1ο post test διαπιστώθηκε ότι και 14 μαθητές μετά την ρητή 
καθοδηγούμενη διδασκαλία ήταν σε θέση να ανακαλέσουν και τις 8 διαστάσεις του 
εργαλείου πειραματικού σχεδιασμού για να περιγράψουν τη διαδικασία που ακολούθησαν 
κατά τον σχεδιασμό των πειραμάτων τους π.χ. Μαθητής1: «για να σχεδιάσω το πείραμα 
πρώτα έκανα μια πρόβλεψη, περίγραψα το φαινόμενο που ερευνώ, μετά διάλεξα τα υλικά και 
είπα πως θα τα στήσω, είπα πως είναι η κατάσταση πριν ξεκινήσω το πείραμα και τέλος είπα 
τι κρατάω σταθερό και τι αλλάζω και τι αλλάζω. Δεν νομίζω πως χρειάζεται η περιγραφή της 
διαδικασίας γιατί τα είπα όλα με τα προηγούμενα βήματα», Μαθητής2: «Πρώτα σκέφτηκα τι 
θα κάνω. Με βοήθησαν οι ερωτήσεις από το φύλλο εργασίας. Έτσι πρώτα έκανα μία 
πρόβλεψη, μετά είπα για ποιο φαινόμενο ψάχνω, έκανα μία έρευνα τον υπολογιστή , κοίταξα 
το ΑΜΑΠ και στη βιβλιοθήκη, μετά σκέφτηκα ποια υλικά θα χρειαστώ για το πείραμα και 
πως θα τα χρησιμοποιήσω. Και στο τέλος περιέγραψα πως είναι τα πράγματα στην αρχή… 
πριν αρχίσω το πείραμα… και μετά σκέφτηκα τι κρατάω σταθερό και τι αλλάζει στο πείραμά 
μου».  
Από τις απαντήσεις στο 2ο post test (πίν.1)  φαίνεται ότι και οι 14 μαθητές χρησιμοποίησαν 
τις 4 από τις 6 διαστάσεις δηλαδή την «επιλογή υλικών»,  τον «τρόπο τοποθέτησης των 
υλικών», την «αναγνώριση των μεταβλητών» και την «περιγραφή της διαδικασίας». Η 
«αναγνώριση των μεταβλητών» αν και επιλέχτηκε από όλους τους μαθητές κατά την 
ανάλυση των συνεντεύξεων διαπιστώθηκε ότι 8 από τους 14 μαθητές δυσκολεύτηκαν πολύ 
να αναγνωρίσουν τι παραμένει σταθερό και τι αλλάζει στο πείραμά τους και δήλωσαν ότι 
ζήτησαν βοήθεια από τους συμμαθητές τους. Η διάσταση της «περιγραφής των φαινομένων» 
επιλέχτηκε μόνο από 3 παιδιά, τα οποία ανήκαν και στην ίδια ομάδα. Οι υπόλοιποι μαθητές 
χαρακτήρισαν την διάσταση αυτή «περιττή» ή ισχυρίστηκαν ότι θα αναγκάζονταν να 
γράψουν τα ίδια με την διάσταση της «περιγραφής της διαδικασίας» και ότι αυτό θα ήταν 
«κάτι που θα τους κούραζε». Αναφορά στις αρχικές συνθήκες του πειράματος δεν έγινε από 
κανένα παιδί, ενώ ο χαμηλός αριθμών παιδιών που ασχολήθηκαν με τη διάσταση «έρευνα 
στις πηγές» οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των μαθητών δεν χρειάστηκε να 
προχωρήσει σε περεταίρω έρευνα γιατί τόσο η βιβλιοθήκη με τα υλικά όσο και η γνώση του 
λογισμικού ΑΜΑΠ θεωρήθηκαν «επαρκή υλικά» για τον σχεδιασμό των πειραμάτων. Οι 
μαθητές δηλαδή θεωρούν χρήσιμη αυτήν την διάσταση, δεν χρειάστηκε όμως να την 
χρησιμοποιήσουν, κατά τον σχεδιασμό των πειραμάτων τους, κατά την διάρκεια της ανοιχτής 
διερεύνησης του φαινομένου της αλλαγής μεγέθους της σκιάς. Τέλος η διάσταση της 
πρόβλεψης επιλέχτηκε από 9 μαθητές. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι ξέχασαν να την αναφέρουν. 
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Πίνακας 1: Επιλογή διαστάσεων πειραματικού σχεδιασμού κατά την ανοιχτή διερεύνηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συμπεράσματα και συζήτηση 
Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι μαθητές βελτίωσαν την δεξιότητα του 
πειραματικού σχεδιασμού. Η βελτίωση υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι έγινε κατανοητή 
από τους μαθητές η διάκριση ανάμεσα στις έννοιες σχεδιασμός και εφαρμογή του πειράματος 
και από την κατανόηση και την εφαρμογή των 8 διαστάσεων πειραματικού σχεδιασμού.  
Κατά την καθοδηγούμενη διδασκαλία οι μαθητές συνειδητοποίησαν τι σημαίνει πειραματικός 
σχεδιασμός και φάνηκε ότι κατανόησαν το εργαλείο πειραματικού σχεδιασμού. Κατά την 
ανοιχτή διδασκαλία, οι μαθητές χρησιμοποιώντας το εργαλείο πειραματικού σχεδιασμού, 
μπόρεσαν και δημιούργησαν πειραματικά σχέδια, χωρίς καθοδήγηση, στα οποία 
ενσωμάτωσαν τις περισσότερες από τις 8 διαστάσεις. Επιπρόσθετα αναδείχτηκαν οι 
διαστάσεις εκείνες που δυσκόλεψαν τους μαθητές (πχ. ανάδειξη μεταβλητών) ή που δεν 
κατάφεραν να αντιληφθούν την αξία και την συμβολή τους (πχ. περιγραφή αρχικών 
συνθηκών, περιγραφή φαινομένου). Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η δεξιότητα 
πειραματικού σχεδιασμού είναι δυνατό να βελτιωθεί σημαντικά και στους μαθητές του 
Δημοτικού όπως και στο Γυμνάσιο (Lefkos et al, 2011).  
Η υλοποίηση της φάσης του σχεδιασμού αρχικά καθοδηγούμενα και στη συνέχεια ανοιχτά, 
ενίσχυσε τα αποτελέσματα της έρευνας των Germann et al. (1996) και Furtak (2006) οι οποίοι 
υποστήριξαν ότι η καθοδηγούμενη διερεύνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκαλοπάτι για 
την μετάβαση στην ανοιχτή διερεύνηση. Σκαλοπάτι στην δική μας έρευνα αποτέλεσε η 
μετατροπή πλαισίου των 8 διαστάσεων αξιολόγησης του πειραματικού σχεδιασμού σε 
εργαλείο ρητής διδασκαλίας του πειραματικού σχεδιασμού.  
Η έρευνά μας επίσης σχετίζεται  με τα αποτελέσματα της έρευνας των Zion & Mendelovici 
(2012) οι οποίοι υποστήριξαν ότι η ανοιχτή διερεύνηση μπορεί να προσδιοριστεί με ένα ευρύ 
φάσμα επιπέδων και ότι το κάθε επίπεδο ανοιχτής διερεύνησης μπορεί να προσδιοριστεί από 
ένα «στοιχείο»/ μία δεξιότητα που θεωρείται απαραίτητη για να μπορέσουν οι μαθητές να 
υλοποιήσουν δραστηριότητες ανοιχτής διερεύνησης. Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας 
διαφαίνεται ότι η ενίσχυση της δεξιότητας του πειραματικού σχεδιασμού περιόρισε τις 
δυσκολίες της ανοιχτής διερεύνησης. Οι μαθητές αισθάνθηκαν ότι ελέγχουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό την διαδικασία και ένιωσαν μεγάλη ικανοποίηση επειδή κατάφεραν να σχεδιάσουν 
μόνοι τους τη διερεύνηση ενός φαινομένου στην περιοχή της οπτικής στο πλαίσιο μιας 
ανοιχτής διερευνητικής διαδικασίας. 
Η προοδευτική μετάβαση στην ανοιχτή διερευνητική διδασκαλία, δηλαδή διδάσκοντας και 
ενισχύοντας ξεχωριστά τις βασικές διερευνητικές δεξιότητες, μπορεί να βοηθήσει τους 
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μαθητές να εμπλακούν σε αυθεντικές καταστάσεις διερεύνησης περιορίζοντας τον «φόβο του 
άγνωστου» και το «αίσθημα αποτυχίας» το οποίο έρευνες υποστηρίζουν ότι βιώνουν οι 
μαθητές όταν εμπλέκονται σε ανοιχτές διερευνητικές διδασκαλίες (Trautmann et al, 2004).   
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 Περίληψη Η εργασία εξετάζει την αναπαραστατική ικανότητα των μαθητών της Ε΄ τάξης του δημοτικού 

σχολείου και εστιάζεται στη δημιουργία από τους μαθητές οπτικών αναπαραστάσεων, όπως 
είναι τα διαγράμματα με επισημάνσεις. Επιπρόσθετα, εξετάζει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων 
ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικού φύλου ως προς αυτή την ικανότητα. Η ανάλυση των 
οπτικών αναπαραστάσεων των 154 μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έδειξε ότι οι 
περισσότεροι μαθητές έχουν σε χαμηλό βαθμό αναπτυγμένη την αναπαραστατική ικανότητα. 
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε μαθητές 
διαφορετικού φύλου ως προς αυτή την ικανότητα. 
 
Abstract This study examines the representational competence of elementary school students (aged 11 
years old) and focuses on students’ creation of visual representations such as labelled 
diagrams. Moreover, this study examines the existence of differences between male and 
female students’ representational competence. An analysis of the 154 participants’ visual 
representations reveals that the majority of students have a low level of representational 
competence. Furthermore, it is emerged that there are not significant differences between 
male and female students’ representational competence. 
 
Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, στην εκπαιδευτική διαδικασία, η χρήση οπτικών αναπαραστάσεων 
(visualrepresentations) συνεχώς αυξάνεται, αφού διευρύνεται η ενσωμάτωσή τους τόσο στο 
εκπαιδευτικό υλικό όσο και στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών (Eilam & Poyas, 
2008). Η αναπαραστατική ικανότητα (representationalcompetence) που εστιάζει στην 
ικανότητα ερμηνείας, μεταφοράς και παραγωγής οπτικών αναπαραστάσεων, αποτελεί βασικό 
συστατικό στοιχείο του επιστημονικού εγγραμματισμού (Tippett, 2011). Στις Φυσικές 
Επιστήμες, η αναπαραστατική ικανότητα συντίθεται από ένα σύνολο επιμέρους ικανοτήτων 
που σχετίζονται με τη χρήση διαφόρων ειδών οπτικών αναπαραστάσεων η οποία επιτρέπει 
στο άτομο να σκέφτεται, να επικοινωνεί και να αντιλαμβάνεται τις έννοιες των Φυσικών 
Επιστημών (Kozma & Russell, 2005). Ειδικότερα, στις επιμέρους αυτές ικανότητες 
συμπεριλαμβάνονται η κατανόηση των συμβάσεων που διέπουν τα διάφορα είδη των 
αναπαραστάσεων, η αναγνώριση και η ανάλυση χαρακτηριστικών των αναπαραστάσεων, η 
μεταφορά από το ένα είδος αναπαράστασης σε ένα άλλο είδος της, η δημιουργία και η 
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επιλογή του είδους της αναπαράστασης που κρίνεται κατάλληλο για τις δεδομένες 
πληροφορίες, η αξιολόγηση των αναπαραστάσεων, η σύγκριση πληροφοριών που εξάγονται 
από τις αναπαραστάσεις, η επίλυση προβλημάτων με τη χρήση αναπαραστάσεων και η χρήση 
αναπαραστάσεων για την υποστήριξη ισχυρισμών (diSessa 2004,Kozma & Russell 2005, 
Gilbert 2008).  
Τα διαγράμματα αποτελούν ένα είδος οπτικής αναπαράστασης που επιδιώκουν να 
αναπαραστήσουν τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ διαφόρων πληροφοριών, με κύριο στόχο 
τη σύνοψη των πληροφοριών αυτών και τη μείωση της πολυπλοκότητάς τους (Huff, 1990). 
Επίσης, αποτελούν ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη οπτικής αναπαράστασης που 
χρησιμοποιούνται στα σχολικά εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών (Unsworth 2004). Η 
εργασία αυτή επικεντρώνεται στα διαγράμματα με επισημάνσεις που αναπαριστούν 
συστήματα των Φυσικών Επιστημών. Αυτός ο τύπος των διαγραμμάτων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την οικοδόμηση, την εξήγηση και την επικοινωνία πληροφοριών 
(Breckon, Jones & Moorhouse 1987).Έχει επισημανθεί ότι η δημιουργία διαγραμμάτων με 
επισημάνσεις μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των ιδεών και των εννοιών των Φυσικών 
Επιστημών (PérezEcheverria, Postigo & Pecharroman 2010). 
Η έρευνα για την αναπαραστατική ικανότητα των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες έχει 
επικεντρωθεί κυρίως στην ερμηνεία και την κατανόηση των οπτικών αναπαραστάσεων που 
παρουσιάζονται στους μαθητές, ενώ είναι περιορισμένη η έρευνα που επικεντρώνεται στη 
δημιουργία οπτικών αναπαραστάσεων από τους ίδιους τους μαθητές (Botzer & Reiner 2007, 
Chandrasegaran, Treagust & Mocerino 2008, Waldrip, Prain, & Carolan 2010, Tippett 2011). 
Οι έρευνες αυτές εστιάζονται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε φοιτητές, 
ενώ απουσιάζουν έρευνες με μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, από τις 
παραπάνω έρευνες μόνο η εργασία της Tippett (2011) επικεντρώνεται σε διαγράμματα με 
επισημάνσεις. Επιπρόσθετα, απουσιάζουν έρευνες που να μελετούν αν υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις στην αναπαραστατική ικανότητα ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικού φύλου.  
Η εργασία αυτή εξετάζει την αναπαραστατική ικανότητα των μαθητών της Ε΄ τάξης του 
δημοτικού σχολείου και εστιάζεται στη δημιουργία από τους μαθητές οπτικών 
αναπαραστάσεων, όπως είναι τα διαγράμματα με επισημάνσεις τα οποία αναφέρονται σε 
συστήματα των Φυσικών Επιστημών. Ειδικότερα, διερευνά την αναπαραστατική ικανότητα 
των μαθητών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείουνα δημιουργούν διαγράμματα με 
επισημάνσεις για την ατμόσφαιρα της γης από κείμενα. Επιπρόσθετα, εξετάζει την ύπαρξη 
διαφοροποιήσεων ανάμεσα σε μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείουδιαφορετικού 
φύλου ως προς αυτή την ικανότητα. 
 
Μεθοδολογία 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, συγκροτήθηκε το εργαλείο 
συλλογής των δεδομένων. Στο δεύτερο στάδιο, το εργαλείοπου συγκροτήθηκε εφαρμόστηκε 
σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Στο τρίτο στάδιο, αναλύθηκαν οι οπτικές αναπαραστάσεις 
που δημιούργησαν οι μαθητές με βάση ένα πλαίσιο ανάλυσης. 
Ζητήθηκε άδεια από τους διευθυντές των σχολείων οι οποίοι ενημερώθηκαν για τους στόχους 
και το περιεχόμενο της έρευνας και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.  Επίσης, συναίνεσαν και οι 
γονείς των μαθητών αφού πρώτα ενημερώθηκαν με επιστολή για το περιεχόμενο και τους 
στόχους της παρούσας έρευνας. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 154 μαθητές και μαθήτριες (90 αγόρια και 64 κορίτσια) από όλα τα 
δημοτικά σχολεία του Αγίου Νικολάου της Κρήτης, που φοιτούσαν στη Ε΄ τάξη.  
Το εργαλείο συλλογής των δεδομένων περιλάμβανε ένα κείμενο, που αναφερόταν στην 
ατμόσφαιρα της γης παρέχοντας πληροφορίες για τα διάφορα στρώματα που την αποτελούν 
(βλ. Παράρτημα) και μια ερώτηση η οποία ζητούσε από τους μαθητές να μελετήσουν το 



323 
 

κείμενο και να δημιουργήσουν ένα σχέδιο (σκίτσο) για τη γη και τα στρώματα της 
ατμόσφαιράς της με βάση όλες τις πληροφορίες του κειμένου.  
Αρχικά, το συγκεκριμένο εργαλείο συλλογής των δεδομένων δόθηκε σε μικρό αριθμό 
μαθητών (πιλοτική έρευνα). Πραγματοποιήθηκε μια σύντομη συλλογική συζήτηση µε τους 
μαθητές για να εξαχθούν σχόλια και παρατηρήσεις. Επίσης, δόθηκε σε εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, ώστε 
να ελεγχθεί η εσωτερική του εγκυρότητα και να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες. Στη 
συνέχεια διαμορφώθηκε το εργαλείο συλλογής των δεδομένων της κύριας έρευνας, µε βάση 
τις παρατηρήσεις και τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν στην εφαρμογή του στην πιλοτική 
έρευνα, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στους στόχους της έρευνας και να είναι 
κατανοητό από τους μαθητές. Για τη μελέτη του κειμένου και τη σχεδίαση δόθηκε στους 
μαθητές μια διδακτική ώρα. 
Τα δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν οι οπτικές αναπαραστάσεις (διαγράμματα) που 
σχεδίασαν οι μαθητές με βάση τις πληροφορίες του κειμένου.Ως μονάδα ανάλυσης ορίσθηκε 
το διάγραμμα (σχέδιο) που δημιούργησε κάθε μαθητής. Συνολικά διαμορφώθηκαν 154 
μονάδες ανάλυσης. 
Η αξιολόγηση των αναπαραστάσεων των μαθητών έγινε με βάση μια κλίμακα 
διαβαθμισμένων κριτηρίων (Tippett, 2011). Η κλίμακα αυτή αποτυπώνει τη βαθμολογία (από 
1 έως 5) κάθε διαγράμματος ανάλογα με την ακρίβεια αναπαράστασης των 
πληροφοριών.Ειδικότερα, με 1 βαθμολογήθηκαν τα διαγράμματα που δεν αναπαριστούσαν 
καμία πληροφορία του κειμένου (εικόνα αντί για διάγραμμα). Με 2 βαθμολογήθηκαν τα 
διαγράμματα στα οποία οι μαθητές είχαν προσπαθήσει να αναπαραστήσουν τις πληροφορίες 
του κειμένου αλλά αυτά ήταν αρκετά ανακριβή (η ονομασία και η μορφή των στρωμάτων της 
ατμόσφαιρας της γης λανθασμένες). Με 3 βαθμολογήθηκαν τα διαγράμματα στα οποία 
αποτυπώνονταν εμφανώς τα στρώματα της ατμόσφαιρας της γης αλλά κάποια από αυτά 
μπορεί να απουσίαζαν ή να ήταν λανθασμένη η ονομασία τους. Με 4 βαθμολογήθηκαν τα 
διαγράμματα που αναπαριστούσαν με ακρίβεια τις πληροφορίες του κειμένου, έδειχναν την 
ακριβή διάταξη των στρωμάτων της ατμόσφαιρας και ήταν ορθή η ονομασία τους. Τέλος, με 
5 βαθμολογήθηκαν τα διαγράμματα που αναπαριστούσαν με ακρίβεια τα στρώματα της 
ατμόσφαιρας της γης, ήταν ορθή η ονομασία τους και επιπλέον περιλαμβάνονταν στοιχεία 
από τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας. 
Η ανάλυση των διαγραμμάτων των μαθητών, πραγματοποιήθηκε από δύο ερευνητές οι οποίοι 
εργάσθηκαν ανεξάρτητα. Η μεταξύ τους συμφωνία στην ανάλυση των διαγραμμάτων ήταν 
90% και στη συνέχεια οι διαφωνίες τους επιλύθηκαν µέσω συζήτησης. 
Η ανάλυση των δεδομένων επέτρεψε την αποτύπωση, σε επίπεδο απόλυτων τιμών και 
εκατοστιαίων κατανομών, των βαθμολογιών των διαγραμμάτων που δημιούργησαν οι 
μαθητές. Επιπλέον, διερευνήθηκε, μέσω του τεστ χ², η συσχέτιση ανάμεσα στην 
αναπαραστατική ικανότητα των μαθητών και στο φύλο τους. 
Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται ένα σχέδιο μαθητή της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Σε 
αυτό δεν εμφανίζονται τα στρώματα της ατμόσφαιρας της γης και συνεπώς δεν παρατηρείται 
καμία απόπειρα αναπαράστασης των πληροφοριών του κειμένου. Επομένως, το σχέδιο αυτό, 
σύμφωνα με την κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων της Tippett (2011), βαθμολογείται με 1. 
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Σχήμα 1: Σχέδιο μαθητή της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με βαθμολογία 1 
 

  
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται ένα σχέδιο μαθητή της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου στο 
οποίο παρατηρείται μια απόπειρα αναπαράστασης των στρωμάτων της ατμόσφαιρας της γης. 
Όμως η αναπαράσταση των στρωμάτων δεν χαρακτηρίζεται από επάρκεια και ακρίβεια. 
Επομένως, το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με την κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων της Tippett 
(2011), βαθμολογείται με 2. 
 

Σχήμα 2: Σχέδιο μαθητή της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με βαθμολογία 2 
 

  
Στο Σχήμα3 παρουσιάζεται άλλο ένα σχέδιο μαθητή της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. 
Σε αυτό έχει σχεδιαστεί η γη και γύρω από αυτή τα διάφορα στρώματα που την περιβάλουν. 
Όμως, απουσιάζει το στρώματης ιονόσφαιρας. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στοιχεία από τη 
χημική σύσταση της ατμόσφαιρας.Επομένως, το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με την κλίμακα 
διαβαθμισμένων κριτηρίων της Tippett (2011), βαθμολογείται με 3. 

 
Σχήμα 3: Σχέδιο μαθητή της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με βαθμολογία 3 

 

 Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται ένα σχέδιο που κατασκευάστηκε από μαθητή της Ε΄ τάξης του 
δημοτικού σχολείου στο οποίοαπεικονίζεται η διάταξη όλων των στρωμάτων της 
ατμόσφαιρας και είναι ορθή η ονομασία τους. Όμως, δεν περιλαμβάνονται στοιχεία από τη 



325 
 

χημική σύσταση της ατμόσφαιρας. Συνεπώς, αυτό το σχέδιο, σύμφωνα με την κλίμακα 
διαβαθμισμένων κριτηρίων της Tippett (2011), βαθμολογείται με 4. 

 
Σχήμα 4: Σχέδιο μαθητή της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με βαθμολογία 4 

 

  Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται ένα σχέδιο που κατασκευάστηκε από μαθητή της Ε΄ τάξης του 
δημοτικού σχολείου στο οποίο απεικονίζεται η διάταξη όλων των στρωμάτων της 
ατμόσφαιρας και είναι ορθή η ονομασία τους. Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία από τη 
χημική σύσταση της ατμόσφαιρας. Συνεπώς, αυτό το σχέδιο, σύμφωνα με την κλίμακα 
διαβαθμισμένων κριτηρίων της Tippett (2011), βαθμολογείται με 5. 
 

Σχήμα 5: Σχέδιο μαθητή της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με βαθμολογία 5 
 

  
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Από την ανάλυση των διαγραμμάτων του συνόλου των μαθητών (βλ. Πίνακας 1) προέκυψε 
ότι κυριαρχούν οι οπτικές αναπαραστάσεις των μαθητών που βαθμολογήθηκαν με το 1 
(64,94%). Είναι λιγότερες οι οπτικές αναπαραστάσεις των μαθητών που βαθμολογήθηκαν με 
το 4 (13,64%) και το 2 (12,34%).Επίσης, είναι περαιτέρω μικρότερο το ποσοστό των 
οπτικών αναπαραστάσεων που βαθμολογήθηκαν με το 3 (7,14%). Τέλος, είναι ελάχιστες οι 
οπτικές αναπαραστάσεις των μαθητών που βαθμολογήθηκαν με το 5 (1,94%).  
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας με τα αποτελέσματα της έρευνας της 
Tippett (2011) που έγινε σε μαθητές γυμνασίουσυνάγεται ότι οι μαθητές αυτοί είχαν σε 
υψηλότερο βαθμό αναπτυγμένη την ικανότητα αναπαράστασης συστημάτων Φυσικών 
Επιστημών συγκριτικά με τους μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα. 
Η διαπίστωση ότι οι μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου διαθέτουν χαμηλή 
αναπαραστατική ικανότητα μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με την 
δημιουργία οπτικών αναπαραστάσεων και με τις διαδικασίες μάθησης μέσα από αυτές τις 
αναπαραστάσεις. Η συνήθης σχολική πρακτική εστιάζεται στη διδακτική επεξεργασία 
περισσότερο των κειμένων και λιγότερο των οπτικών αναπαραστάσεων. Ωστόσο, 
επισημαίνεται ότι στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος αναφέρεται ότι επιδιώκεται 
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να είναι ικανοί οι μαθητές να αναπαριστούν δεδομένα σε ζωγραφιές, πίνακες, διαγράμματα 
και γραφικές απεικονίσεις. 
 
Πίνακας 1: Οι βαθμολογίες των διαγραμμάτων με επισημάνσεις του συνόλου των μαθητών 

της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για τα στρώματα της ατμόσφαιρας της γης: συχνότητες 
(Ν και Ν%). 

 
Βαθμολογία Ν Ν% 

1 100 64,94 
2 19 12,34 
3 11 7,14 
4 21 13,64 
5 3 1,94 

Σύνολο 154 100,00 
 

Από τη μελέτη των διαγραμμάτων των μαθητών και των μαθητριών (βλ. Πίνακας 2) 
προέκυψε ότι είναι υψηλότερα τα ποσοστά των διαγραμμάτων των μαθητών που 
βαθμολογήθηκαν με 5 και 4 (3,33% και 15,56% αντίστοιχα) συγκριτικά με τα ποσοστά των 
διαγραμμάτων των μαθητριών (0% και 10,94% αντίστοιχα). Αντίθετα, είναι υψηλότερα τα 
ποσοστά των διαγραμμάτων των μαθητριών που βαθμολογήθηκαν με 3 και 1 (9,38% και 
67,18% αντίστοιχα) συγκριτικά με τα ποσοστά των διαγραμμάτων των μαθητών (5,56% και 
63,33% αντίστοιχα). Επίσης, είναι παραπλήσια τα ποσοστά των διαγραμμάτων των μαθητών 
και των μαθητριών που βαθμολογήθηκαν με 3 (12,22% και 12,50% αντίστοιχα). 

 
Πίνακας 2: Οι βαθμολογίες των διαγραμμάτων με επισημάνσεις των αγοριών και των 

κοριτσιών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για τα στρώματα της ατμόσφαιρας της γης: 
συχνότητες (Ν και Ν%) 

 
Βαθμολογία Αγόρια Κορίτσια 

Ν Ν% Ν Ν% 
1 57 63,33 43 67,18 
2 11 12,22 8 12,5 
3 5 5,56 6 9,38 
4 14 15,56 7 10,94 
5 3 3,33 0 0,00 

Σύνολο 90 100,00 64 100,00 
 

Ωστόσο, παρά τις διαφοροποιήσεις που αναφέρθηκαν, από τη συγκριτική μελέτη των 
συχνοτήτων των βαθμολογιών των διαγραμμάτων των μαθητών και των μαθητριών της Ε΄ 
τάξης διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο των 
μαθητών και στη βαθμολογία των διαγραμμάτων τους (χ² = 3,57, df = 4, p<0,4673). 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Η ανάλυση των οπτικών αναπαραστάσεων των μαθητών της Ε΄ τάξης του δημοτικού 
σχολείου που συμμετείχαν στην έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι μαθητές έχουν σε χαμηλό 
βαθμό αναπτυγμένη την ικανότητα να δημιουργούν οπτικές αναπαραστάσεις και 
συγκεκριμένα διαγράμματα με επισημάνσεις για συστήματα των Φυσικών Επιστημών από 
κείμενα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε 
μαθητές διαφορετικού φύλου ως προς αυτή την ικανότητα. 
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Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα παραπάνω συμπεράσματα υπόκεινται σε 
περιορισμούς που αφορούν στο περιορισμένο δείγμα των μαθητών(154 μαθητές)και τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν (σχέδια μαθητών).  
Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, η εργασία συνεισφέρει στην έρευνα για την ικανότητα 
των μαθητών του δημοτικού σχολείου να δημιουργούν οπτικές αναπαραστάσεις από κείμενα, 
για τους οποίους δεν υπήρχαν ερευνητικά δεδομένα. Ωστόσο, προκειμένου να σχηματιστεί 
μια ολοκληρωμένη εικόνα για αυτή τη ικανότητα είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί 
πρόσθετη έρευνα με μαθητές διαφόρων τάξεων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και να μελετηθούν οι διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα. Επίσης, πρόσθετη 
έρευνα είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί προκειμένου να διερευνηθεί η συμβολή μιας 
διδακτικής παρέμβασης βασισμένης στα ευρήματα της παρούσας εργασίας στην εξέλιξη 
αυτής της ικανότητας των μαθητών.  
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Παράρτημα 
Η ατμόσφαιρα της Γης 
Η ατμόσφαιρα της Γης είναι ένα λεπτό στρώμα αερίων που περιβάλλει τη Γη. Περίπου το 
78% της ατμόσφαιρας είναι άζωτο και το 21% είναι οξυγόνο. Άλλα αέρια, όπως το αργό και 
το ήλιο, αποτελούν το υπόλοιπο 1% της ατμόσφαιρας. 
 Η ατμόσφαιρα αποτελείται από στρώματα. Το πυκνότερο στρώμα της ατμόσφαιρας είναι η 
τροπόσφαιρα, ένα λεπτό στρώμα στην επιφάνεια της Γης, που έχει περίπου 17 χιλιόμετρα 
πάχος. Σχεδόν όλα τα καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται σε αυτό το στρώμα, το οποίο περιέχει 
το μεγαλύτερο μέρος της υγρασίας και του αέρα στην ατμόσφαιρα. 
 Η στρατόσφαιρα είναι το στρώμα πάνω από την τροπόσφαιρα. Το στρώμα του όζοντος της 
Γης βρίσκεται στη στρατόσφαιρα. Το όζον είναι ένα σπουδαίο αέριο καθοριστικό για τη 
διατήρηση της ζωής, καθώς απορροφά τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.  
 Πάνω από τη στρατόσφαιρα βρίσκεται η μεσόσφαιρα. Είναι το στρώμα όπου οι 
περισσότεροι μετεωρίτες καίγονται. Το άνω άκρο της μεσόσφαιρας είναι το πιο κρύο μέρος 
στη Γη και έχει μέση θερμοκρασία περίπου -100°C. 
Το επόμενο στρώμα είναι η ιονόσφαιρα που εκτείνεται έως 640 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. 
Η θερμοκρασία της ιονόσφαιρας μπορεί να φτάσει τους 1500°C.  
Το εξωτερικό στρώμα της ατμόσφαιρας της Γης είναι η εξώσφαιρα. Η εξώσφαιρα εκτείνεται 
640 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης και προς τα έξω (δηλαδή ξεκινάει από εκεί 
που τελειώνει η ιονόσφαιρα). Αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο. Τα σωματίδια στην 
εξώσφαιρα είναι σε μικρές ποσότητες οπότε μπορούν να κινούνται χωρίς να συγκρούονται το 
ένα με το άλλο. 
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Μια πρόταση κοινής προσέγγισης εννοιών της Μουσικής, των 
Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο  
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  Περίληψη  Παρουσιάζεται ένα Διεπιστημονικό Σενάριο με απώτερο στόχο τη λειτουργική σύνθεση 

τριών γνωστικών αντικειμένων, των Μαθηματικών, της Μουσικής και των Φυσικών 
Επιστημών σε μία κοινή προσέγγιση κατανόησης εννοιών και συγκρότησης ενός ενιαίου 
πλαισίου γνώσεων. Το σενάριο περιέχει δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο 
ώστε να αναδεικνύουν κοινές έννοιες των επιστημών αυτών. Με την εφαρμογή, ενός 
τμήματος, του σεναρίου σε σχολικές τάξεις αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα της 
διεπιστημονικής προσέγγισης και συγκεκριμένα για τη διδακτική εννοιών του ήχου, 
διαπιστώθηκε εννοιολόγηση της παραγωγής του ήχου και του τονικού ύψους. 
 
Abstract Αn interdisciplinary program was designed having the ultimate purpose to connect three 
subjects, Mathematics, Music and the Physics Science in a common approach of 
understanding concepts and establishing unified knowledge. This proposal is supported by 
activities which are designed in such a way to reveal the fundamental concepts encountered in 
sciences. A part of the program was implemented in classrooms and it was evaluated for the 
manner and the amount of its response in the school reality. The main purpose of this work 
was the application of an interdisciplinary program in the classroom, but also the 
investigation of its effectiveness in knowledge and learning.  
 
Εισαγωγή 
Είναι γνωστό ότι Μουσική αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα γνωστικά αντικείμενα του 
αναλυτικού προγράμματος (Septem artes liberals). Η άποψη ότι η Μουσική ενισχύει άλλους 
τομείς της μάθησης έχει αποκτήσει ιδιαίτερη αποδοχή τα τελευταία χρόνια. Σημείο αναφοράς 
αποτελεί η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης που παρουσίασε ο Gardner (1985), σύμφωνα 
με την οποία η ανθρώπινη νοημοσύνη δεν είναι μία και ενιαία, αλλά υπάρχουν οχτώ 
διαφορετικές μορφές νοημοσύνης το ίδιο σημαντικές, μία εκ των οποίων είναι και η μουσική. 
Επομένως η καλλιέργεια μιας μορφής νοημοσύνης μπορεί να είναι διδακτικός στόχος 
καθαυτός αλλά και εναλλακτικό διδακτικό εργαλείο στην ανάπτυξη μιας άλλης μορφής 
νοημοσύνης (Kassell, 1998). Αν και δεν υπάρχουν έως σήμερα εκτεταμένα αποτελέσματα 
από έρευνες τα οποία να τεκμηριώνουν την επίδραση διεπιστημονικών προσεγγίσεων μεταξύ 
της Μουσικής, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις 
ότι μαθητές που διδάσκονται Μουσική αποδίδουν καλύτερα στα μαθηματικά. Η μουσική 
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εκπαίδευση (μέθοδος Kodaly) εντάχθηκε στα σχολεία της Ουγγαρίας, όταν διαπιστώθηκε η 
πολύ καλή επίδοση στα Μαθηματικά και τη Φυσική των μαθητών που φοιτούσαν στα 
«μουσικά» σχολεία (Dickinson,1993). Θετική απάντηση στην υπόθεση ότι η μουσική 
εκπαίδευση μπορεί να επιφέρει καλύτερη μαθηματική απόδοση δόθηκε στην έρευνα της 
Vaughn (2000). Σύμφωνα με τους Johnson & Edelson (2003), υπάρχουν πολλά 
πλεονεκτήματα στην αξιοποίηση της μουσικής στη διδασκαλία των μαθηματικών, ένα εκ των 
οποίων είναι ότι η κοινή προσέγγιση μαθηματικών και μουσικών δραστηριοτήτων δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες πέρα από αυτές που ανήκουν στη 
λογικο-μαθηματική περιοχή, ώστε να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τα 
μαθηματικά μέσα από διαφορετικές οδούς. Να αναφερθεί ότι όπως τα Μαθηματικά είναι ο 
κατεξοχήν κλάδος όπου οι αναπαραστάσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 
κατανόηση και τη μάθηση διάφορων εννοιών, έτσι και η Μουσική χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερο 
σύστημα αναπαράστασης σε σχέση με το οποίο οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν αντίστοιχες 
δεξιότητες. Ανάμεσα σε ορισμένες έννοιες ή μαθηματικές ιδιότητες και έννοιες ή ιδιότητες 
της Μουσικής υπάρχει αναλογία (Γαγάτσης, Α-Χ., 2006). Το 2012, οι Courey, S.J., Balogh, 
E., Siker, J. R. and Paik από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, ανέπτυξαν ένα 
πρόγραμμα, το Academic Music, για τη διδασκαλία των κλασμάτων, στο οποίο οι μαθητές 
που συμμετείχαν σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις σε δοκιμαστικά posttest με κλάσματα, σε 
σύγκριση με τους μαθητές που παρακολουθούσαν την κανονική μαθηματική τάξη. Οι 
δημιουργοί του προγράμματος αποδίδουν την επιτυχία του στο γεγονός ότι ενθαρρύνει την 
εμπλοκή των μαθητών και ότι τους είναι πολύ ενδιαφέρον. Τέλος,  η έρευνα των An, S., 
Capraro, M. M., και Tillman, D. A. (2013) που συνάδει με προηγούμενες έρευνες για την 
επίδραση των μουσικών δραστηριοτήτων ενσωματωμένων στη διδασκαλία μαθηματικών, 
έδειξε στα συμπεράσματά της ότι η διεπιστημονική προσέγγιση της μουσικής και 
μαθηματικών έχει θετικές επιπτώσεις σε πολλαπλά επίπεδα για την μαθηματική ικανότητα. 
Η μουσική, καθώς αποτελεί την τέχνη της οργάνωσης των ήχων (Barrs, 1994) είναι 
ενδιαφέρον να αξιοποιηθεί από τους μαθητές για να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τους 
τρόπους με τους οποίους παράγεται και μεταδίδεται ο ήχος (Χρυσοστόμου, 2006). Το 2011, η 
Carrier και οι συνεργάτες της διεξήγαγαν μια μελέτη που εξέτασε τις εμπειρίες 
εκπαιδευτικών: δύο δασκάλων, ενός δασκάλου μουσικής και ενός καθηγητή των Φυσικών 
Επιστημών, οι οποίοι ανέπτυξαν και υλοποίησαν καινοτόμο, διεπιστημονικό πρόγραμμα 
σπουδών που συνδυάζει τις φυσικές και βιολογικές επιστήμες του ήχου και της επικοινωνίας 
των ζώων με έννοιες σχετικές με τις αρχές της μουσικής. Αυτή η μελέτη, που συμμετείχε στο 
σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών, επεκτάθηκε πέρα από την παραδοσιακή διδασκαλία 
στην οποία γίνεται μια απλή παρουσίαση της μουσικής και των φυσικών ιδιοτήτων του ήχου, 
και έδωσε τη δυνατότητα σε μαθητές δημοτικών σχολείων να αποκτήσουν μια βαθύτερη 
κατανόηση του κόσμου τους. 
 
Πλαίσιο Σχεδιασμού Διεπιστημονικού Σεναρίου 
Λέγοντας διεπιστημονικό σενάριο διδασκαλίας εννοούμε ένα σενάριο που επιχειρεί να 
διασυνδέσει και να συσχετίσει το περιεχόμενο διαφορετικών μαθημάτων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί πληρέστερη και σφαιρικότερη μελέτη του περιεχομένου τους (Jacobs, 1989c). 
Το σενάριό μας απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης δημοτικού. Για την 
εφαρμογή του δεν απαιτείται να κατέχει ο ή η εκπαιδευτικός ειδικές μουσικές γνώσεις, 
ωστόσο, μπορεί, να συνεργαστεί με τον ή την μουσικό του σχολείου. Απαιτούνται 12 
διδακτικές ώρες συνολικά για τις τέσσερις ενότητές του, οι οποίες είναι: οι οποίες είναι: α) 
«Μοτίβα Ήχου»: εκτέλεση μουσικών οργάνων για τη διερεύνηση ηχητικών δυνατοτήτων ως 
προς το ηχόχρωμα και την ένταση, ανάπτυξη ακουστικής ικανότητας (διάκριση απλών 
ρυθμικών μοτίβων ή μοτίβων διαφορετικών ηχοχρωμάτων, αναγνώριση ενός μοτίβου, 
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περιγραφή, επέκταση), β) «Μουσικά Μαθηματικά»: σύνδεση των Μαθηματικών με στοιχεία 
της Μουσικής, προσέγγιση της ισοδυναμίας κλασμάτων μέσω μουσικών φθόγγων, διάταξη 
κλασματικών μονάδων, αξιοποίηση του μουσικού συμβολισμού για την εκτέλεση πράξεων 
κλασμάτων (πρόσθεσης-αφαίρεσης), γ) «Ρυθμικοί Διάλογοι»: εκτέλεση ρυθμικών σχημάτων, 
ανάγνωση ρυθμικής παρτιτούρας, σύνθεση ρυθμικών μοτίβων (με χρήση μουσικής 
σημειογραφίας) και μοτίβων ηχοχρωμάτων, δ) «Ηχοκατασκευές»: ενασχόληση με το 
μονόχορδο όργανο (μουσικό όργανο του Πυθαγόρα), υπολογισμός τμημάτων της χορδής για 
την παραγωγή ήχων διαφορετικού ύψους και δημιουργία μουσικής σύνθεσης. 
      Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η εφαρμογή μόνο της 4ης ενότητας 
«Ηχοκατασκευές». Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η  ενότητα του «Ήχου» (Ερευνώ 
και Ανακαλύπτω Ε’ Δημοτικού) δεν είχε διδαχθεί σε καμία από τις τρεις τάξεις.  
 
Μεθοδολογία  
Το γενικό ερώτημα που διερευνάται μέσα από το Διεπιστημονικό Σενάριο στο σύνολό του 
είναι πώς μπορεί η διεπιστημονική προσέγγιση της Μουσικής, των Μαθηματικών και των 
Φυσικών Επιστημών να εφαρμοστεί στα πλαίσια της σχολικής τάξης και ποια μπορεί να είναι 
τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης. Το ειδικό ερώτημα που εξετάζεται μέσα από την 
εφαρμογή της 4ης ενότητας του Διεπιστημονικού Σεναρίου είναι κατά πόσο η διεπιστημονική 
προσέγγιση της Μουσικής, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, βοηθάει στη 
εννοιολόγηση χαρακτηριστικών του ήχου.  
Εφαρμόσαμε την 2η  και 4η ενότητα του σεναρίου, σε τρία τμήματα Ε΄ τριών δημοτικών 
σχολείων, με συνολικό δείγμα 55 ατόμων (35 αγόρια και 22 κορίτσια), τα οποία 
οργανώθηκαν σε ομαδική διάταξη, και άλλοτε δούλευαν εταιρικά (2η ενότητα) άλλοτε σε 
ομάδες (4η ενότητα). Χρειάστηκαν δύο δίωρα σε κάθε σχολείο, ένα για την κάθε ενότητα.  
Ως δεδομένα ποιοτικής ανάλυσης (Erickson F., 2014) χρησιμοποιήθηκαν οι καταγραφές στα 
ατομικά και ομαδικά φύλλα εργασίας, οι προφορικές μαρτυρίες των μαθητών και μαθητριών 
και η βιντεοσκόπηση της μουσικής δημιουργίας τους. 
 
Το  Διδακτικό Σενάριο “Ηχοκατασκευές” 
Οι Διδακτικοί  Στόχοι της ενότητας “Ηχοκατασκευές” 
Α. Οι μαθητές και οι μαθήτριες να: 
1) πειραματιστούν με την κατασκευή του «μονόχορδου» οργάνου και να παράξουν 
διάφορους ήχους, 2) αναγνωρίσουν ότι η παραγωγή του ήχου είναι αποτέλεσμα της 
ταλάντωσης των σωμάτων, 3) εξοικειωθούν με την κατασκευή του Μονόχορδου οργάνου, 4) 
εξερευνήσουν ελεύθερα τρόπους παραγωγής ήχων με το μουσικό όργανο του Πυθαγόρα, το 
Μονόχορδο, 5) μελετήσουν την έννοια του κλάσματος ως μέρος του όλου, 6) υπολογίσουν 
πόσα εκατοστά είναι μέρος της χορδής του μονόχορδου (π.χ. το 1/2 ή 4/5), ώστε να ακούσουν 
το αντίστοιχο ήχο, 7) νιώσουν τη χαρά και την ικανοποίηση της μουσικής εκτέλεσης, 8) 
διαπιστώσουν ότι η μουσική δεν είναι μόνο γνώση αλλά και ψυχαγωγία. 
Οι παραπάνω γνωστικοί στόχοι συνδέονται με τους εξής στόχους στάσεων – συμπεριφορών: 
Β. Οι μαθητές και οι μαθήτριες να: 1) αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η ακουστική δεξιότητα, η 
παρατηρητικότητα και η αυτοσυγκέντρωση, 2) αποκτήσουν την αίσθηση της ομαδικότητας, 
συμμετοχής και επίτευξης, 3) διερευνήσουν τη λύση ενός πραγματικού προβλήματος σε 
συνεργασία με άλλους, 4) να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με τα μέλη της ομάδας 
τους καλλιεργώντας έτσι τη συνεργατική μάθηση, 5) ερευνούν, ανακαλύπτουν, αξιολογούν 
την εργασία τους μέσα στην ομάδα και παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους 
στους υπόλοιπους συμμαθητές τους.  
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Το Διδακτικό Υλικό για την ενότητα “Ηχοκατασκευές” 

 Προτζέκτορας  Laptop  Παρουσίαση power point «O Πυθαγόρας»  Κατασκευές Μονόχορδων Οργάνων (5 μονόχορδα, ένα για την κάθε ομάδα)  Φύλλο Εργασίας: «Ηχοκατασκευές» (Ατομικό)  Φύλλο Εργασίας: «Ομαδική Εργασία με το Μονόχορδο» 
 

Εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου “Ηχοκατασκευές” 
Ι. Προσανατολισμός του ενδιαφέροντος και ενεργητική προσέγγιση της γνώσης (5 λεπτά) 
Έγινε προβολή της παρουσίασης «Ο Πυθαγόρας» στην ολομέλεια της τάξης, με τη χρήση 
προτζέκτορα και υπολογιστή. Οι μαθητές και μαθήτριες γνώρισαν ποιος ήταν ο Πυθαγόρας, 
πως μυθολογείται ότι ανακάλυψε τη μελωδική σχέση διάφορων ήχων και οδηγήθηκε μέσα 
από έρευνες στην κατασκευή του «Μονόχορδου» οργάνου. 
II. Επαφή με δεδομένα και σχηματοποίηση έννοιας - Μονόχορδο του Πυθαγόρα (20 λεπτά) 
Δείξαμε στους μαθητές και τις μαθήτριες την κατασκευή του Μονόχορδου οργάνου, το οποίο 
αποτελείται από μία χορδή και έναν κινητό καβαλάρη, αντίστοιχο με αυτό που δημιούργησε ο 
Πυθαγόρας. Μοιράσαμε τις πέντε κατασκευές μονόχορδων οργάνων στις ομάδες της τάξης, 
έτσι ώστε η κάθε ομάδα (4-5 ατόμων) είχε στη διάθεσή της από ένα μονόχορδο με μήκος 
χορδής 48 εκατοστά. Οι μαθητές-τριες επεξεργάστηκαν την κατασκευή, καθώς επίσης, 
προσπάθησαν να αντιληφθούν τον τρόπο που λειτουργεί (Εικόνες 1 και 2). Διαπίστωσαν 
δηλαδή ότι με την τοποθέτηση του κινητού καβαλάρη σε διαφορετικά σημεία πάνω στη 
χορδή και έπειτα με την κρούση ενός μέρους της, προκαλείται ταλάντωση αυτού του 
τμήματος χορδής και παραγωγή διαφορετικών ήχων κάθε φορά (Στόχοι Α1 και Β1). 
 

Εικόνες 1 και 2: Επεξεργασία κατασκευών μονόχορδων και παραγωγή ήχων 
 
Ακολούθησε συζήτηση με την ολομέλεια της τάξης κατά την οποία οι μαθητές-τριες 
εξέφρασαν τις απόψεις τους στα ερωτήματα: «Τι γίνεται καθώς παράγεται –δημιουργείται– 
ήχος από το μονόχορδο;», «Τι συμβαίνει όταν η χορδή σταματήσει να κινείται, δηλαδή να 
ταλαντώνεται;». Μέσα από τις απαντήσεις τους εξήχθη το συμπέρασμα ότι η παραγωγή του 
ήχου οφείλεται στην παλμική κίνηση, που λέγεται αλλιώς και ταλάντωση, κάποιου υλικού 
σώματος που ονομάζουμε ηχητική πηγή (Στόχος Α2). 
 

   
Εικόνα 1                                                         Εικόνα 2 
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ΙΙΙ. Επεξεργασία δεδομένων, οργάνωση και επισημοποίηση της γνώσης (30 λεπτά) 
Οι μαθητές-τριες ασχολήθηκαν ατομικά με το Φύλλο Εργασίας «Ηχοκατασκευές». Στην 
Ατομική Εργασία 1 - Δραστηριότητα με το Μονόχορδο, οι μαθητές-τριες τοποθέτησαν τον 
καβαλάρη σε διάφορα σημεία πάνω στη χορδή του Μονόχορδου και άκουσαν τον ήχο που 
παράγεται (Στόχοι Α3 και Α4). 
Στην Ατομική Εργασία 2 - Δραστηριότητα «Χωρίζω τη χορδή», οι μαθητές-τριες 
χρησιμοποίησαν το χάρακα και μέτρησαν το μήκος ενός ευθυγράμμου τμήματος που 
αναπαριστά μια τεντωμένη χορδή. Κατέγραψαν πόσα εκατοστά είναι η «χορδή» (12 
εκατοστά) και έπειτα οδηγήθηκαν σε υπολογισμούς για την εύρεση τμημάτων αυτής της 
«χορδής». Ειδικότερα, υπολόγισαν πόσα εκατοστά είναι το 1/2, το 1/4, τα 3/4 και τα 2/3 του 
μήκους της «χορδής» που μέτρησαν (Στόχος Α5). Έπειτα σημείωσαν το σημείο αυτό, 
ζωγραφίζοντας τον καβαλάρη, πάνω στη «χορδή», χρησιμοποιώντας το χάρακά τους. 
Στην Ατομική Εργασία 3, τους δόθηκε το εξής πρόβλημα: «Έχεις μια χορδή με μήκος 85 
εκατοστά. Πόσα εκατοστά είναι τα 4/5 της χορδής;». Οι μαθητές κατέγραψαν μέσα στο 
πλαίσιο τη σκέψη τους για την επίλυση του προβλήματος. Κάποιοι μάλιστα έκαναν σχέδια ή 
διάγραμμα για να δικαιολογήσουν την απάντησή τους. 
ΙV. Εφαρμογή της νέας γνώσης - Ομαδικές Εργασίες με τα Μονόχορδα (25 λεπτά) 
Οι ομάδες μαθητών κλήθηκαν να δημιουργήσουν συγκεκριμένους ήχους με το μονόχορδο, 
κάνοντας μαθηματικούς υπολογισμούς, όπως ακριβώς έκανε ο Πυθαγόρας (Στόχος Β2). 
Συγκεκριμένα, τα μέλη της κάθε ομάδας (4 ή 5 μαθητές) ασχολήθηκαν με διαφορετικά 
Φύλλα Εργασίας και μέσα από αυτά δημιούργησαν 4 ή 5 ήχους ο κάθε ένας. Για την επίλυση 
αυτού του “πραγματικού” προβλήματος, της παραγωγής συγκεκριμένων ήχων 
(συγκεκριμένης συχνότητας) στο μονόχορδο με τη βοήθεια των κατάλληλων υπολογισμών, 
ήταν απαραίτητη η συνεργασία των μελών της ομάδας (Στόχος Β3). 
Να αναφέρουμε ότι τα Φύλλα Εργασίας των ομάδων ήταν διαφοροποιημένα, το οποίο 
σημαίνει ότι είχαν διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας το καθένα (εύκολο, μέτριο, δύσκολο). Οι 
ομάδες ήταν μικτές (δηλαδή οι ομάδες δεν είχαν χωριστεί σε επίπεδα) και στην κάθε μία 
ομάδα μοιράσαμε αντίστοιχα φύλλα εργασίας στον μαθητή ή στην μαθήτρια σύμφωνα με τη 
μαθηματική του επίδοση. Ειδικότερα, διερεύνησαν το εξής ερώτημα: «Σε ποιο σημείο πρέπει 
να τοποθετήσουμε τον κινητό καβαλάρη στο μονόχορδο, ώστε να ακούσουμε τον ήχο...  του τμήματος 1/2 της χορδής;» (εύκολο επίπεδο)  του τμήματος των 2/3 του μήκους της χορδής;» (μέτριο επίπεδο)  του τμήματος των 3/4 του μήκους της χορδής;» (μέτριο επίπεδο)  του τμήματος των 5/8 του μήκους της χορδής;» (δύσκολο επίπεδο)  του τμήματος των 4/5 του μήκους της χορδής»; (δύσκολο επίπεδο) 
γνωρίζοντας ότι το μήκος της χορδής του μονόχορδου είναι 48 εκατοστά. Βρήκαν πόσα 
εκατοστά είναι το τμήμα της χορδής που ζητήθηκε από το κάθε μέλος της ομάδας (π.χ.1/2, 
2/3, 3/4, 4/5, 5/8). Έπειτα, υπολόγισαν πόσα εκατοστά είναι τα μήκη των δύο μικρότερων 
χορδών που σχηματίστηκαν με την τοποθέτηση του καβαλάρη. Αφού άκουσαν τον ήχο του 
τμήματος της χορδής που τους ζητείται, κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους. 
V. Ανακεφαλαίωση – Μουσική Δημιουργία (10 λεπτά) 
Στο τέλος, όλες οι ομάδες ανακάλυψαν τους 4 ή 5 ήχους (ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων 
της ομάδας) και τους παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης (Στόχος Α6). Παρήγαγαν μία 
ποικιλία ήχων που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθεση ενός μουσικού κομματιού. Οι μαθητές 
και οι μαθήτριες δημιούργησαν ρυθμικά σχήματα (ρυθμικά μοτίβα) με την ομάδα τους και τα 
σύνδεσαν με τα ρυθμικά σχήματα των άλλων ομάδων. Το μουσικό αποτέλεσμα ήταν 
μελωδικά αρμονικό καθώς ο χωρισμός της χορδής στα διάφορα τμήματα βασίστηκε στην 
μουσική θεωρία του Πυθαγόρα (Στόχοι Α7 και Α8). 
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Αποτελέσματα και Σχόλια  
Οι μαθητές-τριες ασχολήθηκαν για πρώτη φορά με δραστηριότητες που σχετίζονταν με 
έννοιες του ήχου (όπως «φύση» του ήχου, παραγωγή, τονικό ύψος). Μέσα από την 
ενασχόλησή τους με τα μονόχορδα, αναγνώρισαν ότι η παραγωγή του ήχου είναι αποτέλεσμα 
της ταλάντωσης της χορδής (του μονόχορδου), καθώς εξέφρασαν προφορικά τις απόψεις τους 
για την παραγωγή του ήχου στο μονόχορδο «όταν χτυπούμε τη χορδή τραντάζεται/κινείται 
και τότε ακούμε τον ήχο της». Ακόμη, διερεύνησαν τη σχέση του μήκους της χορδής με τον 
ήχο τον οποίο παράγεται, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στα κλάσματα (σύνδεση με 
Μαθηματικά). Μία διαβαθμισμένη κλίμακα κριτηρίων, με βάση την πληρότητα και την 
επιστημονική ορθότητά, με τιμές από 0 μέχρι 3, χρησιμοποιήθηκε για την ταξινόμηση των 
καταγραφών. Οι τιμές δόθηκαν σύμφωνα με τον πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης παρατηρήσεων 
 
Τιμή Κριτήριο Περιγραφή Παράδειγμα 

0 Δεν έγινε καταγραφή 
παρατηρήσεων   

1 Διαφορετικότητα – 
Αλλαγή του ήχου μη επάρκεια περιεχομένου 

«Όταν βάζουμε τον καβαλάρη σε διάφορα 
σημεία της χορδής παρατηρώ διαφορετικό 

ήχο» 

2 Χαρακτηρισμός ύψους 
ήχου 

μερική επάρκεια 
περιεχομένου: χαρακτηρισμός 
ήχου ως προς το τονικό ύψος 
χωρίς συσχέτιση με το μήκος 

της χορδής  

«Κάθε φορά που μετακινούμε τον καβαλάρη 
ο ήχος γίνεται πιο χοντρός ή πιο λεπτός» 

3 Συσχέτιση ύψους με το 
μήκος χορδής 

πληρότητα περιεχομένου: 
συσχέτιση αλλαγής τονικού 

ύψους με την αλλαγή μήκους 
της χορδής 

«Όσο πιο μικρή είναι η χορδή ανάλογα με 
τον καβαλάρη, τόσο πιο ψηλά ακούγεται ο 

ήχος» 
«Στα 5/8 ο ήχος είναι πολύ χοντρός και από 
το άλλο κομμάτι, τα 3/8 είναι πολύ λεπτός» 

 
Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται αποτελέσματα της ανάλυσης καταγραφών στα φύλλα 
εργασίας των αρχικών παρατηρήσεων σε σχέση με αυτά των παρατηρήσεων μετά την 
εμπλοκή των μαθηματικών εννοιών. 
 

Πίνακας 2: Σύγκριση αξιολόγησης παρατηρήσεων για την παραγωγή ήχων στο μονόχορδο 
 

Τιμή 0 1 2 3 
Αρχική 

Καταγραφή 
Παρατηρήσεων 

4% 60% 24% 12% 
Τελική 

Καταγραφή 
Παρατηρήσεων 

11% 27% 32% 30% 
 
Διαπιστώνεται μείωση των απαντήσεων της Κλίμακας με τιμή 1, από 60% σε 27%, το οποίο 
συνεπάγεται λιγότερες απαντήσεις μαθητών και μαθητριών που επικεντρώνονταν μόνο στην 
μεταβολή του ήχου, πχ. «ακούγονται διαφορετικοί ήχοι». Παράλληλα, παρουσιάζεται αύξηση 
των παρατηρήσεων της Κλίμακας με τιμή 3 (π.χ. «Στα 5/8 ο ήχος είναι πολύ χοντρός και από 
το άλλο κομμάτι, τα 3/8 είναι πολύ λεπτός», απαντήσεις που είναι πλησιέστερες στην 
επιστημονική εξήγηση) από 12% σε 30%, δηλαδή αντιλήφθηκαν τη σχέση του μήκους 
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χορδής με το ύψος του ήχου, κάτι που αρχικά δεν είχαν παρατηρήσει. Συμπεραίνεται ότι 
επιτεύχθηκε εννοιολόγηση της παραγωγής του ήχου. Διαπιστώνεται ακόμη ότι υπάρχει 
αύξηση των απαντήσεων της Κλίμακας τιμής 2, δηλαδή μαθητές και μαθήτριες που ενώ 
αρχικά κατέγραψαν τη διαφορετικότητα του ήχου («ο ήχος αλλάζει όταν μετακινώ τον 
καβαλάρη»), στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν εκφράσεις όπως «ο ήχος είναι χοντρός». 
Συμπεραίνεται ότι επιτεύχθηκε ο διδακτικός στόχος να εξάγουν οι ίδιοι οι μαθητές και 
μαθήτριες τις έννοιες «ψηλός/οξύς», «χαμηλός/χοντρός/βαρύς» που αφορούν το τονικό ύψος. 
Τέλος, παρατηρείται μία μικρή αύξηση στο ποσοστό μη καταγραφής απάντησης από 4% στα 
11%, κάτι που μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η τελική καταγραφή έγινε στο τέλος του 
δίωρου (κόπωση μαθητών). 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις  
Η συνολική αποτίμηση της μαθησιακής αξίας του διεπιστημονικού σεναρίου, κρίνεται 
ιδιαίτερα θετική καθώς το σενάριο εκπλήρωσε τις επιδιώξεις και τους διδακτικούς του 
στόχους σύμφωνα με το σχεδιασμό του. Η συγκεκριμένη διεπιστημονική προσέγγιση της 
διδακτικής εννοιών του ήχου μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια της σχολικής τάξης και είναι 
αποτελεσματική η εφαρμογή της για την κατανόηση εννοιών του ήχου. Με τη συμμετοχή 
τους στις δραστηριότητες του σεναρίου, αντιλήφθηκαν τη σχέση του μήκους χορδής με το 
ύψος του ήχου, κάτι που αρχικά δεν είχαν παρατηρήσει. Διαπιστώθηκε εννοιολόγηση της 
παραγωγής του ήχου και του τονικού ύψους, καθώς οι τελικές παρατηρήσεις των μαθητών 
και των μαθητριών χαρακτηρίστηκαν πλησιέστερες στην επιστημονική εξήγηση έναντι των 
αρχικών τους παρατηρήσεων. Επίσης, διαπιστώθηκε η χρήση επιστημονικών όρων, όπως 
«ψηλός/οξύς», «χαμηλός/βαρύς» που αφορούν το τονικό ύψος και η αιτιολόγηση των 
εξηγήσεων των μαθητών και μαθητριών. Τέλος, προτείνεται η περαιτέρω μελέτη της 
αποτελεσματικότητας της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης με την εφαρμογή 
ολόκληρου του σεναρίου. 
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Εννοιολογική χαρτογράφηση σε θέματα φυσικών καταστροφών: 
μια μελέτη σε παιδιά με αναγνωστκές δυσκολίες 

 
Ρογδάκη Άσπα1, Μικρόπουλος Αναστάσιος2, Μορφίδη Ελένη3   1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, asparogd@hotmail.com 2 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, amikrop@uoi.gr 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, emorfidi@cc.uoi.gr 

 
 Περίληψη Στη παρούσα μελέτη διερευνάται η διαφοροποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε 

παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες μετά από τρεις διαφορετικές διδακτικές παρεμβάσεις: α)με  
συμβατική μέθοδο διδασκαλίας, β)με αξιοποίηση κειμενικού εννοιολογικού χάρτη και γ)με 
αξιοποίηση πολυμεσικού εννοιολογικού χάρτη. Η θεματολογία αναφερόταν στους τρόπους 
εκδήλωσης και προστασίας από φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα. Επίσης 
διερευνήθηκαν οι απόψεις των μαθητών όσον αφορά τη μάθηση, τη σχεδίαση και την 
εμπλοκή τους σε κάθε διδακτική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 
για τη χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης, ενώ δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση στις απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τα τρία είδη των 
παρεμβάσεων. 
 
Abstract The present study investigates the extent to which there were differentiated learning outcomes 
to children with reading difficulties after three different instructional interventions: a) the 
traditional teaching method, b) use of textual concept mapping and c) use of multimedia 
concept mapping. Each intervention focuses on natural disasters and extreme weather 
conditions with an emphasis on the way they are manifested and how to protect against them. 
Student’s opinions regarding learning, design and engagement in the three different 
interventions was investigated. The results were very encouraging regardingthe 
implementation of concept mapping for teaching purposes while there was no statistically 
significant difference in the opinionsof the participants regarding the three types of 
interventions. 
 
Εισαγωγή 
Η εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί αντικείμενο μελέτης ήδη από τη δεκαετία του 80’ 
όταν για πρώτη φορά ο Joseph Novak προσπάθησε να εξηγήσει τις γνωστικές αλλαγές που 
συντελούνται σε παιδιά σχολικής ηλικίας πάνω σε βασικές γνώσεις της Φυσικής (Novak & 
Musonda, 1991). 
Ένας από τους τρόπους αξιοποίησης της εννοιολογικής χαρτογράφησης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία  είναι ως «γραφικός οργανωτής» παρέχοντας τις γνωστικές σκαλωσιές και 
ενθαρρύνοντας τους μαθητές να εξάγουν και να αναπαραστήσουν τα στοιχεία κλειδιά σε 
ποικίλα κειμενικά είδη (Oliver,2009). Ένα από πιο απαιτητικά είδη κειμένων το οποίο μπορεί 
να συναντήσουν οι μαθητές κατά τη σχολική τους πορεία είναι αυτό του πληροφοριακού 
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κειμένου. Ο βαθμός δυσκολίας του έγκειται στη πολυπλοκότητα των δομών που το 
απαρτίζουν, στο πλήθος των πληροφοριακών στοιχείων που περιέχει καθώς και στο μη οικείο 
χαρακτήρα της ορολογίας που χρησιμοποιεί (Kim et al., 2004).  
Πολλοί μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες βρίσκουν το 
συγκεκριμένο κειμενικό είδος απαιτητικό και δυσκολεύονται αρκετά στη κατανόηση, την 
εννοιολογική σύλληψη και διατήρηση των πληροφοριών που το απαρτίζουν (Gersten et al., 
2001). Έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα έχουν αναδείξει την αξιοποίηση των 
«γραφικών οργανωτών» ως έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους αναπαράστασης 
των βασικών στοιχείων των εν λόγω κειμένων, οι οποίοι διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την 
προαναφερθείσα μερίδα μαθητών (Bos & Vaughn, 2002; Rivera & Smith, 1997; Taylor, 
Harris & Pearson, 1988). 
 Η εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί το δυναμικό αυτό είδος «γραφικού οργανωτή» το 
οποίο μπορεί να βοηθήσει στο μέγιστο τους μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες, να 
αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τη δομή την οποία ακολουθεί ένα πληροφοριακό κείμενο 
επικεντρώνοντας τη προσοχή τους στα βασικά στοιχεία που το απαρτίζουν και στη μεταξύ 
τους διασύνδεση (Burdumy et al., 2006; Harniss et al. 1994; Meyer et al., 1980). 
Επιπρόσθετα, η συμβολή της εννοιολογικής χαρτογράφησης στο τομέα των φυσικών 
επιστημών κρίνεται σημαντική καθώς δίνει τη δυνατότητα αναπαράστασης και συσχετισμού 
των καίριων εννοιών που απαρτίζουν ένα πληροφοριακό κείμενο, αναφερόμενο στις φυσικές 
επιστήμες, δίνοντας βάση πρωτίστως στην αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων γνωστικών 
σχημάτων των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο η μάθηση ορίζεται ως μια διαδικασία 
οικοδόμησης της νέας γνώσης και όχι ανακάλυψής της από το μηδέν (Νovak,1990). 
Επομένως η περιεκτική και βασιζόμενη στη προγενέστερη γνώση των μαθητών οπτική 
απεικόνισή, μη οικείων εννοιών για αυτούς, συμβάλλει στη πληρέστερη κατανόηση τους. 
Επιπρόσθετα ο εμπλουτισμός του χάρτη με οπτικοακουστικό υλικό (εικόνες, βίντεο, 
διαδραστικές εφαρμογές) ενδεχομένως να οδηγήσει στη πληρέστερη εννοιολογική σύλληψη 
και διατήρηση των μη οικείων εννοιών της φυσικής, για τις οποίες οι  προγενέστερες 
γνωστικές αναπαραστάσεις των μαθητών είναι είτε ελλιπείς είτε εσφαλμένες. 
Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της 
εννοιολογικής χαρτογράφησης (κειμενικής και πολυμεσικής)  ως διδακτικό εργαλείο στα 
χέρια του εκπαιδευτικού και η υπεροχή της συγκριτικά με τη  συμβατική μέθοδο διδασκαλίας 
 
Μεθοδολογία 
Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης είναι:  Υπάρχει διαφοροποίηση στα μαθησιακά αποτελέσματα πριν και μετά τις παρεμβάσεις 

με τη συμβατική μέθοδο διδασκαλίας, τη διδασκαλία με τον ψηφιακό- κειμενικό 
εννοιολογικό χάρτη και τη διδασκαλία με τον πολυμεσικό εννοιολογικό χάρτη, σε παιδιά με 
δυσκολίες στη κατανόηση πληροφοριακού κειμένου;  Υπάρχει διαφοροποίηση στα μαθησιακά αποτελέσματα μεταξύ της συμβατικής 
μεθόδου διδασκαλίας και της διδασκαλίας με αξιοποίηση του ψηφιακού-κειμενικού 
εννοιολογικού χάρτη σε παιδιά με δυσκολίες στη κατανόηση πληροφοριακού κειμένου;  Υπάρχει διαφοροποίηση στα μαθησιακά αποτελέσματα της διδασκαλίας με 
αξιοποίηση πολυμεσικού εννοιολογικού χάρτη  και της συμβατικής μεθόδου διδασκαλίας σε 
παιδιά με δυσκολίες στη κατανόηση πληροφοριακού κειμένου;  Υπάρχει διαφοροποίηση στα μαθησιακά αποτελέσματα ανάμεσα στη διδασκαλία με 
αξιοποίηση του ψηφιακού-κειμενικού εννοιολογικού χάρτη και στη διδασκαλία με 
αξιοποίηση πολυμεσικού εννοιολογικού χάρτη σε παιδιά με δυσκολίες στη κατανόηση 
πληροφοριακού κειμένου; 
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 Υπάρχει διαφοροποίηση στις απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την 
ικανοποίησή τους από τις τρείς διαφορετικές διδακτικές παρεμβάσεις; 

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ημι πειραματικό σχέδιο σε τρεις ισοδύναμες φυσικές 
ομάδες με εφαρμογή παρέμβασης και στις τρείς. Η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε εντός διαστήματος έξι μηνών από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι το 
Μάρτιο του 2014 παρουσία δυο ερευνητών.  
 
Δείγμα 
Το δείγμα προήλθε από μαθητές της πέμπτης δημοτικού τεσσάρων σχολείων των Ιωαννίνων. 
Συνολικά αξιολογήθηκαν 140 μαθητές και επιλέχθηκαν 30 συμμετέχοντες (15 αγόρια και 15 
κορίτσια) με μέσο όρο ηλικίας 10,3 έτη. Οι 30 συμμετέχοντες της έρευνας προέκυψαν μέσω 
μιας σειράς δοκιμασιών με σκοπό να εντοπιστούν αυτοί οι οποίοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες 
στη κατανόηση πληροφοριακού κειμένου. Η μια εκ των δυο δοκιμασιών (συμπλήρωση κενών 
για την αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης τριών πληροφοριακών κειμένων) δόθηκε 
πριν τις παρεμβάσεις (προκειμένου να επιλεγούν οι συμμετέχοντες) αλλά και μετά από αυτές 
αφού αποτέλεσε το μέτρο σύγκρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων (τεστ επίδοσης). 
 Διαδικασία 
Μετά την επιλογή, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των 10 ατόμων (δυο 
πειραματικές και μια ελέγχου). Στις δυο πειραματικές ομάδες διενεργήθηκε παρέμβαση με 
αξιοποίηση εννοιολογικών χαρτών, με και χωρίς πολυμέσα. Στην ομάδα ελέγχου η 
παρέμβαση έγινε σύμφωνα με τη συμβατική μέθοδο διδασκαλίας. 
Η θεματολογία των παρεμβάσεων αναφερόταν σε φυσικές καταστροφές και επικίνδυνα 
καιρικά φαινόμενα (σεισμός, βροχή και ηλιακή ακτινοβολία) ενώ το υλικό που αξιοποιήθηκε 
προερχόταν από το έργο «Δευκαλίων» (http://deucalion.edu.gr/), το οποίο πραγματεύεται την 
παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Οι 
παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο με τη συμβατική μέθοδο διδασκαλίας όσο και με 
τους δύο τύπους εννοιολογικού χάρτη είχαν σκοπό να παρουσιάσουν αφενός τις αιτίες 
πρόκλησης και αφετέρου τους τρόπους προστασίας από το σεισμό, τη βροχή και την ηλιακή 
ακτινοβολία μέσα στο χρονικό πλαίσιο μίας διδακτικής ώρας. Το σύνολο των παρεμβάσεων 
ήταν εννιά, τρείς για κάθε μια διδακτική παρέμβαση. 
Κατά το πρώτο στάδιο του πειράματος πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση με τη συμβατική 
μέθοδο διδασκαλίας,. Ακολούθησαν οι παρεμβάσεις με τους κειμενικούς εννοιολογικούς 
χάρτες και η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τους πολυμεσικούς. Οι παρεμβάσεις με τους 
κειμενικούς εννοιολογικούς χάρτες προηγήθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οι έννοιες στις 
οποίες οι μαθητές συνάντησαν δυσκολία κατά την ανάκληση ή την εννοιολογική σύλληψη. 
Στη συνέχεια οι εν λόγω έννοιες εμπλουτίσθηκαν με πολυμεσικό υλικό, με σκοπό τη 
πληρέστερη κατανόηση και μνημονική διατήρησή τους (Mayer 2002). Η νέα αυτή μορφή του 
χάρτη συγκρότησε τον πολυμεσικό εννοιολογικό χάρτη. Οι παρεμβάσεις με αξιοποίηση των 
εννοιολογικών χαρτών στόχευαν στη διαγραμματική παρουσίαση των πληροφοριακών 
κειμένων και έχοντας ως βάση το διάλογο έγινε η συλλογική συμπλήρωση της ημιδομημένης 
μορφής τους.  Με το πέρας κάθε παρέμβασης δινόταν στους συμμετέχοντες ένα τεστ 
επίδοσης που αναφερόταν στις πραγματευθείσες έννοιες και ένα ερωτηματολόγιο 
πεντάβαθμης κλίμακας τύπου Likert μέσω του οποίου αξιολογούνταν το επίπεδο 
ικανοποίησης τους για τους παράγοντες «μάθηση», «σχεδίαση» και «εμπλοκή». 
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Εικόνα 1: Κειμενικός Ε.Χ. «Προστατεύομαι από την ηλιακή ακτινοβολία» 
 

  
Εικόνα 2: Πολυμεσικός Ε.Χ. «Μαθαίνω για τη βροχή» 

 

  
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπεροχή της εννοιολογικής χαρτογράφησης και στις δυο 
περιπτώσεις (κειμενική και πολυμεσική) και για τα τρία τεστ επίδοσης στα οποία 
υποβλήθηκαν οι συμμετέχοντες. Προκειμένου να γίνει έλεγχος του βαθμού στον οποίο 
υπήρξαν διαφοροποιημένα Μαθησιακά Αποτελέσματα (Μ.Α.) πριν και μετά τη παρέμβαση 
εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο paired sample t test. 
Κατά τη συμβατική μέθοδο διδασκαλίας και στο πρώτο τεστ επίδοσης (βροχή) η μέση τιμή 
των Μ.Α. πριν τη παρέμβαση και η μέση τιμή μετά την παρέμβαση δε διέφεραν σημαντικά 
(t= .51, df= 9, p<.05). Όμοια, στο δεύτερο τεστ (σεισμός) η μέση τιμή των Μ.Α. πριν τη 
παρέμβαση και η μέση τιμή μετά δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά (t= .15, df= 9, p<.05). 
Επίσης, στο τρίτο τεστ επίδοσης (ηλιακή ακτινοβολία) η μέση τιμή των Μ.Α. πριν τη 
παρέμβαση αλλά και μετά από αυτή δε διέφεραν σημαντικά ( t= 1.21, df= 9, p<.05). 
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Κατά την παρέμβαση με τον κειμενικό εννοιολογικό χάρτη στο πρώτο τεστ επίδοσης (βροχή) 
η μέση τιμή των Μ.Α. πριν και η μέση τιμή μετά την παρέμβαση διαφοροποιήθηκαν (t= 8.62, 
df= 9, p=.000). Παρόμοια αποτελέσματα σημειώθηκαν στο δεύτερο (σεισμός) (t= 4.60, df= 9, 
p=.001) και στο τρίτο τεστ επίδοσης (ηλιακή ακτινοβολία (t= 11.18, df= 9, p=.000). 
Τέλος, η παρέμβαση κατά την οποία αξιοποιήθηκε ο πολυμεσικός εννοιολογικός χάρτης 
επέδειξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση και για τα τρία θέματα, της βροχής (t= 6.22, 
df= 9, p=.000),του σεισμού (t= 4.75, df= 9, p=.001) και της ηλιακής ακτινοβολίας (t= 6.14, 
df= 9, p=.000). 
Συγκρίνοντας τις επιδόσεις, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων παρατηρήθηκε 
σημαντική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων  στα τρία τεστ επίδοσης: αντίστοιχα 
(F(2,27)=34.65, p=0.00), (F(2,27)=20.50, p=0.00) και (F(2,27)=16,44, p=0.00). 
Αντίθετα, δεν παρουσιάστηκαν μεγάλες αποκλίσεις στις απόψεις των συμμετεχόντων 
αναφορικά με τους παράγοντες: α) μάθηση (F(2,27)=2.35, p>.05) β) σχεδίαση (F(2,27)=.49, 
p<.05) και γ) εμπλοκή (F(2,27)=3.00, p>.05) σε κάθε διδακτική παρέμβαση. Οι μέσοι όροι των 
αξιολογήσεων κυμαίνονταν σε υψηλά επίπεδα με μη στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις 
μεταξύ τους, γεγονός που φανερώνει ότι οι παράγοντες μάθηση, σχεδίαση και εμπλοκή στην 
κάθε διδακτική παρέμβαση ικανοποιούνται στον ίδιο βαθμό και στις τρείς περιπτώσεις 
 
Συμπεράσματα 
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της κειμενικής ή 
πολυμεσικής εννοιολογικής χαρτογράφησης συγκριτικά με τη συμβατική μέθοδο διδασκαλίας 
στη προσέγγιση διδακτικού υλικού Φυσικών Επιστημών σε παιδιά πέμπτης δημοτικού με 
δυσκολίες στην κατανόηση πληροφοριακού κειμένου. Μελετήθηκε ακόμη κατά πόσον η 
εκάστοτε μέθοδος διδασκαλίας ικανοποίησε τους συμμετέχοντες όσον αφορά τους 
παράγοντες της μάθησης, της σχεδίασης και της εμπλοκής στην κάθε διδακτική παρέμβαση. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν μια αισθητή διαφοροποίηση στη μαθησιακή εικόνα των 
συμμετεχόντων οι οποίοι αντιμετώπιζαν αναγνωστικά προβλήματα, μετά τις παρεμβάσεις και 
με τα δυο είδη εννοιολογικού χάρτη, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυναμικότητα που 
μπορεί να έχει ως διδακτικό εργαλείο.  
Ένας από τους κύριους παράγοντες που συνετέλεσαν στην αποτελεσματικότητάς της 
εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν και ιεραρχήθηκαν 
οι έννοιες στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών. Η σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης καθώς 
και η διαγραμματική παρουσίαση του περιεχόμενου μέσω της εννοιολογικής χαρτογράφησης 
ενδεχομένως συνέβαλλαν στην ενδυνάμωση των γνωστικών σχημάτων των μαθητών όσον 
αφορά τις πραγματευθείσες έννοιες των φυσικών επιστημών.   
Βασικό χαρακτηριστικό των εννοιολογικών χαρτών είναι ότι κατασκευάζονται με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να αντικατοπτρίζουν γραφικά τα στοιχεία δομής του εκάστοτε κειμένου (Boyle, 
1996). Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός βοηθάει τους μαθητές να ενισχύσουν τα γνωστικά τους 
σχήματα αναφορικά με τη δομή που ακολουθεί το εκάστοτε κειμενικό είδος (Guastello, 
Beasley & Sinatra, 2000). Μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες 
συναντούν εμπόδια στην επεξεργασία κυρίως του πληροφοριακού κειμένου, το οποίο δεν 
τους είναι τόσο οικείο. Έτσι μια τέτοιου είδους προσέγγιση βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη 
συγκεκριμένη μερίδα μαθητών. Μέσα από τη χαρτογράφηση εννοιών σε εννοιολογικούς 
χάρτες, οι οποίοι σχεδιάστηκαν για να αναπαραστήσουν πτυχές της δομής του κειμένου, οι 
εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές τους να οπτικοποιήσουν τις σχέσεις των εννοιών και να 
αφομοιώσουν τα εκάστοτε κειμενικά στοιχεία δομής (Bos & Anders, 1990). 
Επίσης η επεξεργασία του κειμένου μέσω της σταδιακής κατασκευής του εννοιολογικού 
χάρτη οδήγησε στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παρέμβασης, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλισε τη διατήρηση της προσοχής των συμμετεχόντων 
πάνω στο προς επεξεργασία θέμα. Ο αποπροσανατολισμός και τα χαμηλά επίπεδα 
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συγκέντρωσης αποτελούν χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές – αναγνωστικές 
δυσκολίες. H αξιοποίηση του εννοιολογικού χάρτη συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη 
συγκέντρωση της προσοχής των μαθητών σε συγκεκριμένα στοιχεία του κειμένου και στη 
μεταξύ τους σύνδεση με αποτέλεσμα τη βέλτιστη κατανόηση και αφομοίωσή του 
περιεχομένου (Guastello, Beasley & Sinatra, 2000) . 
Στη παρούσα έρευνα ένας παράγοντας που συνέβαλλε στην υπεροχή  αξιοποίησης της 
εννοιολογικής χαρτογράφησης στην παρούσα έρευνα μπορεί να θεωρηθεί η ημιδομημένη  
μορφή των εννοιολογικών χαρτών. Η συγκεκριμένη δομή παρέχει ένα είδος υποστήριξης 
στους συμμετέχοντες μειώνοντας το γνωστικό τους φόρτο συγκριτικά με την κατασκευή των  
εννοιολογικών χαρτών εξολοκλήρου από την αρχή, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε καλύτερα 
μαθησιακά αποτελέσματα (Oliver, 2009). Δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης με 
αξιοποίηση ημιδομημένης μορφής θεωρείται ότι μειώνουν σε μεγάλο βαθμό το γνωστικό 
φόρτο των συμμετεχόντων ενώ επικεντρώνουν την προσοχή στην προς επεξεργασία 
θεματική. Ταυτόχρονα αποφεύγουν την ενσωμάτωση ασαφειών και παρερμηνειών. Επίσης η 
ημιδομημένη μορφή εννοιολογικών χαρτών αποτελεί μια από τις προτιμότερες δομές 
εννοιολογικής χαρτογράφησης για τους αρχάριους στη χρήση της (Oliver, 2009).   
Επιπλέον η ανατροφοδοτικού χαρακτήρα δραστηριότητα εννοιολογικής χαρτογράφησης της 
οποίας έγινε χρήση στην παρούσα ερευνητική προσέγγιση, ενδεχομένως συνέβαλλε σε ένα 
βαθμό στην υψηλή επίδοση των συμμετεχόντων της. Οι Wu et al. (2012) σε σχετική έρευνά 
τους αναφέρουν ότι η άμεση ανατροφοδότηση, που παρέχουν οι δραστηριότητες 
εννοιολογικής χαρτογράφησης καθιστούν το χρήστη περισσότερο αυτόνομο και βοηθούν 
παράλληλα στην άμεση αποσαφήνιση λαθών. Ενισχύοντας στη παρούσα μελέτη τα επίπεδα 
αυτονομίας των συμμετεχόντων υπήρχε συνεχής και ενεργός συμμετοχή τους στις 
δραστηριότητες. 
Τέλος, σημειώνεται ότι η μη διαφοροποίηση των απόψεων των συμμετεχόντων αναφορικά με 
τα τρία ήδη παρεμβάσεων οφείλεται εν μέρει στον ενδεχόμενο ενθουσιασμό που 
παρατηρείται συχνά στους μαθητές κατά τη συμμετοχή τους σε διδακτικές παρεμβάσεις που 
διαφοροποιούν τη σχολική τους καθημερινότητα. Η χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης 
ειδικά κειμενικού τύπου μπορεί να θεωρηθεί ένα χρήσιμο διδακτικό εργαλείο στα χέρια του 
εκπαιδευτικού, διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
αναγνωστικά προβλήματα. 
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Σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων δύο διδασκαλιών, που 
αφορούν έννοιες σχετικές με τον ήχο, σε πραγματικό και εικονικό 
περιβάλλον μάθησης, για δύο εφήβους με διαταραχές αυτιστικού 

φάσματος 
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Περίληψη Από το 2008, με βάση τη νομοθεσία για την ειδική αγωγή, οι Έλληνες μαθητές με διαταραχές 
αυτιστικού φάσματος, εντάσσονται σε τάξεις γενικής παιδείας στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και αναμένεται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης. Αυτό 
δημιουργεί την ανάγκη για έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε 
αυτόν τον πληθυσμό. Στην παρούσα εργασία η μελέτη εναλλασσόμενων παρεμβάσεων σε ένα 
υποκείμενο σύγκρινε τα μαθησιακά αποτελέσματα δύο διδασκαλιών, σε πραγματικό 
περιβάλλον μάθησης και σε εικονικό περιβάλλον μάθησης, σχετικά με την εκμάθηση εννοιών 
του ήχου. Συμμετείχαν δύο μαθητές γυμνασίου με διάγνωση Διαταραχών Αυτιστικού 
Φάσματος και ένας συνομήλικος τυπικής ανάπτυξης. Οι διαφορές στην επίδοση των 
αυτιστικών μαθητών είναι μικρές, γι’ αυτό η έρευνα καταλήγει σε συγκρίσιμα μαθησιακά 
αποτελέσματα. 
 
Abstract Since 2008, according to the legistation impacting the special education, Greek students with 
autism spectrum disorders, are included in general education classes and expected to 
participate in general education content. This creates the need for research on the teaching of 
science in this population. In this project, a single subject alternating treatment design study 
compared the learning outcomes of two instructions, one in a real environment and one in a 
virtual environment, to teach scientific concepts about sound. Participants in this study 
included two secondary-aged students diagnosed with autism spectrum disorders and one 
typical peer. The observed differences in the performance of autistic students were not 
significant, so the research results in comparable learning outcomes. 
 
Εισαγωγή 
Την τελευταία δεκαετία, έχουν ξεκινήσει προγράμματα που στοχεύουν στην ανάγκη για 
STEM (Science-Technology-Engineering-Maths) για όλους τους μαθητές (Smith, Spooner, & 
Wood 2013). Ωστόσο, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού 
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Φάσματος (ΔΑΦ) συνήθως επικεντρώνονται σε δεξιότητες που σχετίζονται με την 
επικοινωνία (Prelock, Paul, & Allen 2011) και τις κοινωνικές δεξιότητες (Banda, Hart, & Liu-
Gitz 2010). Συνεπώς, υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες που ασχολούνται με αυτό το περιεχόμενο 
για μαθητές με ΔΑΦ (Knight, Smith, Spooner, & Browder 2011). Τα τελευταία χρόνια έχουν 
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία τα Εικονικά Περιβάλλοντα (ΕΠ) σε ερευνητικές παρεμβάσεις σε 
άτομα με ΔΑΦ για την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων και εκμάθησης της γλώσσας. 
Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία (Cheng & Ye 2009) στην οποία αναφέρεται ότι τα ΕΠ έχουν 
σημαντική επίδραση στην ικανότητα μάθησης των αυτιστικών ατόμων. Δεν αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία η χρησιμοποίηση ΕΠ για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) σε μαθητές 
με ΔΑΦ, αν και υπάρχουν έρευνες ενσωμάτωσης των υπολογιστών στη διδασκαλία 
επιστημονικών όρων (CAI, Computer Assisted Instruction) (Smith et al 2013). Συνδυάζοντας 
την ανάγκη για μελέτη της διδασκαλίας των ΦΕ σε μαθητές με ΔΑΦ της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και την αποτελεσματικότητα των εικονικών περιβαλλόντων μάθησης στην 
ικανότητα μάθησης των αυτιστικών μαθητών, πραγματοποιήθηκαν δύο διδασκαλίες εννοιών 
του ήχου, σε πραγματικό περιβάλλον μάθησης (ΠΠΜ) και σε εικονικό περιβάλλον μάθησης 
(ΕΠΜ), σε δύο έφηβους μαθητές με αυτισμό, και συγκρίθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αυτών των διδασκαλιών. 
 
Μεθοδολογία 
Σκοπός 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (LaCava, Golan, Baron-Cohen & Myles 2007), έχει 
παρατηρηθεί θετική επίδραση στην ικανότητα μάθησης αυτιστικών παιδιών, κοινωνικών 
δεξιοτήτων και γλώσσας, με τη χρήση ΕΠΜ. Το ερευνητικό ερώτημα που αναδύεται σε 
αυτήν την εργασία είναι: «Ποιά είναι η επίδραση της διδασκαλίας στο ΠΠΜ και ποιά της 
διδασκαλίας στο ΕΠΜ στο μαθησιακό αποτέλεσμα μαθητών με ΔΑΦ της Γ΄τάξης του 
γυμνασίου, όσον αφορά την εκμάθηση εννοιών του ήχου;», προκειμένου να διερευνηθεί αν 
μπορεί να επεκταθεί η χρήση ΕΠΜ στη διδασκαλία ΦΕ σε μαθητές με ΔΑΦ.  
 
Συμμετέχοντες 
Οι συμμετέχοντες σε αυτήν τη μελέτη ήταν δύο μαθητές του Γυμνασίου με ΔΑΦ (μαθητές Α 
και Β) και ένας συνομήλικος τυπικής ανάπτυξης (μαθητής Γ). Τα κριτήρια ένταξης στην 
παρούσα μελέτη για τους δύο συμμετέχοντες που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού ήταν: α) 
να έχουν μια επίσημη διάγνωση αυτισμού, β) να έχουν καλό/υψηλό επίπεδο γνωστικής 
λειτουργίας, γ) να μην έχουν διδαχθεί την ενότητα του ήχου, όπως καθορίζεται από το 
επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας για την Γ΄τάξη του 
Γυμνασίου. Οι πληροφορίες για τους μαθητές συλλέχθηκαν μετά από συνέντευξη με τους 
γονείς τους. Για τη συμμετοχή κάθε παιδιού στη μελέτη υπήρχε η γονική συναίνεση. 
 
Σχεδιασμός 
Χρησιμοποιήθηκε ένας σχεδιασμός που στη σύγχρονη βιβλιογραφία αναφέρεται ως 
Alternating Treatments Design (ATD). Οι ATDs επιτρέπουν την σύγκριση των επιδράσεων 
δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών (παρεμβάσεων) πάνω στην ίδια συμπεριφορά 
ενός υποκειμένου (Single Subject Design) (Richards, Taylor, Ramasamy, & Richards 1999). 
Ο σχεδιασμός ATD χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς που αναρωτιούνται ποια από τις 
διαδικασίες παρέμβασης είναι πιο αποτελεσματική. Υπάρχουν δύο βασικά σημεία που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη σε αυτόν το σχεδιασμό. Το πρώτο είναι ότι τα υποκείμενα (subjects) θα 
πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τις δύο διαφορετικές παρεμβάσεις μεταξύ τους. Αυτό 
γίνεται ευκολότερα αν οι ίδιες οι παρεμβάσεις είναι επαρκώς διαφορετικές μεταξύ τους και 
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αν η καθεμία συνδέεται με ένα ξεχωριστό ερέθισμα (Barlow & Hayes 1979). Το δεύτερο 
σημαντικό στοιχείο είναι ότι η παρουσίαση των παρεμβάσεων πρέπει να είναι 
ισοσταθμισμένη (counterbalanced). Αυτό σημαίνει ότι κάθε διακριτή παρέμβαση πρέπει να 
παρουσιαστεί τον ίδιο αριθμό φορών (Richards et al 1999) ενώ είναι σημαντικό όλες οι 
πτυχές των παρεμβάσεων να είναι ισοσταθμισμένες. Στην παρούσα εργασία, ανεξάρτητες 
μεταβλητές ήταν οι δύο διαφορετικές διδασκαλίες, στο πραγματικό και στο εικονικό 
περιβάλλον, ενώ η επίδοση των αυτιστικών μαθητών σχετικά με την εκμάθηση εννοιών 
σχετικών με τον ήχο θεωρήθηκε η εξαρτημένη μεταβλητή. Η φύση των δύο παρεμβάσεων 
ήταν διαφορετική που αυτόματα τις κατέστησε διακριτές. Κατά τη διδασκαλία στο ΠΠΜ 
χρησιμοποίηθηκαν υλικά (manipulatives), (για παράδειγμα ελατήριο, λάστιχο, χάντρες), ενώ 
η διδασκαλία στο ΕΠΜ εκπονήθηκε εξ΄ολοκλήρου στον υπολογιστή. Οι παρεμβάσεις 
πραγματοποιήθηκαν με την ίδια σειρά, μία φορά η καθεμία, δύο διαφορετικές αλλά 
διαδοχικές ημέρες, κάθε φορά συμμετείχε ένας μόνο μαθητής, παρουσία δύο ερευνητών, οι 
ίδιοι κάθε φορά. Η συλλογή δεδομένων κατά τη διδασκαλία στο ΠΠΜ έγινε μέσα από δύο 
φύλλα εργασίας και ένα ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε πριν και μετά τη διδασκαλία. Κατά 
τη διδασκαλία στο ΕΠΜ, έγινε από δύο ερωτηματολόγια, που χορηγήθηκαν πριν και μετά την 
παρέμβαση. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε ποιοτικά (Erickson 2014). Για να συλλεχθούν 
δεδομένα για τη γενικότερη στάση των μαθητών απέναντι σε κάθε διδασκαλία 
χρησιμοποιήθηκαν φύλλα παρατηρητή, ένα για κάθε διδασκαλία. Αφορούν σε 
χαρακτηριστικά όπως η συμπεριφορά του μαθητή, το ενδιαφέρον που δείχνει, η δεξιότητα 
χειρισμού των υλικών του πειράματος, η δεξιότητα χειρισμού του ποντικιού, η ικανότητα 
πλοήγησης μέσα στο εικονικό περιβάλλον, η δυσκολία ή η κόπωση που μπορεί να 
αντιμετωπίσει και πως τη διαχειρίζεται.  
 
Σχεδιασμός διδασκαλίας 
Η διδασκαλία στο ΠΠΜ σχεδιάστηκε για να πραγματοποιηθεί σε μία τάξη και αποτελείται 
από δύο μέρη για διδακτικούς λόγους. Κατά το πρώτο μέρος τέθηκαν οι παρακάτω διδακτικοί 
στόχοι: α) να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά πως παράγεται και πως διαδίδεται ένα 
μηχανικό κύμα, β) να διαπιστώσουν πειραματικά ότι δεν μεταφέρεται ύλη κατά τη διάδοση 
του μηχανικού κύματος και γ) να αναφέρουν αυτήν τη διαταραχή που προκλήθηκε ως 
μηχανικό κύμα. Χρησιμοποιήθηκαν απλά υλικά, με μικρό κόστος, όπως, για παράδειγμα, 
φαίνεται στην εικόνα 1. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, διδασκαλία με τη χρήση πολλών 
υποδειγμάτων και μοντελοποίηση των παραδειγμάτων μπορεί να αυξήσει τη γενίκευση του 
λεξιλογίου και των εννoιών που έχουν μάθει οι αυτιστικοί μαθητές (Engelmann & Carnine 
1991, αναφορά σε Knight et al 2013). 
 
Εικόνα 1: (α) Το λάστιχο με τις χάντρες αποτελεί μοντέλο των δομικών σωματιδίων της ύλης 

(β) Το παραμορφωμένο λάστιχο αναλογεί στην έννοια του διαμήκους/εγκάρσιου κύματος. 
 

  
                            Εικόνα 1α                                     Εικόνα 1β 
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Κατά το δεύτερο μέρος, ο διδακτικός στόχος ήταν να συμπεράνουν οι μαθητές ότι ο ήχος 
παράγεται από τις παλμικές κινήσεις των σωμάτων. Χρησιμοποιήθηκε ένα ηχείο και 
απλούστερα υλικά, όπως μία κιθάρα, ζάχαρη και ρυζόχαρτο. Η διδασκαλία στο ΕΠΜ 
χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ο διδακτικός στόχος ήταν να διαπιστώσουν οι 
μαθητές ότι ο ήχος διαδίδεται στα στερεά και στα υγρά σώματα και επίσης να διαπιστώσουν 
πειραματικά ότι ο ήχος δε διαδίδεται στο κενό. Στο δεύτερο μέρος θα έπρεπε οι μαθητές να 
μπορούν να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου. Η 
διδασκαλία στο ΕΠΜ εκπονήθηκε εξ΄ολοκλήρου στον υπολογιστή, μέσα σε μία εικονική 
τάξη. Χρησιμοποιήθηκε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον που σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε στον εικονικό κόσμο του Opensim (Βολιώτη 2013). Όταν έγινε η σύνδεση με 
τον εικονικό κόσμο, ο μαθητής ολοκλήρωσε μία διαδρομή, χρησιμοποιώντας τα βέλη 
πλοήγησης του πληκτρολογίου, στο τέλος της οποίας υπήρχε μια ρεαλιστική αναπαράσταση 
της τάξης με θρανία, καρέκλες, ένα διαδραστικό πίνακα, το άβαταρ της εικονικής 
εκπαιδευτικού και το άβαταρ του χρήστη (εικόνα 2). 
 

Εικόνα 2: Η εικονική τάξη 
 

  
Στο διαδραστικό πίνακα που φαίνεται στην εικόνα 2 έγινε η προβολή των εκπαιδευτικών 
διαφανειών. Για το σχεδιασμό των διαφανειών λήφθηκε υπόψη να υπάρχει μήνυμα 
επιβράβευσης καθώς και δυνατότητα διόρθωσης αντικανονικής απάντησης με βάση το 
γεγονός ότι η εικονική εκπαιδευτικός δεν έχει τη νοημοσύνη να το κάνει αυτό. Σε κάθε 
διαφάνεια υπήρχε ένα κείμενο μικρού εύρους, χωρίς δύσκολες ή δυσνόητες έννοιες, όπου 
κατά την προβολή της ακουγόταν η εικονική εκπαιδευτικός να το εκφωνεί. Επιπλέον, 
χρησιμοποιήθηκαν οπτικά ερεθίσματα για να υπογραμμιστούν αυτά που έπρεπε να 
προσέξουν τα παιδιά με αυτισμό (Doyle & Arnedillo-Sanchez 2011), όπως φαίνεται, για 
παράδειγμα, στην εικόνα 3. 
 

Εικόνα 3: Σε κάθε διαφάνεια υπάρχει μια εικόνα που σχετίζεται με το κείμενο και 
ταυτόχρονα δίνει το οπτικό ερέθισμα στους μαθητές. 
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Στα φύλλα εργασίας και στα ερωτηματολόγια και στις δύο διδασκαλίες, υπήρχαν ερωτήσεις 
ανοικτού τύπου αλλά και εργασίες όπου οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν ή να επιλέξουν 
την απάντησή τους. Συγκεκριμένα, τα αυτιστικά παιδιά διευκολύνονται από ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, μπορούν να κυκλώσουν τη σωστή απάντηση ή να δημιουργήσουν μια 
απλή περιγραφική πρόταση (Broun 2004). Επιπλέον, συνοδεύονται από εικόνες γιατί οι 
αυτιστικοί μαθητές έχουν γενικά οπτικό στυλ μάθησης (Chen, Tsai & Wu 2005, αναφορά στο 
Grynszpan et al 2008). 
 
Αποτελέσματα  
Η συλλογή δεδομένων για να διερευνηθεί η επίδραση των δύο διαφορετικών διδασκαλιών 
στο μαθησιακό αποτέλεσμα των μαθητών έγινε κατά τη διδασκαλία στο ΠΠΜ μέσα από τα 
δύο φύλλα εργασίας και το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε πριν και στο τέλος αυτής, ενώ 
κατά τη διδασκαλία στο ΕΠΜ, έγινε μέσα από τα δύο ερωτηματολόγια, που χορηγήθηκαν 
πριν και μετά την παρέμβαση. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την αξιολόγηση των 
απαντήσεων των μαθητών ως προς δύο μεταβλητές. Η πρώτη μεταβλητή, «απάντηση 
ερώτησης», αφορούσε την ορθότητα των απαντήσεων και είχε τέσσερις τιμές (σωστή, σωστή 
μη πλήρης, λάθος, άσχετη). Στον πίνακα 1 παρατίθενται μερικά ενδεικτικά παραδείγματα για 
να γίνει αντιληπτή η σημασία των τιμών της μεταβλητής «απάντηση ερώτησης». 
 

Πίνακας 1: Ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών για να γίνει αντιληπτή η σημασία των 
τιμών της μεταβλητής «απάντηση ερώτησης». 

 
Γιατί οι αστροναύτες δεν 
μπορούν να ακούσουν ο 

ένας τον άλλο στο 
Διάστημα; 

«Δεν υπάρχει ο 
ατμοσφαιρικός αέρας» Σωστή 

«Γιατί φοράν κράνος και δε 
μπορούν να ακουστούν» Λάθος 

Ο καθηγητής παραδίδει το 
μάθημα. Μπορείς να 

σκεφτείς πως φτάνει ο ήχος 
της φωνής του στα αυτιά 

σου; 

«Γιατί ο καθηγητής μιλάει» Σωστή, μη πλήρης 
«Όταν έχουμε ακουστικά 
μιλάμε και όταν μιλάει ο 

άλλος» Άσχετη 
 
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα συνολικά συγκριτικά αποτελέσματα των ερωτήσεων που 
αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο παρεμβάσεων ως προς την ορθότητα της 
απάντησης που έδωσαν οι συμμετέχοντες. 
 

Πίνακας 2: Συγκριτικά αποτελέσματα για τους δύο αυτιστικούς μαθητές (Α και Β) και τον 
τυπικό μαθητή (Γ) ως προς τον χαρακτηρισμό των απαντήσεων στο σύνολο των ερωτήσεων 

και στις δύο παρεμβάσεις. Η πλάγια γραφή αναφέρεται στο ΠΠΜ ενώ η υπογραμμισμένη στο 
ΕΠΜ. 

 

 

 Σωστή Σωστή,  
μη πλήρης Λάθος Άσχετη 

Α 5 4 5 2 2 3 0 2 
Β 9 8 2 1 1 0 0 2 
Γ 11 8 1 1 0 1 0 1 
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Το σύνολο των σωστών και των λανθασμένων απαντήσεων κάθε αυτιστικού μαθητή στις δύο 
διδασκαλίες παρουσιάζει μικρές διαφορές. Κανένας μαθητής δεν έδωσε άσχετες απαντήσεις 
κατά τη διδασκαλία στο ΠΠΜ. Ο τυπικός μαθητής δεν είχε καμία λανθασμένη απάντηση 
κατά τη διδασκαλία στο ΠΠΜ. 
Η δεύτερη μεταβλητή, «χρήση επιστημονικών όρων», είχε τρεις τιμές (επιστημονικός όρος, 
οιονεί επιστημονικός όρος, όχι επιστημονικός όρος). Στον πίνακα 3 παρατίθενται μερικά 
παραδείγματα για την αποσαφήνιση των τιμών της μεταβλητής «χρήση επιστημονικών 
όρων». 
 

Πίνακας 3: Ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών για να γίνει αντιληπτή η σημασία των 
τιμών της μεταβλητής «χρήση επιστημονικών όρων». 

 

Πώς νομίζεις ότι παράγεται 
ο ήχος στην κιθάρα; 

«Η χορδή πάλλεται όταν 
πατάμε την κιθάρα» Επιστημονικός όρος 

«Από το ταλάντωμα στη 
χορδή» Οιονεί επιστημονικός όρος 

«Από το τέντωμα στη χορδή» Όχι επιστημονικός όρος 
 
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα συνολικά συγκριτικά αποτελέσματα των ερωτήσεων που 
αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο παρεμβάσεων ως προς τη χρήση επιστημονικών 
όρων. 
 

Πίνακας 4: Συγκριτικά αποτελέσματα για τους δύο αυτιστικούς μαθητές (Α και Β) και τον 
τυπικό μαθητή (Γ) ως προς την χρήση επιστημονικών όρων στο σύνολο των ερωτήσεων και 
στις δύο παρεμβάσεις. Η πλάγια γραφή αναφέρεται στο ΠΠΜ ενώ η υπογραμμισμένη στο 

ΕΠΜ. 
 

 
Όσον αφορά τη χρήση επιστημονικών όρων, η τάση που επικράτησε και για τους δύο 
αυτιστικούς μαθητές ήταν η μη χρήση επιστημονικών όρων. Ο ένας αυτιστικός μαθητής, 
κατά τη διδασκαλία στο ΕΠΜ, δε χρησιμοποίησε επιστημονικούς όρους σε καμία από τις 
απαντήσεις του.  
Προσθετικά, στις πολλαπλές παρεμβάσεις είναι δυνατόν τα αποτελέσματα της μιας ιδιαίτερης 
παρέμβασης να καλύπτονται, γιατί κάποια άλλη παρέμβαση μπορεί να την επηρεάσει, να την 
μπερδέψει ή να την επικαλύψει. Αυτό είναι και ένα από τα μειονεκτήματα των ATDs, δηλαδή 
ο κίνδυνος η μία παρέμβαση να επικαλύψει την άλλη (carry over). Για παράδειγμα, στην 
ερώτηση «Ο ήχος μιας κιθάρας διαφέρει από τον ήχο ενός βιολιού. Μπορείς να σκεφτείς γιατί 
γίνεται αυτό;», ο ένας αυτιστικός μαθητής απάντησε «Γιατί πατάω τις χορδές». Η απάντηση 
αυτή είναι άσχετη και φαίνεται ότι ο μαθητής έχει επηρεαστεί από μία δραστηριότητα με την 
κιθάρα που προηγήθηκε κατά τη διδασκαλία στο ΠΠΜ. Στην ίδια ερώτηση ο άλλος 
αυτιστικός μαθητής έδωσε τη μονολεκτική απάντηση «Ναι». Είναι μια άσχετη απάντηση, 
αλλά επιπλέον δείχνει αυτό που αναφέρεται στη βιβλιογραφία για τα αυτιστικά άτομα, ότι 
έχουν την τάση να ερμηνεύουν την ομιλία κυριολεκτικά και όχι σε σχέση με ένα πλαίσιο 
(Grynszpan, Martin & Nadel 2008). 

 Επιστημονικός 
όρος 

Οιονεί 
επιστημονικός όρος 

Όχι επιστημονικός 
όρος 

Α 1 0 0 0 11 11 
Β 2 3 2 0 8 8 
Γ 6 8 1 0 5 3 



351 
 

Αξιοποιώντας τα δεδομένα των φύλλων παρατήρησης προέκυψε ότι και οι δύο αυτιστικοί 
μαθητές μπόρεσαν να χειριστούν αρκετά καλά τα υλικά του πειράματος, επιδεικνύοντας, 
ωστόσο, μεγαλύτερη επιδεξιότητα στο χειρισμό του ποντικιού και στην πλοήγηση μέσα στο 
ΕΠΜ. Ήταν συνεργάσιμοι, συμμετείχαν ενεργά και όταν δυσκολεύονταν συνέχιζαν την 
προσπάθεια. Στερεοτυπικές κινήσεις εμφάνισε μόνο ο ένας από τους δύο αυτιστικούς 
μαθητές (αυτός με τη χαμηλότερη επίδοση) όταν κουράστηκε. 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Συμπερασματικά, οι αυτιστικοί μαθητές κατάφεραν σε κάποιες περιπτώσεις να βελτιώσουν 
την επίδοσή τους τροποποιώντας τις αρχικές τους απόψεις και εναρμονίζοντας τες με τη νέα 
γνώση. Αυτό φάνηκε να γίνεται με μεγαλύτερη επιτυχία όταν η εργασία αφορούσε στοιχεία 
που οι μαθητές με ΔΑΦ μπορούσαν να αντιληφθούν με τις αισθήσεις τους (όραση, αφή). 
Κατά συνέπεια δυσκολεύτηκαν στην εννοιολόγηση αφηρημένων επιστημονικών όρων (για 
παράδειγμα «κενό»), με αποτέλεσμα να μη γίνει εκτεταμένη χρήση επιστημονικών όρων. 
Παρατηρήθηκαν μικρές διαφορές στην επίδοση του κάθε αυτιστικού μαθητή ανάμεσα στις 
δύο διδασκαλίες στο πραγματικό και στο εικονικό περιβάλλον, γι΄αυτό η έρευνα καταλήγει 
σε συγκρίσιμα μαθησιακά αποτελέσματα. Διαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι η επίδοση του ενός 
αυτιστικού μαθητή είναι λίγο καλύτερη και στις δύο διδασκαλίες. Αυτό δεν προκαλεί 
έκπληξη γιατί στο φάσμα του αυτισμού υπάρχει ανομοιογένεια στις γνωστικές λειτουργίες 
που επιφέρει ανομοιογένεια στις συμπεριφορές και στις εκπαιδευτικές ανάγκες (Jordan & 
Powell 1995, αναφορά σε Μαυροπούλου 2007). Η επίδοση του τυπικού μαθητή είναι 
μεγαλύτερη από την επίδοση και των δύο αυτιστικών μαθητών και στις δύο διδασκαλίες. 
Δεδομένου ότι η σχετική βιβλιογραφία είναι αραιή και οι μαθητές με ΔΑΦ είναι ενταγμένοι 
στις τάξεις γενικής παιδείας, προτείνεται εκτενέστερη μελέτη της επίδρασης εικονικού 
περιβάλλοντος για τη μάθηση εννοιών φυσικών επιστημών με μεγαλύτερο δείγμα αυτιστικών 
μαθητών. Προτείνεται, επιπλέον, να συνεχιστεί η έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες μάθησης 
εννοιών φυσικών επιστημών για αυτούς τους μαθητές.  
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Περίληψη Παρουσιάζεται μια κριτική βιβλιογραφική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για την 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια χημική εκπαίδευση (2002 – 2012). Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε 
ηλεκτρονικές βάσεις ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και εκδοτών. To δείγμα αποτελούν 35 
μελέτες, 20 από τις οποίες ακολουθούν τη θεωρία οικοδόμησης της γνώσης, ενώ πέντε 
βασίζονται στη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης και της γνωστικής θεωρίας των 
πολυμέσων. Οι ερευνητές της διδακτικής της χημείας ενδιαφέρονται για την 
αποτελεσματικότητα των αναπαραστάσεων που βασίζονται στο τρίπτυχο του Johnstone. Οι 
αναπαραστάσεις, κυρίως του μικρόκοσμου, θεωρούνται «ώριμες» και αποδεκτές τεχνολογίες 
στη χημική εκπαίδευση, παρουσιάζοντας θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. 
 
Abstract The article presents a critical review of the international literature on the use of Ιnformation 
and Communication Technology in primary and secondary chemistry education (2002-2012). 
The search was carried out in academic data bases and publishers. The sample consists of 35 
studies, of which 20 follow the constructivist approach, while five are based on dual-coding 
theory and cognitive theory of multimedia learning. Researchers in chemistry education are 
interested in the effectiveness of representations that are based on the Johnstone triangle. 
Representations, especially at the micro-level, are assumed “mature” and acceptable 
technologies in chemistry education, demonstrating positive learning outcomes. 
 
Εισαγωγή 
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη 
διδακτική πράξη και τη μαθησιακή διαδικασία στη χημεία ακολουθεί την πλέον διαδεδομένη 
προσέγγιση των τριών επιπέδων του Johnstone (1997),που αφορούντην ανάπτυξη ψηφιακών 
περιβαλλόντων για το μακροεπίπεδο, το (υπο)μικροεπίπεδο και το αναπαραστασιακό 
επίπεδο. 
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη χημική εκπαίδευση απότην εμφάνισή τους μέχρι τη δεκαετία του 
2000, έχει περάσει πολλές φάσεις (Μπέλλου 2014). Κατά τη δεκαετία του 1970 κυριαρχούν 
οι προσομοιώσεις εργαστηρίων, με κύριο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στην επόμενη 
δεκαετία, η αξιοποίηση των ΤΠΕ χαρακτηρίζεται από τη μεταφορά δραστηριοτήτων στον 
υπολογιστή και τη διερεύνηση νέων τρόπων παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Στη 
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δεκαετία του 1990, παρότι κυριαρχεί η συμπεριφοριστική προσέγγιση, αυξάνει η ενεργός 
συμμετοχή του μαθητή. Μετά τα μέσα της δεκαετίας και με την παράλληλη τεχνολογική 
εξέλιξη, εμφανίζονται ψηφιακές αναπαραστάσεις του μικρόκοσμου. Υλοποιείται το μοντέλο 
του Johnstone και η προσέγγιση είναι αυτή της οικοδόμησης της γνώσης. Το μοντέλο του 
Johnstone εφαρμόζεται και κατά τη δεκαετία του 2000 και η έρευνα στρέφεται προς την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον ποιοτικότερο μετασχηματισμό της διδασκαλίας και της 
μάθησης. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τις τάσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη χημική εκπαίδευση κατά την περίοδο 1970 – 2000. 

 
Πίνακας 1: Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη χημική εκπαίδευση (1970 – 2000) 

Δεκαετία Αναφορά Τεχνολογία 
Βαθμίδα 

Στόχος 
Προσέγγιση 

Συμπεράσματα 
Παρατηρήσεις 

1970 Hood, 1994 
Προσομοίωση 
εργαστηρίου. 
Τριτοβάθμια. 

Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων. 

Θετικά αποτελέσματα. 

1980 Hood, 1994 
Απαλλαγή 
εκπαιδευτικών από 
επαναλαμβανόμεν
ες δραστηριότητες. 
Τριτοβάθμια. 

Μεταφορά 
παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων 
στον υπολογιστή. 

Άγνοια χαρακτηριστικών των 
ΤΠΕ. 
Διερεύνηση της παιδαγωγικής 
αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη 
σχεδίαση αποδοτικότερων 
μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

1990 

Τσαπαρλής, 1991 
Εργαλεία για 
διδασκαλία. 
Μοντελοποίηση. 
Αξιολόγηση. 
Διαχείριση τάξης. 

Συμπεριφοριστική 
προσέγγιση. 

Διδασκαλία υποβοηθούμενη 
από υπολογιστή. 

O’ Haver, 1991 

Εργαλεία για 
διδασκαλία. 
Δυναμικές 
προσομοιώσεις. 
Διασύνδεση 
υπολογιστή – 
εργαστηρίου. 
Δευτεροβάθμια, 
τριτοβάθμια 

Συμπεριφοριστική 
προσέγγιση. Ενεργός συμμετοχή μαθητή. 

Brooks & Brooks, 
1996 

Πολυμεσικό 
περιεχόμενο, 
δυναμικές 
προσομοιώσεις. 
Δευτεροβάθμια. 

Μακροσκοπική, 
μικροσκοπική, 
συμβολική. 

Συμβολή αναπαράστασης του 
μικρόκοσμου. 
Ενεργός συμμετοχή – 
οικοδόμηση γνώσης. 

2000 

Dori&Barak, 2001 
Τρισδιάστατα 
εικονικά μοντέλα. 
Δευτεροβάθμια. 

Μακροσκοπική, 
μικροσκοπική, 
συμβολική, 
διαδικασιών. 

Χωρική τρισδιάστατη και 
στεροσκοπική 
αλληλεπιδραστική 
αναπαράσταση. 

Osborne&Henness
y, 2003 Δευτεροβάθμια. 

ΤΠΕ για 
ποιοτικότερο 
μετασχηματισμό 
διδασκαλίας και 
μάθησης. 

Οικοδόμηση γνώσης. 
Ρόλος εκπαιδευτικού. 

 
Τα δεκαετία του 1990 εμφανίζονται σε ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα για τη χημεία 
μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση κατά τη δεκαετία του 
2000, ακολουθώντας στις περισσότερες των περιπτώσεων το μοντέλο του Johnstone (1997). 
Από το 2000, η διαρκής τεχνολογική εξέλιξη διευκολύνει την ανάπτυξη προσομοιώσεων και 
αλληλεπιδραστικών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων και εμφανίζονται μελέτες που τις 
αξιοποιούν στη χημική εκπαίδευση. Μετά από μία δεκαπενταετία υπάρχει αρκετό 
δημοσιευμένο υλικό που επιτρέπει τη διερεύνηση του σχετικού πεδίου. Έτσι, η παρούσα 
εργασία αποτελεί μια κριτική βιβλιογραφική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά 
με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη χημική εκπαίδευση, στηνπρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση κατά την περίοδο 2002 – 2012. 
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Μεθοδολογία 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέλος μιας ευρύτερης βιβλιογραφικής επισκόπησης της 
διεθνούς βιβλιογραφίας που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος παραγόντων που εμπλέκονται στην 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη χημική εκπαίδευση σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 
χημική εκπαίδευση στις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά 
την περίοδο 2002 – 2012.Η εργασία αναφέρεται μόνο σε εμπειρικέςμελέτες. 
Οι ερευνητικοί άξονες της παρούσας επισκόπησης είναι η διερεύνηση: 
1. των παιδαγωγικών προσεγγίσεων που ακολουθούνται στις εμπειρικές μελέτες 
2. των μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως προκύπτουν από τις εμπειρικές μελέτες. 
Η σχετική βιβλιογραφία αναζητήθηκε σε ακαδημαϊκές βάσεις οργανισμών, εκδοτών και 
περιοδικών (ERIC, JSTOR, MIT press, WilsonWeb, InformaWorld, Scopus, SpringerLink, 
Web of Science, Wiley Interscience, Chemistry Education Research and Practice και Journal 
of Chemical Education, Journal of Educational Technology & Society και Themes in Science 
& Technology Education).Αναζητήθηκαν εμπειρικές μελέτες δημοσιευμένες μόνο σε 
επιστημονικά περιοδικά. 
Η αναζήτηση βιβλιογραφίας έγινε με τις λέξεις–κλειδιά και τις αντίστοιχες μεταξύ τους 
λογικές συζεύξεις («chemistry» ^ «education» ^ «ICT», «chemical» ^ «education» ^ «ICT», 
«chemistry» ^ «education» ^ «computer», «chemical» ^ «education» ^ 
«computer»).Ακολούθησε η αναζήτηση σχετικών άρθρων που υπήρχαν ως αναφορές στα 
άρθρα που βρέθηκαν. Εντοπίστηκαν 136 εμπειρικές μελέτες δημοσιευμένες κατά τη δεκαετία 
2002 – 2012. Από τη μελέτη τουςπροέκυψαν 87 δημοσιεύσεις που αναφέρονται στη χημική 
εκπαίδευση στην τριτοβάθμια και 35 στην πρωτοβάθμια και κυρίως στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Οι 35 αυτές μελέτες αποτελούν το δείγμα της επισκόπησης (Μπέλλου 2014). 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Ο Πίνακας 2 συνοψίζει την παιδαγωγική προσέγγιση και τα μαθησιακά αποτελέσματα των 35 
εμπειρικών μελετώντης βιβλιογραφικής επισκόπησης. 
Στην πλειονότητά τους οι συγγραφείς ακολουθούν γνωστικές θεωρίες και θεωρίες 
οικοδόμησης της γνώσης. Ο λόγος είναι ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν τα εργαλεία για δυναμική 
παρουσίαση της πληροφορίας μέσω διαφορετικού τύπου αναπαραστάσεων σε επίπεδο 
συμβολισμού, μικροσκοπικό και μακροσκοπικό. Στις μελέτες με γνωστική προσέγγιση, 
αξιοποιούνται η θεωρία διπλής κωδικοποίησης (Paivio 1990) και η επακόλουθή της γνωστική 
θεωρία πολυμέσων (Mayer1999). 
Στην πλειονότητα των μελετών, τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από τις 
παρεμβάσεις με τις ΤΠΕ, και αφορούν κατά κύριο λόγο προσομοιώσεις του μικρόκοσμου και 
εικονικά εργαστήρια, είναι θετικά. Ενδεικτικά, οιFerketal. (2003) αναφέρουν θετικά 
αποτελέσματα για όλους τους τύπους των τρισδιάστατων αναπαραστάσεωνμοριακών δομών, 
με τους μαθητές του δημοτικού να αποδίδουν καλύτερα με τη χρήση των φυσικών μοντέλων. 
Στη μελέτη των Eichler et al.(2004), οι μαθητές κατανοούν τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ των 
εμπλεκόμενων εννοιών μέσω αυθεντικών δραστηριοτήτων για την επίλυση προβλημάτων με 
προσομοιώσεις. 
Η θεωρία διπλής κωδικοποίησης σε συνδυασμό με τη γνωστική θεωρία πολυμέσων 
αξιοποιούνταιαπό τους Ardac&Akaygun (2004) για την κατανόηση χημικών αλλαγών με 
αναπαραστάσεις σε πολυμεσικό περιβάλλον και για την αποτελεσματικότητα μοριακών 
αναπαραστάσεων (2005). 
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Πίνακας 2: Παιδαγωγική προσέγγιση και μαθησιακά αποτελέσματα των εμπειρικών μελετών 
Αναφορά Παιδαγωγική προσέγγιση Μαθησιακά αποτελέσματα 

Lavonenetal., 2003 Δεν σχετίζεται  

Ferketal., 2003 Γνωστική θεωρία 
1. Βελτίωση όλων με τη χρήση των φυσικών μοντέλων. 
2. Υψηλότερες αποδόσεις σε μαθητές δευτεροβάθμιας 
και φοιτητές με φωτογραφίες και ψηφιακά μοντέλα. 

Eichler etal., 2004 Αυθεντική δραστηριότητα, 
επίλυση προβλήματος 

1. Καταγράφηκαν αιτιακές σχέσεις μεταξύ εννοιών. 
2. Επίλυση προβλήματος με διαφορετικούς τρόπους. 

Ardac, &Akaygun, 2004 
Θεωρία διπλής 
κωδικοποίησης, γνωστική 
θεωρία πολυμέσων του 
Mayer 

Αναδεικνύεται η συμβολή των μοριακών 
αναπαραστάσεων, της μακροσκοπικής θεώρησης και της 
πολυμεσικής παρουσίασης. Καταγράφηκε διατήρηση 
γνώσης. 

Ashtonetal., 2005 Δεν σχετίζεται Δεν καταγράφηκε διαφοροποίηση στην απόδοση των 
μαθητών μεταξύ των δύο τρόπων διεξαγωγής των τεστ. 

Ardac, &Akaygun, 2005 
Θεωρία διπλής 
κωδικοποίησης, γνωστική 
θεωρία πολυμέσων του 
Mayer 

Σημαντικά υψηλότερη απόδοση με τις δυναμικές 
οπτικοποιήσεις. 

Liu, 2006 Οικοδόμηση γνώσης 
1. Ο συνδυασμός πραγματικών και εικονικών 
εργαστηρίων συνεισφέρει στην κατανόηση. 
2. Κατανόηση της έννοιας του επιστημονικού μοντέλου. 

Savecetal., 2006 Δεν σχετίζεται  

Rodrigues, 2007 Οικοδόμηση γνώσης 
Η προηγούμενη γνώση παίζει σημαντικό ρόλο στην 
κατανόηση. 
Η αξιολόγηση με χρήση συμβολικών αναπαραστάσεων 
πρέπει να δίνει έμφαση στη γνώση και όχι στις 
δεξιότητες. 

Dori&Sasson, 2008 Οικοδόμηση γνώσης Συμβολή των MBL στη βελτίωση, την κατανόηση και τις 
δεξιότητες σε γραφικές παραστάσεις. 

Aksela, & Lundell, 2008 Δεν σχετίζεται  
Trey, & Khan, 2008 Οικοδόμηση γνώσης 

Οι δυναμικές ψηφιακές αναλογίες είναι 
αποτελεσματικότερες από κείμενο και στατικές 
αναλογίες. 

Ambrogi etal., 2008 Οικοδόμηση γνώσης 
1. Οι μαθητές – εκπαιδευτικοί δημιούργησαν σαφείς 
παρουσιάσεις. 
2. Οι μαθητές διατήρησαν τη γνώση. 

Abdullah &Shariff, 2008 Οικοδόμηση γνώσης 
Η ομαδοσυνεργατική τεχνική, ιδιαίτερα η συνεργασία 
μεταξύ αγνώστων, συνεισφέρει σε επιστημονική σκέψη 
και εννοιολογική κατανόηση. 

Özmen, 2008 Οικοδόμηση γνώσης Η διδασκαλία με την υποστήριξη υπολογιστή 
συνεισφέρει στην εννοιολογική κατανόηση. 

Kontogeorgiou etal., 2008 Οικοδόμηση γνώσης Το στερεοσκοπικό διαδραστικό εικονικό περιβάλλον 
συνεισφέρει στην κατανόηση του κβαντικού ατόμου. 
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Αναφορά Παιδαγωγική προσέγγιση Μαθησιακά αποτελέσματα 

Korakakis etal., 2009 Γνωστική θεωρία 
πολυμέσων του Mayer 

Δεν καταγράφεται σημαντική διαφορά μεταξύ εικόνων 
3D, παθητικών και διαδραστικών δυναμικών 
οπτικοποιήσεων. 

Adadan etal., 2009 Οικοδόμηση γνώσης Οι δραστηριότητες με πολλαπλές αναπαραστάσεις του 
μικρόκοσμου συνεισφέρουν στην κατανόηση. 

Levy, & Wilensky, 2009 Οικοδόμηση γνώσης 
Οι δραστηριότητες με πολλαπλές αναπαραστάσεις του 
μικρόκοσμου και η ενσωματωμένη αξιολόγηση 
συνεισφέρουν στην κατανόηση. 

Kaberman&Dori, 2009 Οικοδόμηση γνώσης Τα MBL συντελούν στην ανάπτυξη μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων. 

Urhahneetal., 2009 Γνωστική θεωρία 
πολυμέσων του Mayer 

Οι προσομοιώσεις 3Dαναδεικνύονται 
αποτελεσματικότερες από δισδιάστατες εικόνες. 

Özmenetal., 2009 Οικοδόμηση γνώσης Το πολυμεσικό υλικό συνεισφέρει σε θετικά μαθησιακά 
αποτελέσματα και διατήρηση γνώσης. 

Paiva& Da Costa, 2010 Οικοδόμηση γνώσης Τα μαθησιακά αποτελέσματα εξαρτώνται από τον τρόπο 
αξιοποίησης του λογισμικού. 

Gregorius etal., 2010b Γνωστική θεωρία 
πολυμέσων του Mayer 

1. Θετικά μαθησιακά αποτελέσματα ανεξάρτητα από τη 
χρήση τεχνολογίας. 
2. Οι προσομοιώσεις φέρουν θετικότερα αποτελέσματα. 

Gregorius etal., 2010b 
Οικοδόμηση γνώσης, 
γνωστική θεωρία 
πολυμέσων του Mayer 

Οι προσομοιώσεις συνεισφέρουν στην βελτιωμένη 
απόδοση μαθητών χαμηλού γνωστικού επιπέδου. 

Özmen, 2011 Οικοδόμηση γνώσης Οι δυναμικές αναπαραστάσεις συντελούν σε θετικά 
μαθησιακά αποτελέσματα. 

Stieff, 2011 Οικοδόμηση γνώσης Οι δυναμικές αναπαραστάσεις συνεισφέρουν σε θετικά 
μαθησιακά αποτελέσματα. 

Rodrigues, 2011 Δεν σχετίζεται  

Vital, 2012 Δεν αναφέρεται 
Τα συστήματα απόκρισης είναι ικανοποιητικά σε θέματα 
εννοιών. Δεν είναι αποτελεσματικά σε θέματα που 
απαιτούν υπολογισμούς. 

Lewis etal., 2012 Δεν αναφέρεται  

Dori&Kaberman, 2012  Οικοδόμηση γνώσης 
1. Η μοριακή μοντελοποίηση συμβάλει θετικά στην 
κατανόηση. 
2. Ιδιαίτερη η συνεισφορά των 3D μοντέλων. 

Chee& Tan, 2012 Οικοδόμηση γνώσης Η διερευνητική φύση του στοχοθετημένου παιχνιδιού 
συμβάλλει στην εννοιολογική κατανόηση. 

Scherer &Tiemann, 2012 Οικοδόμηση γνώσης 
1. Το εικονικό εργαστήριο συνεισφέρει στην οικοδόμηση 
γνώσης. 
2.Καταγράφεται διαφοροποίηση στην επίλυση 
προβλήματος λόγω πρότερης γνώσης και εμπειρίας σε 
παιχνίδια. 

Plass etal., 2012 Γνωστική θεωρία 
πολυμέσων του Mayer 

Οι προσομοιώσεις σε μακροσκοπικό, μικροσκοπικό και 
συμβολικό επίπεδο συμβάλλουν στην κατανόηση. 

Tatli&Ayas, 2012 Οικοδόμηση γνώσης 
1. Το εικονικό εργαστήριο είναι αποτελεσματικό, όπως 
και το πραγματικό. 
2. Συνεισφέρει στην εφαρμογή της εποικοδομητικής 
προσέγγισης. 
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Η γνωστική θεωρία χρησιμοποιείται από τους Korakakis et al.(2009) στη μελέτη 
οπτικοποιήσεων, χωρίς σημαντική μεταξύ τους διαφοροποίηση ως προς τα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Οι Urhahne et al.(2009) παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα κατά την 
αξιοποίηση τρισδιάστατων αναπαραστάσεων στην κατανόηση χημικών δομών.Οι Gregorius 
et al.(2010a, 2010b) συγκρίνουν δυναμικές αναπαραστάσεις και εγχειρίδιαμε τις 
προσομοιώσεις να φέρουν θετικότερα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι Plass et al.(2012) 
μελετούν προσομοιώσεις για την κατανόηση πολύπλοκων χημικών εννοιώντης κινητικής 
θεωρίας των αερίων,αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα αξιόπιστων προσομοιώσεων και την 
αξιοποίησή τους μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων. 
Οι περισσότεροι συγγραφείς υλοποιούν διάφορες προσεγγίσεις της οικοδόμησης της γνώσης. 
Ο Liu (2006) διερευνά την αποτελεσματικότητα εργαστηριακών ασκήσεων με 
προσομοιώσεις,καταλήγοντας ότι ο συνδυασμός τους συνεισφέρει στην κατανόηση φυσικών 
και χημικών φαινομένων. Η Rodrigues (2007) αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της πρότερης 
γνώσης στην κατανόηση εννοιών και διαδικασιών μέσα από προσομοιώσεις του 
μικρόκοσμου. Οι Dori&Sasson (2008) αναδεικνύουν τη συμβολή των MBL και επισημαίνουν 
ότι οι «μέτριοι» μαθητές ωφελήθηκαν περισσότερο από το συνδυασμό οπτικών 
αναπαραστάσεων και κειμένου. Οι Trey&Khan (2008) αναφέρουν ότι οι δυναμικές ψηφιακές 
αναλογίες είναι αποτελεσματικές για την κατανόηση της αρχής του Le Châtelier. Οι Ambrogi 
et al.(2008) μελετούν την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητώνμε θετικά μαθησιακά 
αποτελέσματα και διατήρηση γνώσης. Οι Abdullah & Shariff(2008) αναφέρουν ότι η 
συνεργασία μεταξύ αγνώστων μεταξύ τους μαθητών συνεισφέρει περισσότερο στην 
εννοιολογική κατανόηση και στον επιστημονικό τρόπο σκέψης μέσω προσομοιώσεων. Ο 
Özmen (Özmen 2008,Özmen et al. 2009, Özmen, 2011) αναδεικνύει τη συνεισφορά του 
ψηφιακού υλικού στην κατανόηση εννοιών και φαινομένωνστους χημικούς δεσμούς, τη 
σωματιδιακή φύση της ύλης και τις αλλαγές κατάστασης μέσω κατάλληλων διδακτικών 
τεχνικών. Οι Kontogeorgiou et al. (2008) μελετούν τη συνεισφορά εικονικών περιβαλλόντων 
στη κατανόηση του κβαντικού ατόμου με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Οι Adadan et 
al.(2009) συμπεραίνουν ότι οι δυναμικές αναπαραστάσεις του μικρόκοσμου συνεισέφεραν 
στην κατανόηση της φύσης της ύλης. Οι μαθητές διακρίνουν μεταξύ μοντέλου και 
πραγματικότητας μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων σε θέματα μοριακής θεωρίας και νόμων 
των αερίων (Levy & Wilensky2009). Οι Kaberman & Dori(2009,2012) αναφέρουν ανάπτυξη 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε θέματα δεσμών και ιδιοτήτων της ύλης με χρήση ψηφιακών 
εργαστηρίων, εικονικών πειραμάτων και τρισδιάστατων μοντέλων. Οι Paiva & DaCosta 
(2010) συμπεραίνουν ότι η στοχοθετημένη καθοδηγούμενη πλοήγηση σε υπερμεσικό 
περιβάλλον επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι η ελεύθερη πλοήγηση, χωρίς όμως να 
είναι και καλύτερη από την παραδοσιακή διδασκαλία. Ο Stieff(2011) χρησιμοποιεί 
δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης με μοριακές προσομοιώσεις σχετικά με μείγματα, με 
στόχο τη βελτίωση δεξιοτήτων αναπαράστασης φαινομένων στον μικρόκοσμο και τον 
μακρόκοσμο, με θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Οι Chee &Tan (2012) αναφέρουν ότι ένα 
ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι οικολογικού περιεχομένου συμβάλλει στην εννοιολογική 
κατανόηση. Οι Scherer & Tiemann (2012)αναφέρουν ότι το εικονικό εργαστήριο συνεισφέρει 
στην οικοδόμηση της γνώσης. Τέλος, οι Tatli & Ayas (2012) συμπεραίνουν ότι το εικονικό 
εργαστήριο με εποικοδομητική προσέγγιση συνεισφέρει σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα 
και συμβάλλει στην εφαρμογή εποικοδομητικών διδακτικών τεχνικών. 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Η παρούσα βιβλιογραφική επισκόπηση μελετά τις τάσεις ως προς την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη χημική εκπαίδευση, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα που 
προκύπτουν από αυτήν. 
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Είκοσι (20)από τις 35 ανασκοπούμενες μελέτες ακολουθούν τη θεωρία οικοδόμησης της 
γνώσης. Αρκετές από αυτές αναφέρονται σαφώς στον όρο, ενώ ορισμένες ακολουθούν κατά 
τις παρεμβάσεις τους διδακτικές τεχνικές που οδηγούν στην οικοδόμηση της γνώσης.Οι 
πέντε(5)εργασίες που βασίζονται στη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης και της γνωστικής 
θεωρίας των πολυμέσων δεν αναφέρονται σε θεωρία μάθησης αλλά υπονοούν την 
οικοδόμηση της γνώσης,παρά την αναφορά τους σε γνωστικές προσεγγίσεις. 
Αναδεικνύεται επίσης ότι κατά το δεύτερο μισό περίπου της δεκαετίας του 2000 οι ερευνητές 
της διδακτικής της χημείας ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότητα των ποικίλων 
αναπαραστάσεων που βασίζονται στο τρίπτυχο του Johnstone (1997). 
Όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα, φαίνεται ότι οι ΤΠΕ, και ιδίως οι κάθε είδους 
αναπαραστάσεις, κυρίως του μικρόκοσμου, θεωρούνται «ώριμες» και αποδεκτές τεχνολογίες 
στη χημική εκπαίδευση, παρουσιάζοντας θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. 
Η παρούσα βιβλιογραφική αναδεικνύει τη συνεισφορά των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη χημική εκπαίδευση στην οικοδόμηση της γνώσης και στην 
απόκτηση κινήτρων για μάθηση. Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογίες και τους τρόπους 
αξιοποίησής τους, η παρούσα εργασία επεκτείνει το τρίγωνο του Johnstone (1997) και το 
τετράεδρο του Mahaffy (2004)στο «εγγράψιμο τετράεδρο της χημικής εκπαίδευσης» (Σχήμα 
1). 
 

 Σχήμα 1:Το «εγγράψιμο τετράεδρο της χημικής εκπαίδευσης» 
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Περίληψη Η οπτικοποίηση των μοριακών ιδιοτήτων αποτελεί ένα θεμελιώδες εργαλείο για την επιστήμη 
της Χημείας και μπορεί να συμβάλλει στην μάθηση συγκεκριμένων χημικών εννοιών. Στην 
εργασία αυτή περιγράφεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, που 
στοχεύει στην εκμάθηση και τον χειρισμό από τους φοιτητές Χημείας δισδιάστατων 
διαγραμματικών μοριακών αναπαραστάσεων, όπως: α) οι προβολές Fischer, β) οι προβολές 
Newman και γ) τα διαγράμματα στικτών και έντονων γραμμών. Ο σχεδιασμός του 
λογισμικού βασίστηκε σε συμπεράσματα πρότερης έρευνας σχετικά με τις δυσκολίες που 
παρουσιάζουν οι φοιτητές στην κατανόηση και χειρισμό των δισδιάστατων διαγραμματικών 
αναπαραστάσεων και στοχεύει στην άρση αυτών των δυσκολιών. 

 
Abstract Visualization of molecular properties is a fundamental tool for chemistry and can be useful for 
the interpretation of specific chemistry concepts. In this paper, we describe the design and 
development of educational software that focuses on learning and manipulating molecular 
diagramatic representations, such as: a) the Fischer Projections, b) the Newman Projections 
and c) the Dashed-Wedge Diagrams. The software design was based on prior research 
concerning the specific difficulties that students face while interpreting and manipulating two 
dimensional diagrammatic representations and its goal is to help students overcome these 
difficulties.  

 
Εισαγωγή 
Οι αναπαραστάσεις αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της επιστήμης της 
Χημείας καθώς χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των χημικών, την διδασκαλία και 
εξέλιξη της επιστήμης της Χημείας. Οι δισδιάστατες διαγραμματικές αναπαραστάσεις είναι 
ευρέως χρησιμοποιούμενες αφού περιέχουν συμπυκνωμένη χημική πληροφορία και για τον 
λόγο αυτό έχουν αποτελέσει αντικείμενο αρκετών ερευνών (Kumi et al., 2013; Olimpo et al., 
2015; Stieff & Raje, 2010). 
Σύμφωνα με προγενέστερη έρευνα στο τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, οι φοιτητές παρουσιάζουν 
δυσκολίες στην κατανόηση και τον χειρισμό συγκεκριμένων διαγραμματικών 
αναπαραστάσεων όπως οι προβολές Fischer (FP), οι προβολές Newman (NP) και τα 
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διαγράμματα στικτών-έντονων γραμμών (DW1, DW2, DW3) (Εικόνα 1). Πιο συγκεκριμένα: 
α) Οι ικανότητες των φοιτητών στον χειρισμό των δισδιάστατων διαγραμματικών 
απεικονίσεων φάνηκαν να είναι ανεξάρτητες από τις επιδόσεις τους στα οπτικοχωρικά τεστ, 
β) οι φοιτητές παρουσίασαν δυσκολία σε συγκεκριμένες μεταφράσεις αναπαραστάσεων, 
όπως για παράδειγμα στη μετάφραση προβολών Fischer σε διαγράμματα στικτών και 
έντονων γραμμών, και γ) μεταβολές των αναπαραστάσεων, όπως για παράδειγμα η 
περιστροφή μιας αναπαράστασης στικτών και έντονων γραμμών γύρω από άξονα που δεν 
ταυτίζεται με κάποιο δεσμό, ήταν δυσκολότερες για τους φοιτητές σε σύγκριση με άλλες 
μεταβολές (Koutalas et.al., 2014).   

 Εικόνα 1: Τύποι αναπαραστάσεων που εμπεριέχονται στο εκπαιδευτικό λογισμικό. 
 

  
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αρχάριοι φοιτητές τείνουν να επικεντρώνονται στα επιφανειακά 
χαρακτηριστικά των χημικών αναπαραστάσεων, και να τα αντιμετωπίζουν περισσότερο σαν 
στατικές και όχι δυναμικές οπτικοποιήσεις του φαινομένου το οποίο απεικονίζουν (Kozma & 
Russell, 2005; Olimpo et al., 2015). Συγκεκριμένες ικανότητες, όπως η επιλογή της 
κατάλληλης αναπαράστασης, η εξαγωγή πληροφορίας από μια αναπαράσταση ή η 
μετάφραση της σε μια άλλη, είναι βασικές δεξιότητες των εμπειρογνωμόνων στην επιστήμη 
της χημείας (Kozma & Russell, 2005). Η οπτικοχωρική αντίληψη είναι σημαντικός 
παράγοντας που καθορίζει αυτού του είδους τις δεξιότητες (Harle & Towns, 2011) και η 
καλλιέργεια της είναι σημαντική για μια επιστήμη όπως την χημεία, όπου ο φοιτητής καλείται 
να δομήσει νοητικά μοντέλα και να τα χειριστεί στον χώρο. Το εκπαιδευτικό λογισμικό θα 
μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, συνδυάζοντας με κατάλληλο τρόπο 
έννοιες και αναπαραστάσεις, οπτικοποιώντας διεργασίες και αποδίδοντας χημικά φαινόμενα. 
H πολλαπλή χρησιμότητα των πολυμέσων είναι αυτή που τα καθιστά σημαντικά σε μια 
σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω της χρήσης τους μπορούν να δημιουργηθούν 
ολοκληρωμένα περιβάλλοντα μάθησης, είτε ακόμη να δομηθούν εφαρμογές με  
υποστηρικτικό ρόλο για χρήση ως εργαλεία οπτικοποίησης ή μοντελοποίησης. Σημαντική 
είναι η συμβολή και η αξιοποίηση τους στην κατασκευή κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων 
για τη δημιουργία ερωτηματολογίων ή για την επεξεργασία και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων (Chiu & Wu, 2009). Η χρήση των οπτικοποιήσεων μέσα σε διδακτικά 
σενάρια προτείνεται από ερευνητές για τη βελτίωση της χρήσης οπτικών και αναλυτικών 
γνωστικών στρατηγικών σε προβλήματα χημείας (Stieff, 2011).  
Μια σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση πολυμεσικών εφαρμογών  είναι αυτή κατά την οποία 
οι πολλαπλές αναπαραστάσεις συνδυάζονται μεταξύ τους, μέσω μιας διαδικασίας που 
ονομάζεται δυναμική διασύνδεση (Ainsworth, 2008). Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 
ενεργήσει σε μια αναπαράσταση παρατηρώντας τις συνέπειες της ενέργειάς του σε μια άλλη 
αναπαράσταση. Ο στόχος αυτού του σχεδιασμού είναι η μείωση του γνωστικού φορτίου. Το 
λογισμικό μεταφράζει τις εκτελούμενες ενέργειες και ο φοιτητής μπορεί να μείνει 
συγκεντρωμένος στην εκτέλεση και το αποτέλεσμα των ενεργειών του.  Τα περιβάλλοντα 
των δυναμικά διασυνδεόμενων αναπαραστάσεων μπορούν να βοηθήσουν τους αρχάριους 
φοιτητές, που δεν κατανοούν πλήρως το είδος και τη φύση όλων των αναπαραστάσεων, στην 
κατανόηση του περιεχομένου. Αναπαραστάσεις με τις οποίες είναι εξοικειωμένος ένας  
φοιτητής μπορούν να δράσουν καθοδηγητικά προς άλλες αναπαραστάσεις που ενδέχεται να 
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μην κατανοεί (Ainsworth, 2008). Ο φοιτητής οδηγείται μέσω των νοητικών διεργασιών, στην 
εύρεση των σχέσεων μεταξύ των αναπαραστάσεων και ενθαρρύνεται στην ανάπτυξη ενός 
δυναμικού μοντέλου της διεργασίας που επιτελείται (Chiu & Wu, 2009; Kozma, 2000; 
Ainsworth & VanLabeke, 2004).  
Ιδιαίτερη μελέτη και έρευνα απαιτείται κατά τον σχεδιασμό λογισμικού που εμπεριέχει 
πολλαπλά διασυνδεόμενες αναπαραστάσεις, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα κατά 
τη μαθησιακή διαδικασία. Αν ο φοιτητής λειτουργεί ως παθητικός δέκτης πληροφορίας, 
χωρίς να εκτελεί νοητικούς χειρισμούς, όπως οι μετατροπές και οι μεταφράσεις, και χωρίς να 
προσπαθεί να αντιληφθεί τις έννοιες και τις διεργασίες κατά την διάδραση με το λογισμικό, 
είναι πιθανό να μην επιτευχθεί βαθύτερη κατανόηση του εξεταζόμενου θέματος. Επειδή 
συμβαίνουν ταυτόχρονα πολλές μεταβολές, ο φοιτητής δέχεται πολλά οπτικά ερεθίσματα. 
Αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει σε υπερφόρτωση του οπτικού καναλιού της μνήμης εργασίας 
του με μεγάλη ποσότητα γνωστικού φορτίου  (van der Meij & de Jong, 2006). 
Βασικό σχεδιαστικό στοιχείο των εκπαιδευτικών εφαρμογών, είναι επίσης ο συνδυασμός 
λεκτικής και οπτικής πληροφορίας. Όταν αυτή η σχέση αποδίδεται ξεκάθαρα μέσα στο 
λογισμικό, μπορεί να επιτευχθεί ένα συνεκτικό αποτέλεσμα που να μειώνει το γνωστικό 
φορτίο. Σύμφωνα με δύο από τις αρχές σχεδιασμού πολυμεσικού υλικού, βαθύτερη 
κατανόηση επιτυγχάνεται όταν οι λεκτικές περιγραφές συνδυάζονται με εικόνες και όταν ο 
χρήστης μπορεί να ελέγχει την παρουσίαση της πληροφορίας (Mayer, 2002). Για τις 
εφαρμογές που εμπεριέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις, θεωρείται σημαντική: α) η ύπαρξη 
περιγραφών στις πολλαπλές αναπαραστάσεις, β) η ορατή προβολή των διασυνδέσεων των 
αναπαραστάσεων, γ) η παρουσίαση της διαδραστικής και δυναμικής φύσης της χημείας, δ) η 
ανάδειξη της μετατροπής των δισδιάστατων αναπαραστάσεων σε τρισδιάστατες και τέλος, ε) 
η μείωση του γνωστικού φορτίου μέσω της ξεκάθαρης και συνεκτικής παρουσίασης της 
πληροφορίας (Wu & Shah, 2004).  
 
Εικόνα 2: Πολλαπλά διασυνδεόμενες αναπαραστάσεις σε εφαρμογή οπτικοποίησης για τις 
προβολές Newman (φαίνονται η τρισδιάστατη απεικόνιση του μορίου, η δισδιάστατη 
αναπαράσταση, το ενεργειακό διάγραμμα και η λεκτική πληροφορία. Ενεργώντας σε μια από 
τις αναπαραστάσεις ο χρήστης μπορεί να παρατηρήσει την εκτελούμενη μεταβολή και στις 
υπόλοιπες). 
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Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού 
με δυναμικά διασυνδεόμενες πολλαπλές αναπαραστάσεις, που οπτικοποιεί συγκεκριμένες 
διεργασίες χειρισμού μοριακών αναπαραστάσεων. Στόχος του είναι να βελτιώσει τις 
δεξιότητες των φοιτητών στην κατανόηση και τον χειρισμό των εξεταζόμενων δισδιάστατων 
διαγραμματικών μοριακών αναπαραστάσεων, ενώ το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο 
εστιάζει είναι οι προβολές Fischer και Newman. 
 
Πλαίσιο – Μεθοδολογία 
Αρχές Σχεδιασμού 
Το λογισμικό αποτελείται από μια σειρά εφαρμογών που συνθέτουν ένα 
πολυαναπαραστασιακό περιβάλλον. Κάποιες εφαρμογές περιλαμβάνουν λεκτικές περιγραφές 
με δισδιάστατες αναπαραστάσεις, ενώ σε άλλες συνδυάζονται δισδιάστατες και 
τρισδιάστατες διαδραστικές αναπαραστάσεις, όπου παρέχεται στο διδασκόμενο η δυνατότητα 
επιλογής και χειρισμού της αναπαράστασης που επιθυμεί (Εικόνα 4α και Εικόνα 2). Οι 
διαδραστικές αναπαραστάσεις είναι δυναμικά διασυνδεόμενες. Έτσι το αποτέλεσμα των 
ενεργειών του χρήστη στην αναπαράσταση της επιλογής του μεταφράζεται αυτόματα στις 
υπόλοιπες αναπαραστάσεις. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σαν εργαλείο 
παρουσίασης στα πλαίσια της διδασκαλίας των σχετικών αντικειμένων, όσο και σαν εργαλείο 
ατομικής μάθησης. Κάθε εφαρμογή που αναπτύχθηκε αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη 
διεργασία χειρισμού των αναπαραστάσεων, ώστε να μην παρέχεται παραπάνω πληροφορία 
από αυτή που χρειάζεται για την κατανόησή της (Sweller, 1998). Το υλικό ταξινομήθηκε σε 
κατηγορίες με γενικούς τίτλους ώστε να διευκολύνεται η μετάβαση στο επιθυμητό σημείο 
ενώ ταυτόχρονα διατηρείται και μια γραμμικότητα στην πλοήγηση ώστε να φαίνεται η 
συνεκτικότητα του υλικού και η λογική μετάβαση από την εκμάθηση μιας έννοιας στην 
επόμενη (DeStefano & LeFevre, 2007). 

 
Εργαλεία Ανάπτυξης 
Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε είναι ένας δυναμικός ιστότοπος που αξιοποιεί τις 
δυνατότητες ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS Drupal 7). To CMS παρέχει 
τη δυνατότητα για συνεχή αναβάθμιση του υλικού και για χρήση πρακτικών 
συμμετοχικότητας και προσαρμοστικότητας. Παρέχεται επίσης, μέσω της βάσης δεδομένων 
MySQL, η δυνατότητα για πολλαπλές πλοηγήσεις, και για δημιουργία διαφορετικών 
διδακτικών σεναρίων. 
Για την ανάπτυξη των εφαρμογών χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον ανάπτυξης Adobe 
Director με χρήση της γλώσσας Lingo καθώς και το περιβάλλον HTML5/Canvas με χρήση 
της γλώσσας Javascript. Οι τρισδιάστατες μοριακές οπτικοποιήσεις στις περισσότερες 
εφαρμογές αποδόθηκαν με χρήση της πλατφόρμας JSmol. 

 
Αποτελέσματα – Εκπαιδευτικό Λογισμικό 
Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού λογισμικού δομείται σε δυο μέρη που αφορούν τα δυο 
είδη των προβολών (FP και NP) καθώς και τις μεταφράσεις τους σε διαγράμματα στικτών και 
έντονων γραμμών (DW1, DW2, DW3). Η εξέταση κάθε έννοιας γίνεται σε τέσσερα στάδια α) 
θεωρητικό μέρος, β) οπτικοποίηση, γ) εξάσκηση και δ) αυτοαξιολόγηση (Εικόνα 3). Στο 
πρώτο μέρος η πληροφορία παρουσιάζεται λεκτικά αλλά και με τη χρήση δισδιάστατων ή 
τρισδιάστατων στατικών γραφικών. Στο στάδιο της Οπτικοποίησης παρουσιάζονται οι 
έννοιες και οι διεργασίες με τη χρήση δισδιάστατων (προβολές Fischer ή Newman και 
διαγράμματα στικτών και έντονων γραμμών) και τρισδιάστατων δυναμικά διασυνδεόμενων 
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διαδραστικών αναπαραστάσεων (Εικόνα 4α, Εικόνα 4β). Στις εφαρμογές της οπτικοποίησης, 
ο χρήστης καλείται να εκτελέσει κατά σειρά διάφορες ενέργειες πάνω σε οποιαδήποτε 
αναπαράσταση, να παρατηρήσει τις μεταβολές στις διασυνδεόμενες αναπαραστάσεις, να 
συγκρίνει και να συνδυάσει τις πληροφορίες των μοριακών αναπαραστάσεων προκείμενου να 
δομήσει ένα νοητικό μοντέλο βασισμένο στις έννοιες που περιγράφονται.  
Στο τρίτο μέρος ο χρήστης καλείται να εφαρμόσει αυτά με τα οποία ασχολήθηκε στα δύο 
προηγούμενα μέρη. Με τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών (Εικόνα 5α, Εικόνα 5β) απαντά 
σε ερωτήματα δομώντας μια νέα μοριακή αναπαράσταση. Επιλέγει υποκατάστατες, τους 
μεταφέρει και τους τοποθετεί σε κατάλληλες θέσεις. Στο τέλος παρέχεται ανατροφοδότηση 
σχετικά με την ορθότητα των απαντήσεων ώστε να αντιληφθεί και να εμβαθύνει στις έννοιες 
που παρουσιάζονται. Στο τέταρτο μέρος εξετάζεται ο βαθμός κατανόησης των εννοιών μέσω 
διαδραστικών ασκήσεων και ερωτημάτων αυτοαξιολόγησης (Εικόνα 6α, Εικόνα 6β). Η χρήση 
των αναλυτικών παραδειγμάτων που ακολουθούνται από άλυτες ασκήσεις βοηθά τον αρχάριο 
να γνωρίσει τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος ή εκτέλεσης μιας εργασίας και 
μειώνει με αυτό τον τρόπο το γνωστικό φορτίο (Clark & Mayer, 2008). 
 

 Εικόνα 3. Παράδειγμα θεωρητικού μέρους και menu πλοήγησης. 
 

  
 Εικόνα 4: Στιγμιότυπα εφαρμογών οπτικοποίησης με δυναμικά διασυνδεόμενες πολλαπλές 

αναπαραστάσεις. 
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Σε δύο από τις εφαρμογές που δημιουργήθηκαν με αντικείμενο τις προβολές Fischer, 
οπτικοποιούνται οι δυνατές διεργασίες που μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να μεταβάλλουν 
τη δομή του μορίου: α) η διατήρηση ενός ατόμου σταθερού με ταυτόχρονη μετακίνηση των 
υπόλοιπων τριών, και β) η περιστροφή ολόκληρης της προβολής κατά 180ο (Εικόνα 4α) στο 
επίπεδο της οθόνης. Ο χρήστης μπορεί να εφαρμόσει τη διεργασία που επιθυμεί και στη 
συνέχεια να εφαρμόσει την ίδια διεργασία σε μια άλλη μοριακή αναπαράσταση. Αντικείμενο 
άλλων διαδραστικών εφαρμογών αποτελούν: α) η οπτικοποίηση της διαδικασίας με την οποία 
μεταφράζεται ένα διάγραμμα στικτών και έντονων γραμμών σε προβολή Fischer β) η 
διαδικασία με την οποία γίνεται ο χαρακτηρισμός ως R και S και γ) οι μετατροπές των 
προβολών Fischer μετά την εκτέλεση των οποίων μεταβάλλεται η δομή του μορίου. 
Οι θεματικές ενότητες των προβολών Newman εξετάζουν: α) τις μετατροπές και τις 
μεταφράσεις μιας προβολής Newman σε άλλου είδους αναπαραστάσεις β) τις εκλειπτικές και 
τις διαβαθμισμένες διαμορφώσεις, γ) την ανάλυση του ενεργειακού διαγράμματος και δ) το 
συνδυασμό της ενέργειας με τις προβολές αντι και gauche. Στις εφαρμογές οπτικοποιήσεων 
που αφορούν τις προβολές Newman υπάρχουν τρία είδη δυναμικά διασυνδεόμενων 
αναπαραστάσεων: η δισδιάστατη προβολή, η τρισδιάστατη απεικόνιση του μορίου και το 
ενεργειακό διάγραμμα της εσωτερικής περιστροφής του μορίου (Εικόνα 2). Ο χρήστης 
καλείται να εκτελέσει μια στροφή σε μια από τις τρεις αναπαραστάσεις και να παρατηρήσει 
την αλλαγή που συμβαίνει ταυτόχρονα στις άλλες δύο. Παρέχεται τέλος, η δυνατότητα 
επιλογής της εκλειπτικής ή διαβαθμισμένης προβολής Newman.   

 
 Εικόνα 5: Εφαρμογές εξάσκησης για τις προβολές Fischer (α) και Newman (β). 
 
 

  
 Εικόνα 6: Ερωτήσεις σωστού-λάθους και πολλαπλής επιλογής κατά την αυτοαξιολόγηση. 
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Συμπεράσματα και Προτάσεις  
Τα πολυαναπαραστασιακά περιβάλλοντα, όπως είναι οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν, 
υποστηρίζουν τη μάθηση των διδασκόμενων αναπαραστάσεων (Ainsworth, 2008) και 
ιδιαίτερα εκείνων με τις οποίες οι φοιτητές δεν έχουν αναπτύξει οικειότητα. Οι πολλαπλές 
διασυνδεόμενες αναπαραστάσεις έχουν επίσης την ιδιότητα να μειώνουν το γνωστικό φορτίο 
όταν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο (Ainsworth, 2008). Μέσα στο υλικό που 
αναπτύχθηκε οπτικοποιούνται οι νοητικές διεργασίες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
ένας έμπειρος χημικός κατά τον χειρισμό των αναπαραστάσεων (Stieff, 2011), ενισχύοντας 
παράλληλα τις γνωστικές στρατηγικές των αρχάριων. Τα τρισδιάστατα μοντέλα, τα οποία 
εμπεριέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό μπορούν να καθοδηγήσουν στην εκμάθηση των 
υπόλοιπων αναπαραστάσεων βελτιώνοντας την κατανόηση της τρισδιάστατης φύσης των 
μοντέλων και κατ’ επέκταση των αναπαραστατικών δεξιοτήτων των φοιτητών (Kumi et al., 
2013; Stull et al., 2016). Η διαχείριση της παρουσίασης τη πληροφορίας και ο χειρισμός των 
αναπαραστάσεων γίνεται εξ’ ολοκλήρου από τον χρήστη για την απόδοση καλύτερων 
διδακτικών αποτελεσμάτων (Mayer, 2002). 
Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εξάσκηση των 
φοιτητών αλλά και για ερευνητικούς σκοπούς. Η διαδικασία μάθησης με το 
πολυαναπαραστασιακό περιβάλλον θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί με χρήση ερευνητικών 
εργαλείων όπως οι οφθαλμικοί καταγραφείς και οι συνεντεύξεις ώστε να εξαχθούν 
συμπεράσματα για την μετέπειτα εξέλιξη και βελτίωση του λογισμικού. 
 H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση 
στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.   
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Περίληψη Οι φοιτητές χημείας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση της Ηλεκτροχημείας και στην 
κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών. Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη, η 
εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού ιστοτόπου, όπου οι φοιτητές μπορούν να 
μελετούν, να πραγματοποιούν εικονικά πειράματα και να λαμβάνουν μέρος σε κατάλληλα 
σχεδιασμένα κουίζ, προκειμένου να αυξηθεί η ενασχόλησή τους με το αντικείμενο και να 
βελτιώσουν την κατανόησή τους. Τα κουίζ, σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών, 
διευκόλυναν τη μελέτη και συνέβαλαν θετικά στην κατανόηση των εννοιών της 
Ηλεκτροχημείας. 
 
Abstract Chemistry students face difficulties in learning Electrochemistry and understanding the 
relevant concepts. In this study we present the development, implementation and evaluation 
of an educational dynamic website, where the students can study, carry out experiments in 
interactive simulations and take part in properly designed self-assessment quizzes, in order to 
enhance their engagement with the topic and to improve their understating. According to 
students' opinions, quizzes facilitated their study and contributed positively to their 
understanding of Electrochemistry concepts.  
 
Εισαγωγή 
Έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρουν ότι οι διδασκόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στη μάθηση και την κατανόηση εννοιών της Ηλεκτροχημείας, όπως για παράδειγμα η 
ηλεκτροδιαλυτική τάση, η σχέση ημιαντίδρασης-χημικής ισορροπίας και το δυναμικό 
ημιστοιχείου, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν εναλλακτικές ιδέες (Sanger & Greenbowe 1997, 
Rogers et al. 2000, Aydinetal. 2014, Lohetal. 2014). Τα τελευταία χρόνια ερευνητές 
προτείνουν τη χρήση εικονικών εργαστηρίων και τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
για την υποστήριξη της μάθησης και της διδασκαλίας της Ηλεκτροχημείας (Osman & Lee 
2013, Hawkins&Phelps 2013, Saxena & Satsangee 2014, Brinson 2015). 
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Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη, η πιλοτική εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός 
εκπαιδευτικού δυναμικού ιστοτόπου για τη μάθηση και τη διδασκαλία του γνωστικού 
αντικειμένου της Ηλεκτροχημείας. Ο ιστότοπος περιέχει τη διδακτέα ύλη του μαθήματος 
(ηλεκτροδιαλυτική τάση, δυναμικό ημιστοιχείου, πρότυπο δυναμικό, γαλβανικά στοιχεία, 
ηλεκτρόλυση και οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις), διαδραστικές προσομοιώσεις πειραμάτων 
και κουίζ αυτοαξιολόγησης. Διερευνώνται οι στάσεις και οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με 
την επίδραση που είχε η ενσωμάτωση των κουίζ αυτοαξιολόγησης, τόσο στην ενασχόλησή 
τους με το γνωστικό αντικείμενο, όσο και στην κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών. 
 
Πλαίσιο - Μεθοδολογία 
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 
Η ανάπτυξη του ιστοτόπου έγινε στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Joomla. Το 
περιεχόμενο του ιστοτόπου αποτελείται από το θεωρητικό μέρος και από ερωτήσεις 
αυτοαξιολόγησης. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει ιστοσελίδες ταξινομημένες σε κεφάλαια 
και υποκεφάλαια που αντιστοιχούν στο σύνολο της διδακτέας ύλης. Η πλοήγηση στο 
περιεχόμενο μπορεί να γίνει είτε με άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένο υποκεφάλαιο από 
αναδυόμενα μενού, είτε γραμμικά ακολουθώντας το διδακτικό σχεδιασμό του διδάσκοντα. 
Κάθε σελίδα θεωρίας αποτελείται από λεκτικές περιγραφές και διαγραμματικές 
αναπαραστάσεις των διδασκόμενων εννοιών. Σε κάποιες σελίδες ενσωματώνονται διδακτικές 
σχεδιοκινήσεις και διαδραστικές προσομοιώσεις πειραμάτων ανοικτού τύπου.  
 

Εικόνα 1: Αρχική ιστοσελίδα με αναδυόμενο μενού πλοήγησης.  
Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ταξινομούνται σε τέσσερα κουίζ που περιέχουν δέκα 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το καθένα. Σε κάποιες ερωτήσεις έχουν ενσωματωθεί 
προσομοιώσεις πειραμάτων, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι διδασκόμενοι 
προκειμένου να εξαγάγουν τις απαντήσεις. Για την εκτέλεση των κουίζ οι φοιτητές 
εγγράφονται στην ιστοσελίδα με εξατομικευμένο όνομα και συνθηματικό χρήστη. Τα 
δεδομένα χρήσης των κουίζ και οι επιδόσεις κάθε φοιτητή αποθηκεύονται στη βάση 
δεδομένων (MySQL) του ιστοτόπου και είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα από τον 
διδάσκοντα. 
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Εικόνα 2: Δείγμα ερώτησης αυτοαξιολόγησης πολλαπλής επιλογής από το 4ο κουίζ.  

 
 
Εφαρμογή 
Ο εκπαιδευτικός ιστότοπος ενσωματώθηκε στη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικοχημεία ΙΙ 
του τμήματος Χημείας Α.Π.Θ., κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού 
έτους 2013-14. Στο μάθημα συμμετείχαν 160 δευτεροετείς φοιτητές και φοιτήτριες. 
Μετά από τις διαλέξεις κάθε κεφαλαίου, οι φοιτητές κλήθηκαν να μελετήσουν το αναρτημένο 
υλικό και να πραγματοποιήσουν τα αντίστοιχα εικονικά πειράματα με στόχο την εμβάθυνση 
στις διδασκόμενες έννοιες και διεργασίες. Στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν στα 
αντίστοιχα κουίζ. Οι φοιτητές έπρεπε να έχουν ποσοστό επιτυχίας 70% σε κάθε κουίζ, 
προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα στις ενδιάμεσες εξετάσεις του μαθήματος.  
Κάθε φοιτητής είχε το δικαίωμα να επαναλάβει ένα κουίζ μέχρι να επιτύχει την επιθυμητή 
επίδοση, όπως και τη δυνατότητα να συμβουλευτεί τον διδάσκοντα σε κατά πρόσωπο 
συναντήσεις. Ο διδάσκων, μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και της βάσης 
δεδομένων, είχε άμεση πρόσβαση στις επιδόσεις και την πρόοδο κάθε φοιτητή. Έτσι 
μπορούσε να παρέμβει εξατομικευμένα στις κατά πρόσωπο συναντήσεις, τόσο στην κάλυψη 
μαθησιακών κενών, όσο και στην καθοδήγηση για την επίλυση των προβλημάτων.  
 
Αξιολόγηση 
Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού και των κουίζ ως διδακτικό εργαλείο, 
πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετικά με τις στάσεις και τις απόψεις των φοιτητών. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 113 φοιτητές (30 αγόρια και 83 κορίτσια). Για τη συλλογή δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο 24 ερωτήσεων. Σε αυτό περιέχονται 
ερωτήσεις σχετικές με τα γενικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (φύλο, έτος σπουδών 
και κατεύθυνση στη γ λυκείου) και ερωτήσεις τύπου Likert.Στο ερωτηματολόγιο 
χρησιμοποιείται το πενταβάθμιο σύστημα Likert από  1-5 που αντιστοιχεί στις απαντήσεις  
«Διαφωνώ πλήρως», «Διαφωνώ», «Είμαι ουδέτερος-η», «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ 
πλήρως», αντίστοιχα. 
Στις ερωτήσεις αυτού του τύπου αναζητούνται οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με την 
κατανόηση που προκύπτει στη διδασκαλία του μαθήματος από τη χρήση των κουίζ, την 
κινητοποίηση που τους προκάλεσε η χρήση τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπως και 
η άποψή τους για το περιεχόμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού. Τα 
ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν μετά τη συμμετοχή των φοιτητών στις ενδιάμεσες 
εξετάσεις.  
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Οι ερωτήσεις στις οποίες απάντησαν οι φοιτητές-τριες και αφορούσαν στις αντίστοιχες 
ομάδες παρατίθενται στον πίνακα 1. Οι φοιτητές απάντησαν επίσης σε ερωτήσεις που 
αφορούσαν στη χρήση των κουίζ ως μέθοδο εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης (Πίνακας3).  
Το ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε δόθηκε πιλοτικά σε 34 φοιτητές για έλεγχο 
αξιοπιστίας καθώς και για τον υπολογισμό του χρόνου που απαιτείται για τη συμπλήρωσή 
του. Ο έλεγχος αξιοπιστίας έγινε με το δείκτη Cronbach’sAlpha, που βρέθηκε ίσος με 0,868. 
Στη συνέχεια δόθηκε σε 79 φοιτητές. Ακολούθησε ομαδοποίηση των ερωτήσεων ανάλογα με 
τον τύπο τους και στη συνέχεια έγινε εισαγωγή των δεδομένων στο λογισμικό πακέτο SPSS 
και ανάλυση αυτών. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι όροι.  

 
Πίνακας 1: Ομάδες ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

Κατηγορία ερωτήσεων Αριθμός 
ερώτησης  Ερωτήσεις 

1. Κινητοποίηση 
εκπαιδευόμενου 

14 Το κουίζ με παρότρυνε να ασχοληθώ περισσότερο με 
το μάθημα της Φυσικοχημείας 

16 Οξύνει την περιέργειά μου για  να ανακαλύψω νέα 
γνώση στην Φυσικοχημεία 

17 Μου έδωσε κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος 

2. Διευκόλυνση 
13 Το κουίζ διευκόλυνε τον τρόπο διαβάσματός μου 
19 Θα πρότεινα σίγουρα την συνέχιση του κουίζ ως 

μέθοδο εξάσκησης κατά τη διάρκεια της μελέτης 

3. Κατανόησηεκπαιδευόμενου 

10 
Μέσω της σειράς με την οποία τίθενται τα ερωτήματα 
στα Quiz βοηθήθηκα να συνειδητοποιήσω τα 
σημαντικά βήματα στη διαδικασία κατανόησης 
εννοιών και φαινομένων που σχετίζονται με την ύλη 
που διδάχθηκα 

11 Με βοήθησε να ανακαλύψω σημεία της ύλης τα οποία 
διαφορετικά θα αγνοούσα ακόμη 

12 Με βοήθησε να εμβαθύνω σε σημεία της ύλης τα 
οποία διαφορετικά θα διάβαζα επιφανειακά 

15 Το κουίζ με βοήθησε στην κατανόηση των 
ηλεκτροχημικών φαινομένων 

4. Αξιολόγησητεχνικών 
χαρακτηριστικών 

3 Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στη διεξαγωγή του 
4 Η ποιότητα των γραφημάτων είναι καλή  
5 Το κείμενο είναι ευανάγνωστο 
6 Η ποιότητα των εικόνων είναι καλή 

8 
Οι ερωτήσεις του ήταν κατανοητές και διατυπωμένες 
με σαφήνεια, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρη η 
απάντηση. 

9 Δεν ήταν αρκετός ο χρόνος που δίνονταν για τη 
διεξαγωγή του 
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Αποτελέσματα και συζήτηση 
Οι φοιτητές εμφανίζουν γενικά μια θετική στάση απέναντι στα κουίζ. Συγκεκριμένα θεωρούν 
ότι τους βοήθησαν στο να κατανοήσουν σε βάθος τα φαινόμενα της ηλεκτροχημείας και να 
ανακαλύψουν σημεία της ύλης που διαφορετικά θα αγνοούσαν (Πίνακας2).  
Οι φοιτητές γενικά δήλωσαν ότι η χρήση των κουίζ διευκόλυνε πολύ το διάβασμά τους, με τη 
στάση των φοιτητριών να είναι θετικότερη από αυτή των φοιτητών (Πίνακας2). 
Τα κουίζ δεν φάνηκε να κινητοποίησαν τους φοιτητές για μεγαλύτερη συμμετοχή και 
ενασχόληση κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Πίνακας2), αλλά θα προτείνονταν από τους 
φοιτητές ως μέθοδος εξάσκησης κατά τη διάρκεια της μελέτης (Πίνακας4). 
Εμφανίζονται ουδέτεροι στο να χρησιμοποιούνται τα κουίζ σε άλλα μαθήματα, ενώ είναι 
θετική η στάση τους στο να λειτουργούν ως μέθοδος αυτοαξιολόγησης στο μάθημα της 
Φυσικοχημείας (Πίνακας4).  
 

 
Οι φοιτήτριες εμφανίζουν θετικότερη στάση απέναντι στην επανάληψη των κουίζ, ενώ και οι 
φοιτητές εμφανίζουν επίσης θετική στάση γιατί αμφότεροι θεωρούν ότι η επανάληψη τους 
βοήθησε στην κατανόηση της ύλης (Πίνακας4). Τέλος ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των κουίζ οι φοιτητές εμφάνισαν ιδιαίτερα θετική στάση (Πίνακας2).  
  

Πίνακας 2. Μέσοι όροι απαντήσεων στις ομάδες ερωτήσεων σε σχέση με το φύλο 
Φύλο Κατανόηση Διευκόλυνση Κινητοποίηση Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Φοιτητής 
Μέσος όρος  3,27 3,15 2,78 3,82 
Αριθμός ερ.  30 29 29 30 
Τυπική 
απόκλιση  ,88 ,91 ,79 ,46 

Φοιτήτρια 
Μέσος όρος  3,79 3,72 3,13 3,92 
Αριθμός ερ.  83 83 83 83 
Τυπική 
απόκλιση  ,69 ,79 ,77 ,41 

Σύνολο 
Μέσος όρος  3,65 3,58 3,04 3,89 
Αριθμός ερ.  113 112 112 113 
Τυπική 
απόκλιση  ,78 ,86 ,79 ,42 
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Πίνακας 3. Ερωτήσεις σχετικές με τη χρήση των κουίζ ως μέθοδο εξάσκησης και 
αυτοαξιολόγησης 

Αριθμός 
ερώτησης Ερώτηση 

19 Θα πρότεινα σίγουρα τη συνέχιση του κουίζ ως μέθοδο εξάσκησης κατά τη 
διάρκεια της μελέτης 

20 Θα πρότεινα σίγουρα τη συνέχιση του κουίζ ως μέθοδο εξέτασης και 
αξιολόγησης 

21 Θα πρότεινα σίγουρα τη συνέχιση του κουίζ αλλά μόνο ως μέθοδο 
αυτοαξιολόγησης 

22 Πιστεύω ότι o αριθμός των κουίζ θα πρέπει να μεγαλώσει 
23 Πιστεύω ότι η δυνατότητα επανάληψης ενός κουίζ βοηθά στη βελτίωση της 

γνώσης της ύλης  του  πραγματεύεται 
24 Θα ήθελα να εφαρμόζεται η μέθοδος και σε άλλα μαθήματα 

  
Πίνακας 4. Μέσοι όροι απαντήσεων στις ερωτήσεις 19-24 σε σχέση με το φύλο 

   Φύλο Ερ. 19 Ερ.20 Ερ.21 Ερ.22 Ερ.23 Ερ.24 

Φοιτητής 
Μέσος όρος  3,07 2,83 3,34 2,45 3,72 2,89 
Ερωτηματολόγια 29 29 29 29 29 29 
Τυπική απόκλιση  1,19 1,10 1,17 ,95 1,03 1,01 

Φοιτήτρια 
Μέσος όρος  3,60 2,90 3,81 2,52 4,11 3,28 
Ερωτηματολόγια 83 83 83 83 83 83 
Τυπική απόκλιση  ,97 1,08 ,83 1,05 ,75 1,00 

Σύνολο 
Μέσος όρος  3,46 2,88 3,69 2,50 4,01 3,18 
Ερωτηματολόγια 112 112 112 112 112 112 
Τυπική απόκλιση  1,06 1,08 ,95 1,02 ,84 1,01 

 
Συμπεράσματα  
Στο τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε στο CMSJoomlaκαι εφαρμόστηκε 
πιλοτικά, ένας δυναμικός εκπαιδευτικός ιστότοπος με ενσωματωμένα κουίζ 
αυτοαξιολόγησης, στο γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτροχημείας. Ο ιστότοπος είναι 
προσβάσιμος από τη διεύθυνση: http://electrochemistry.web.auth.gr/cells/.  
Η ενσωμάτωση των κουίζ στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται να βοήθησε τους φοιτητές 
κυρίως κατά τη διάρκεια της μελέτης τους με τη μορφή της εξάσκησης και της επανάληψης. 
Επίσης τους καθοδήγησε στον τρόπο μελέτης και στη διαδικασία κατανόησης εννοιών και 
φαινομένων. Ωστόσο δεν τους κινητοποίησε να εμβαθύνουν την ενασχόλησή τους με το 
γνωστικό αντικείμενο. 
Για την έλλειψη κινητοποίησης ενδεχομένως έπαιξε ρόλο ο διδακτικός σχεδιασμός, σύμφωνα 
με τον οποίο η ολοκλήρωση των κουίζ ήταν υποχρεωτικήπροϋπόθεση για τη συμμετοχή στις 
εξετάσεις. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένας πιο ανοιχτός διδακτικός σχεδιασμός, όπου η 
συμμετοχή θα ήταν προαιρετική. Έτσι θα μπορούσαν να αξιολογηθούν και να συγκριθούν οι 
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στάσεις και οι επιδόσεις των φοιτητώνανάμεσα στην ομάδα ελέγχου και την πειραματική 
ομάδα. Επίσης, η ανάπτυξη των κουίζ θα μπορούσε να γίνει στο περιβάλλον διαχείρισης 
Moodle ώστε να αξιοποιηθούν περισσότερο οι δυνατότητες ανάπτυξης, ανάθεσης, ελέγχου, 
αξιολόγησης και στατιστικής επεξεργασίας των ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης. 
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Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα αλληλεπιδραστικό λογισμικό με τη βοήθεια του 
οποίου οι μαθητές διερευνούν τα όρια όπου οι προβλέψεις των Σχετικιστικών Θεωριών 
αρχίζουν να διαφέρουν από αυτές της Κλασικής Φυσικής. Το λογισμικό αυτό αποτέλεσε το 
κύριο εργαλείο της διδακτικής μας παρέμβασης. Το δείγμα μας αποτελούνταν από 
προπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι 
είχαν χωριστεί σε μια ομάδα ελέγχου και μια ομάδα πειραματισμού. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ελέγχου και πειραματισμού στις 
συγκρίσεις των post – test, γεγονός που σημαίνει ότι το λογισμικό που αναπτύξαμε βοηθά 
τους φοιτητές στην κατανόηση των ορίων μεταξύ των προβλέψεων της Σχετικότητας και της 
Κλασικής Φυσικής.   
 
Abstract In this paper we present interactive software that can help students investigate the confines 
where the predictions of the Theory of Relativity differentiate from these of the Classical 
Physics. The aforementioned software was the main instrument of our instructional 
intervention. Our sample consisted of undergraduate students of the Pedagogical Department 
at the University of Athens that have been divided into two groups, control & experimental. 
Results showed significant differences between experimental and control groups in the post- 
test comparisons, which means that the use of the software developed by our team help 
students perceive the confines between the predictions of the Theory of Relativity and the 
Classical Physics.  
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Εισαγωγή 
Αναγκαιότητα 
Έχει περάσει ένας αιώνας από την εμφάνιση των Σχετικιστικών Θεωριών στη Φυσική που 
αποτελούν από τις σημαντικότερες εξελίξεις της φυσικής του 20ου αιώνα (Hartle, 2006). Στον  
αιώνα αυτό ερμήνευσαν φαινόμενα που ήταν αδύνατο να ερμηνευτούν στα πλαίσια της 
Κλασικής Φυσικής, προέβλεψαν φαινόμενα με απόλυτη ακρίβεια και πέρασαν με επιτυχία 
όλες τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν. Ειδικότερα, η Ειδική Σχετικότητα  ενοποιεί το 
χώρο και το χρόνο, τη μάζα και την ενέργεια και θέτει την ταχύτητα του φωτός ως μια 
παγκόσμια φυσική σταθερά. Η Γενική Σχετικότητα είναι μια από τις πιο όμορφες και 
επαναστατικές ιδέες στη σύγχρονη επιστήμη - η ιδέα ότι η βαρύτητα είναι η γεωμετρία του 
καμπυλωμένου  τεσσάρων - διαστάσεων χωροχρόνου. Εξάλλου, όπως αναφέρουν οι  
Arriasecq & Greca (2010) η έκταση και οι συνέπειες μιας επιστημονικής θεωρίας μπορεί να 
γίνουν αντιληπτές με το να κατανοήσει κανείς τα στοιχεία της θεωρίας και το όριο μέχρι το 
οποίο διαφέρουν από τους άλλους τρόπους κατανόησης των φυσικών φαινομένων. Επίσης, 
από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, προέκυψε ότι οι φοιτητές / φοιτήτριες δυσκολεύονται να προσδιορίσουν τα όρια που 
οι προβλέψεις των Σχετικιστικών Θεωριών αρχίζουν να διαφέρουν σημαντικά από αυτές τις 
προβλέψεις της Κλασικής Φυσικής.  
 
Φυσική και Νέες Τεχνολογίες 
Σύμφωνα με τους Wegener et al (2012) πολλά φαινόμενα της Φυσικής παρουσιάζονται συχνά 
σαν μια συλλογή εξισώσεων που διαμορφώνουν έναν απλουστευμένο μοντέλο της 
πραγματικότητας. Οι μαθητές / φοιτητές με πιο αδύνατο μαθηματικό υπόβαθρο εμφανίζουν 
πολλές δυσκολίες όταν διδάσκονται με αυτόν τον τρόπο. Ένας ψηφιακός κόσμος 
μοντελοποιημένος με βάση του φυσικούς νόμους παρέχει μια άμεση οπτική πρόσβαση σε 
διαφόρους τομείς του φυσικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και φαινομένων που 
βρίσκονται εκτός της καθημερινής μας εμπειρίας (φαινόμενα που περιγράφονται στα πλαίσια 
της κβαντικής μηχανικής και της σχετικότητας). Εξάλλου, ένας γενικός κανόνας είναι ότι η 
τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και των 
μαθηματικών μόνο όταν αυτή επιτρέπει να γίνονται διερευνήσεις που είναι αδύνατο να 
συμβούν χωρίς αυτήν ή είναι αδύνατον να συμβούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο (Bryan, 
2006).  Επίσης, οι μαθητές μέσω των νέων τεχνολογιών αναπτύσσουν την κατανόηση/ 
αντίληψή τους για διάφορα φαινόμενα μέσα από μια μέθοδο υπόθεσης και δοκιμής αυτής της 
υπόθεσης και τους δίνεται η δυνατότητα να μελετήσουν φαινόμενα τα οποία είναι δύσκολο 
να μελετηθούν στο εργαστήριό τους, τέτοια φαινόμενα είναι και τα σχετικιστικά φαινόμενα. 
Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν εύκολα και γρήγορα έλεγχο 
μεταβλητών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές διερευνούν την επίδραση της 
ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη και δημιουργούν ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ 
μεγεθών που χαρακτηρίζουν και περιγράφουν το φαινόμενο που μελετούν. Τα παραπάνω 
πλεονεκτήματα των προσομοιώσεων ενεργοποιούνται μόνο όταν αποτελούν μέρος μιας 
επαρκής εκπαιδευτικής μεθόδου/ προσέγγισης του υπό εξέταση φαινομένου. (Esquembre, 
2001).    
 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
Η ανασκόπηση στην διεθνή βιβλιογραφία, αν και πλουσιότερη από την ελληνική, παραμένει 
πολύ περιορισμένη.  
Εκπαιδευτικές έρευνες  που αφορούν τις σχετικιστικές θεωρίες και ειδικά την Ειδική Θεωρία 
της Σχετικότητας παρουσιάζουν μια σειρά από δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι 
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φοιτητές/φοιτήτριες (ScherrR.E., ShafferP.S. , Vokos S. 2001,Villani A. & Pacca J.L. 1990), 
όσο και οι μαθητές της ύστερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κατανόηση των βασικών 
αρχών και συνεπειών της (Arriasecq & Greca ,2010, Dimitriadi, K., & Halkia, K. 2012). 
Επιπλέον, έχουν διεξαχθεί έρευνες που μελετούν τρόπους και μεθόδους προκειμένου οι 
σχετικιστικές θεωρίες να ενταχθούν είτε στη δευτεροβάθμια, είτε στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Αρκετοί από τους παραπάνω ερευνητές έχουν προσπαθήσει να διδάξουν τη 
Σχετικότητα κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών (πχ δυναμικές προσομοιώσεις). Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τις παρακάτω προσπάθειες:  
Οι Savage et al (2007) δημιουργήσανε προσομοίωση που αναπαριστά πως θα 
αντιλαμβανόταν κάποιος τον περιβάλλοντα χώρο του αν κινούταν με ταχύτητα κοντά στη 
ταχύτητα του φωτός. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι μαθητές που έλαβαν 
μέρος ανάπτυξαν το ενδιαφέρον τους για τα σχετικιστικά φαινόμενα, βελτιώθηκε η 
κατανόηση τους σε αυτά. Οι μαθητές αποδίδουν την βελτίωση στην κατανόηση 
σχετικιστικών φαινομένων στην οπτικοποίηση τους.      
Οι Berloni et al (2004)  δημιουργήσανε μια σειρά από προσομοιώσεις φαινομένων της 
Ειδικής Θεωρίας Σχετικότητας προκειμένου να βελτιώσουν την κατανόηση των μαθητών στις 
έννοιες της. Πολλές προσομοιώσεις σχετικιστικών φαινομένων συνοδεύονταν από τα 
αντίστοιχα χωροχρονικά διαγράμματα.  
Οι Carr και Bossomaier (2011) ενσωματώσανε τη φυσική της σχετικότητας σε έναν 
ηλεκτρονικό παιχνίδι. Το εν λόγω παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να 
«αλληλεπιδράσει» με τη φυσική του παιχνιδιού, να παρατηρήσει τα σχετικιστικά φαινόμενα 
(διαστολή χρόνου, συστολή μήκους) και να συγκρίνει τις παρατηρήσεις του με τις 
αντίστοιχες στα πλαίσια της νευτώνειας μηχανικής.  
Η δημιουργία ενός ψηφιακού κόσμου βασιζόμενου στους φυσικούς νόμους παρέχει μια 
άμεση οπτική πρόσβαση σε διάφορα φυσικά φαινόμενα τα οποία βρίσκονται εντός αλλά και 
εκτός της καθημερινής μας εμπειρίας (Wegener et al, 2012). Στο άρθρο αυτό οι φοιτητές 
θεώρησαν την εμπειρία της προσομοίωσης ως θετική. Μετά τη χρήση της προσομοίωσης οι 
φοιτητές βελτίωσαν την επίδοσή τους στα τεστ.   
 
Μεθοδολογία 
Ερευνητικό Ερώτημα 
Μετά τη διδακτική παρέμβαση οι μαθητές βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε ερωτήσεις και 
προβλήματα που αφορούν τη διερεύνηση των ορίων που οι προβλέψεις των Σχετικιστικών 
Θεωριών αρχίζουν να διαφέρουν σημαντικά από αυτές τις προβλέψεις της Κλασικής 
Φυσικής;  
 
Στόχοι εκπαιδευτικής παρέμβασης 
Στόχος της εκπαιδευτικής παρέμβασης, με κεντρικό στοιχείο της ένα αλληλεπιδραστικό 
λογισμικό, ήταν να θεραπεύσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, χωρίς κύριο 
αντικείμενο σπουδών τη φυσική, στο να κατανοήσουν τα όρια όπου η κλασική φυσική 
σταματά να ερμηνεύει διάφορα φυσικά φαινόμενα. Επίσης, η εκπαιδευτική παρέμβαση είχε 
σαν στόχο να οδηγήσει του φοιτητές να ανακαλύψουν τις ταχύτητες, μάζες κ.α. στις οποίες τα 
σχετικιστικά φαινόμενα γίνονται αντιληπτά από τα διάφορα τεχνολογικά ή βιολογικά όργανα 
που διαθέτουμε.  
 
Έρευνα 
Αρχικά δημιουργήσαμε ένα αλληλεπιδραστικό λογισμικό  με τη βοήθεια του Microsoft 
Office Excel, το οποίο είναι προσφιλές και εύκολα προσβάσιμο σε πολλούς εκπαιδευτικούς. 
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Με βάση τη βιβλιογραφία το λογισμικό αυτό σχεδιάστηκε στη βάση του να μπορούν οι 
εκπαιδευόμενοι να πραγματοποιήσουν εύκολα και γρήγορα έλεγχο μεταβλητών. Μέσα από 
αυτή τη διαδικασία οι εκπαιδευόμενοι διερευνούν την επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής 
στην εξαρτημένη και δημιουργούν ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ μεγεθών που χαρακτηρίζουν 
και περιγράφουν το φαινόμενο που μελετούν. 
Ειδικότερα, στο λογισμικό αυτό, οι μαθητές μπορούν να μεταβάλλουν φυσικά μεγέθη 
(χρόνος, μήκος, μάζα, ταχύτητα, συχνότητα κτλ) με τη βοήθεια μιας κινούμενης μπάρας και 
να βλέπουν ταυτόχρονα την επίδραση των μεταβολών αυτών σε μεγέθη με τα οποία μελετάμε 
σχετικιστικά φαινόμενα, όπως ο χρόνος, το μήκος, η ακτίνα καμπυλότητας (Εικόνα1). 
Ανάλογα με το όργανο μέτρησης που έχει επιλέξει ο μαθητής και τις τιμές της/των 
ανεξάρτητων μεταβλητών (φυσικών ποσοτήτων) που έχει εισάγει στο λογισμικό, τον 
ενημερώνει αν υπάρχουν ανιχνεύσιμες μεταβολές των εξαρτημένων μεταβλητών (φυσικών 
ποσοτήτων) λόγω σχετικιστικών φαινομένων. 

 
Για παράδειγμα, για έναν πλανήτη ο μαθητής μπορεί να επιλέξει την τιμή της επιτάχυνσης 
της βαρύτητας στον πλανήτη και ταυτόχρονα την απόσταση ενός ρολογιού Β από την  
επιφάνειά του.  Το λογισμικό θα του εμφανίσει τη χρονική διαφορά των ρολογιών Α (το 
οποίο είναι ακίνητο στην επιφάνεια του πλανήτη)  και Β. Ταυτόχρονα τον πληροφορεί αν 
αυτή η χρονική διαφορά είναι ανιχνεύσιμη από το όργανο που έχει επιλέξει (πχ ρολόι χειρός, 
ατομικό ρολόι).   
Μια ενδεικτική ερώτηση που συνδέει το  προηγούμενο τμήμα του λογισμικού είναι η εξής:  
«Στη γη η τιμή της επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια του Πλανήτη είναι g=9,81 
m/s2 και το υψηλότερο κτίσμα σε αυτή 830 m. Δυο παρατηρητές Α και Β στη γη 
συγχρονίζουν τα ρολόγια τους ευρισκόμενοι o Α στην επιφάνεια και ο Β στην κορυφή του 
υψηλότερου κτίσματος. Η διαφορά χρόνων μεταξύ των παρατηρητών Α και Β, όταν το ρολόι 
του Α  έχει καταγράψει 1 ώρα είναι ανιχνεύσιμη;». 
Το λογισμικό δόθηκε για έλεγχο της επιστημονικής εγκυρότητάς του σε ομάδα ειδικών 
(φυσικοί / εκπαιδευτικοί / ερευνητές). Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε φύλλο 
εργασίας με σκοπό τη διερεύνηση των ορίων των σχετικιστικών φαινομένων. Το φύλλο 
εργασίας είναι βασισμένο στην εκπαιδευτική / επιστημονική μεθοδολογία με διερεύνηση  που 
αποτελεί μια παιδαγωγική προσέγγιση της ιστορικά καταξιωμένης επιστημονικής 
ερευνητικής μεθόδου, της μεθόδου με την οποία ο επιστήμονας, ο ερευνητής, ο άνθρωπος 
ερεύνησε και ερευνά το φυσικό κόσμο (Καλκάνης κ.α.,  2013). 

Εικόνα 7: Στιγμιότυπο από τμήμα του Αλληλεπιδραστικού Λογισμικού 
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Έπειτα, διενεργήθηκε διαμορφωτική - πιλοτική έρευνα με τη συμμετοχή 5 
φοιτητών/φοιτητριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Αθηνών προκειμένου να βελτιστοποιηθεί 
το λογισμικό, το φύλλο εργασίας και η εκπαιδευτική πορεία. 
Για την πραγματοποίηση της κύριας έρευνας οι φοιτητές/ φοιτήτριες που συμμετείχαν στην 
έρευνα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: μία ομάδα ελέγχου και μία ομάδα πειραματισμού 
αποτελούμενες από 28 φοιτητές φοιτήτριες η καθεμία. Οι φοιτητές / φοιτήτριες που 
αποτέλεσαν το δείγμα της κύριας έρευνας είχαν παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με τις 
αρχές και συνέπειες της Ειδικής και Γενικής Θεωρία της Σχετικότητας και είχαν απαντήσει 
ορθά σε ερωτήσεις εφαρμογής των αρχών της σχετικότητας κατά τη διάρκεια εξαμηνιαίας 
εξέτασης. 
Το επίπεδο των γνώσεών τους στην εν λόγω θεματική ελέγχθηκε με κατάλληλο τεστ το οποίο 
περιείχε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Προκειμένου να σχεδιάσουμε το εν λόγω τεστ 
βασιστήκαμε στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και σε έρευνα διεθνών (κυρίως) 
πανεπιστημιακών εγχειριδίων φυσικής, έρευνα ερωτήσεων κριτικής σκέψης και κατανόησης 
σχετικές με την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας τόσο πανεπιστημιακών εγχειριδίων, όσο και 
διαφόρων πανεπιστημιακών διαγωνισμάτων ή εργασιών. Επίσης, οι θεματικές που 
ελέγχτηκαν με το εν λόγω τεστ ήταν οι ακόλουθες:  
α) Σχετικότητα του Ταυτοχρονισμού  
β) Διαστολή Χρόνου 
γ) Συστολή Μήκους 
δ) Βαρυτική μετατόπιση στο ερυθρό 
ε) Βαρυτική Διαστολή του χρόνου 
Τέλος, το τεστ αυτό ελέγχθηκε για την αξιοπιστία του από ομάδα ειδικών στη Φυσική και την 
εκπαιδευτική έρευνα. 
Στην ομάδα ελέγχου εφαρμόστηκε παραδοσιακή διδασκαλία προσανατολισμένη στην 
διερεύνηση των ορίων των σχετικιστικών θεωριών, ενώ στην ομάδα πειραματισμού κύριο 
εργαλείο της διδακτικής διαδικασίας αποτέλεσε το αλληλεπιδραστικό λογισμικό που 
δημιουργήσαμε, το οποίο είχε ενταχθεί σε κατάλληλη εκπαιδευτική μεθοδολογία, σύμφωνα 
με τη διεθνή βιβλιογραφία.  
Η σύγκριση της επίδοσης στο τεστ κάθε ομάδας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση στατιστικών 
ελέγχων (Mann – Whitney Test). 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση  
Μετά την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, παρατηρήσαμε ότι οι δύο ομάδες πριν τη 
διδακτική παρέμβαση είναι ισοδύναμες (τα αποτελέσματα των pre–tests έδειξαν ότι δεν 
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων).  Επίσης, με βάση τα 
δεδομένα της έρευνας, στην πειραματική ομάδα βελτιώνεται η επίδοση των φοιτητών / τριών 
στο τεστ της έρευνας μετά τη διδακτική παρέμβαση η οποία είχε ως κύριο εργαλείο το 
αλληλεπιδραστικό λογισμικό που δημιουργήσαμε. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ελέγχου και πειραματισμού στις συγκρίσεις των post 
– test, γεγονός που σημαίνει ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση με κεντρικό στοιχείο το 
αλληλεπιδραστικό λογισμικό που αναπτύξαμε φαίνεται να βοηθά τους φοιτητές στην 
κατανόηση των ορίων των σχετικιστικών θεωριών. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των 
στατιστικών συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων ελέγχου και πειραματισμού, με τη βοήθεια μη 
παραμετρικών ελέγχων παρουσιάζονται στον πίνακα 1.  
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Πίνακας 1: Στατιστική έλεγχοι μεταξύ ομάδας ελέγχου και ομάδας πειραματισμού 

 
Υπό Εξέταση 

Θεματική Mann – Whitney U Wilcoxon W Z Asymp.Sig 
(2- tailed) 

Σχετικότητα του 
Ταυτοχρονισμού 98,000 504,000 -5,566 0,000 
Διαστολή Χρόνου 196,000 602,000 -4,282 0,000 
Συστολή Μήκους 112,000 518,000 -5,311 0,000 

Βαρυτική μετατόπιση 
στο ερυθρό 308,000 714,000 -2,271 0,023 

Βαρυτική Διαστολή 
του χρόνου 210,000 616,000 -3,556 0,000 

Σύνολο 33,000 439,000 -6,203 0,000 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Επανέρχοντας εκ νέου στο ερευνητικό μας ερώτημα το οποίο ήταν «Μετά τη διδακτική 
παρέμβαση οι μαθητές βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε ερωτήσεις και προβλήματα που 
αφορούν τη διερεύνηση των ορίων που οι προβλέψεις των Σχετικιστικών Θεωριών αρχίζουν 
να διαφέρουν σημαντικά από αυτές τις προβλέψεις της Κλασικής Φυσικής;» παρατηρήσαμε 
μέσα από την πειραματικού χαρακτήρα έρευνα που πραγματοποιήσαμε ότι οι φοιτητές / 
φοιτήτριες, χωρίς κύριο γνωστικό αντικείμενο τη φυσική, βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σε 
ερωτήσεις και προβλήματα σχετικά με τη διερεύνηση των ορίων που οι προβλέψεις των 
σχετικιστικών θεωριών αρχίζουν να διαφέρουν σημαντικά από αυτές τις προβλέψεις της 
Κλασικής Φυσικής. Τα αποτελέσματα μας επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία σύμφωνα με την 
οποία όταν αλληλεπιδραστικά λογισμικά εντάσσονται σε μια κατάλληλη εκπαιδευτική 
μεθοδολογία οδηγούν σε μαθησιακά αποτελέσματα. Επίσης, το λογισμικό που 
δημιουργήσαμε μοντελοποιούσε φαινόμενα τα οποία είναι εκτός της καθημερινής εποπτείας 
με αποτέλεσμα να βοηθά τους φοιτητές/ φοιτήτριες να αντιληφθούν τα εν λόγω φαινόμενα, 
ειδικά αυτούς / αυτές οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα καλό μαθηματικό υπόβαθρο, σε συμφωνία 
με τη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, το λογισμικό σχεδιάστηκε ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 
πραγματοποιούν γρήγορα και εύκολα έλεγχο μεταβλητών, να βλέπουν τις επιδράσεις των 
διαφόρων ανεξαρτήτων μεταβλητών στις εξαρτημένες και τελικά να δημιουργήσουν ένα 
σύνολο σχέσεων μεταξύ των μεγεθών που περιγράφουν τα φαινόμενα που μελετήσαμε. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας μας έρχονται να ενισχύσουν την άποψη αρκετών ερευνητών ότι οι 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της Θεωρίας της Σχετικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα.   
Σύμφωνα με την άποψη μας, η εκπαιδευτική έρευνα που σχετίζεται με τη Θεωρία της 
Σχετικότητας θα πρέπει να κατευθυνθεί προς το σχεδιασμό διδακτικών προσεγγίσεων 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο φοιτητές όσο και 
μαθητές τις ύστερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας, 
δείχνουν πως οι διδακτικές αυτές προσεγγίσεις θα πρέπει να έχουν ως κεντρικό σημείο 
αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις των σχετικιστικών φαινομένων.  
Επιπλέον τα αποτελέσματα τόσο της δικής μας έρευνας όσο και άλλων ερευνητών που 
ασχολούνται με την ένταξη των σχετικιστικών θεωριών στην εκπαίδευση, θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν από δημιουργούς αναλυτικών προγραμμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό προκειμένου να εντάξουν με τον κατάλληλο τρόπο την Σχετικότητα είτε στα 
πανεπιστήμια είτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
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Επιπρόσθετα, προτείνουμε η εκπαιδευτική προσέγγιση που προτείνουμε να εφαρμοστεί και 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
ενισχύσουμε τη γενικευσιμότητα της έρευνας μας.  
Τέλος, προτείνουμε την εφαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης που παρουσιάσαμε σε 
αυτή την εργασία και σε μαθητές ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε 
φοιτητές φυσικών ή / και πολυτεχνικών τμημάτων προκειμένου να ερευνήσουμε αν θα 
οδηγήσει τους μαθητές και φοιτητές σε μαθησιακά αποτελέσματα σχετικά με τα όρια όπου οι 
προβλέψεις των Σχετικιστικών Θεωριών αρχίζουν να διαφέρουν σημαντικά από αυτές τις 
προβλέψεις της Κλασικής Φυσικής. 
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Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει τρία νέα Διαδικτυακά ανοικτά εικονικά εργαστήρια 
Φυσικής. Τα εργαστήρια είναι  ανοικτά, δηλαδή περιλαμβάνουν έναν πλήρη μικρόκοσμο 
Φυσικής, που υλοποιεί τους απαιτούμενους Φυσικούς νόμους σε αλγοριθμική μορφή. 
Εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο και είναι υλοποιημένα ως εφαρμογίδια (applets) σε 
γλώσσα Java, ώστε να είναι προσβάσιμα μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις από τον υπολογιστή του χρήστη. Επιπλέον, τα εργαστήρια παρουσιάζουν έναν 
αριθμό από χαρακτηριστικά που είναι επιθυμητά στα εικονικά εργαστήρια: φωτορεαλιστικές 
απεικονίσεις, άμεσο χειρισμό, φιλικότητα προς το χρήστη, πολλαπλές απεικονίσεις των 
διατάξεων και των φαινομένων, διασυνδεδεμένους εικονικούς χώρους σύνθεσης, 
παρατήρησης και μελέτης και πολλαπλά όργανα μέτρησης. 
 
Abstract This paper presents three novel open, web-based, virtual laboratories for Physics. The labs are 
open, meaning they embody a complete Physics micro-world that implements all necessary 
Physic laws in algorithmic format. They run in real time and are deployed as Java applets, in 
order to be accessible via the World Wide Web, with minimum requirements from the client. 
Additionally, the labs present a number of features, highly desirable for virtual labs, such as 
photorealistic graphics, direct manipulation, user friendliness, multiple visualizations of the 
experiments and the corresponding phenomena, interconnected virtual rooms for synthesis, 
observation and study and multiple measurement instruments. 
 
Εισαγωγή στα Εικονικά Εργαστήρια Φυσικής 
Με τη ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής επιστήμης και της συνακόλουθης τεχνολογίας 
κατέστη εφικτή η ψηφιοποιημένη οπτικοποίηση και παραμετροποίηση των μαθησιακών 
περιβαλλόντων. Τα εικονικά εργαστήρια (virtual laboratories) προσφέρουν ένα καινούργιο 
μαθησιακό περιβάλλον, για μαθήματα που στηρίζονται και στην εργαστηριακή πράξη. 
Προσομοιώνουν με εικονικό και λειτουργικό τρόπο πραγματικά εργαστήρια, αξιοποιώντας τη 
δυναμική που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία με βασικό χαρακτηριστικό την αλληλεπίδραση 
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χρήστη και εικονικού περιβάλλοντος και τον άμεσο και αληθοφανή χειρισμό των 
αντικειμένων και των παραμέτρων (Λεύκος κα, 2005, Wen, 2012). Ο εργαστηριακός πάγκος 
στα εικονικά εργαστήρια είναι παρόμοιος λειτουργικά με τον πραγματικό εργαστηριακό 
πάγκο. Οι μαθητές μπορούν να συνθέσουν μόνοι τους πειραματικές διατάξεις, να θέσουν σε 
λειτουργία τα εικονικά εργαστηριακά όργανα και συσκευές, να διορθώσουν, αν κάτι δεν 
πέτυχε, να δοκιμάσουν καινούργιες ιδέες τους και όλα αυτά χωρίς τον κίνδυνο που 
προέρχεται από τη μη τήρηση κανόνων ασφαλείας. Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη μεριά, 
μπορούν να στήσουν στο εικονικό εργαστήριο οποιαδήποτε λογική πειραματική διάταξη και 
να ζητήσουν από τους μαθητές τους να την τρέξουν, να αναστοχαστούν πάνω στα 
πειραματικά αποτελέσματα, πιθανώς να τα συγκρίνουν με τις προβλέψεις τους, να 
απαντήσουν ερωτήματα.  
Επίσης, τα εικονικά εργαστήρια ενσωματώνουν κατά κανόνα πολλαπλές διασυνδεδεμένες 
αναπαραστάσεις της εξέλιξης ενός φαινομένου καθώς και συμβολικές γραφικές παραστάσεις 
των μεταβολών των εμπλεκομένων μεγεθών (Kocijiancic & O΄Sullivan, 2004). Παράλληλα, 
οι σχεδιαστές των εικονικών εργαστηρίων, μπορούν να αφαιρούν περιττές λεπτομέρειες ενός 
πραγματικού εργαστηρίου, καθιστώντας έτσι το εικονικό περιβάλλον πιο λειτουργικό 
(Trundle and Bell, 2010).  Η αποτελεσματικότητα των εικονικών εργαστηρίων στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνητικών 
εργασιών (Zacharia & Anderson, 2003, Finkelstein et al, 2005, Perkins et al, 2006, 
Aleksandrova & Nancheva, 2007, de Jong et al. 2013). Σημαντικός αριθμός ερευνών έχει 
δείξει ότι προάγουν την εννοιολογική κατανόηση σε διαφορετικά πεδία αν και υπάρχουν 
μελέτες με αμφίσημα αποτελέσματα (Cummings et al. 1999, Zacharia, 2003, Jaakkola & 
Nurmi, 2008, Taramopoulos & Psillos, 2014). Τέλος, μελέτες, αναστοχαζόμενες το ρόλο του 
πραγματικού εργαστηρίου και τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει η εμπλοκή των μαθητών σε 
αυτό, προτείνουν ή τη συνδυαστική χρήση πραγματικών και εικονικών εργαστηρίων (π.χ. 
Steinberg, 2000) ή την εισαγωγή εργαστηριακών πρακτικών στην εμπλοκή των μαθητών στο 
εικονικό εργαστήριο (π.χ. De Jong & Van Joolingen, 1998). Είναι φανερό λοιπόν, ότι πέραν 
της συνήθους επιβεβαίωσης μαθηματικών τύπων, που εξυπηρετούν μεμονωμένες 
προσομοιώσεις, ένας εκπαιδευτικός μπορεί με τα εικονικά εργαστήρια να υλοποιήσει 
στόχους που οδηγούν και σε εργαστηριακές πρακτικές, όπως: διαμόρφωση υπόθεσης, 
σχεδιασμός πειράματος, καθορισμός εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών, κατάλληλη 
επιλογή οργάνων και συσκευών κλπ (Lefkos et al. 2011, Rutten et al. 2012, Molohidis et al. 
2015). 
Τα εικονικά εργαστήρια, λοιπόν, μπορούν να ανανεώσουν και αυτήν την ίδια τη διδασκαλία 
των Φυσικών Επιστημών, όχι τόσο στην επιλογή του Μέσου αλλά στην επιλογή της 
Μεθοδολογίας.  Αναπτύσσοντας διερευνητικά σενάρια (inquiry-based learning), είναι εφικτό 
να μεταβούμε από το Μέσο: «εργαστήριο» στη συζήτηση και στον αναστοχασμό για την 
εργαστηριακή πρακτική (Du et al., 2005).   
Τα περισσότερα λογισμικά εικονικού εργαστηριακού περιβάλλοντος (VR Labs) είναι 
υπολογιστικές εφαρμογές που εκτελούνται στον τοπικό υπολογιστή του χρήστη, όπως το 
ΣΕΠ και το ΑΜΑΠ που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν (Hatzikraniotis et al, 2001, Ψύλλος 
κ.α., 2008, Μολοχίδης κα, 2009). Η χρήση τέτοιων τοπικών εφαρμογών περιορίζεται στο 
χώρο του σχολείου. Έτσι, καθίσταται δύσκολη, έως ανέφικτη, η ανάθεση διερευνητικών 
εργασιών με το εικονικό εργαστήριο στο σπίτι.  
Για να μεταβούμε σε εικονικά πειράματα που να είναι διαχειρίσιμα από απόσταση μέσω 
Διαδικτύου η πιο συνηθισμένη πρακτική είναι η ανάπτυξη προσομοιώσεων που εκτελούνται 
ως java applets, όπως π.χ. η συλλογή που υπάρχει στο Φωτόδεντρο (photodentro. edu.gr) και 
είναι ανοιχτή ως προς την προσβασιμότητά της. Η πλειοψηφία όμως των εφαρμογών αυτών 
έχει τα μειονεκτήματα αφ’ ενός ότι αποτελούν περιορισμένες εφαρμογές ενός γνωστικού 
συνόλου μιας περιοχής των Φυσικών Επιστημών (πχ. μελέτη της τριβής και όχι φαινομένων 
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της κινηματικής, μελέτη της άνωσης και όχι φαινομένων της υδροστατικής, σχηματισμός 
ειδώλων και όχι φαινομένων της γεωμετρικής οπτικής, μελέτη της αλλαγής φάσεων και όχι 
φαινομένων της θερμότητας κλπ), και αφ’ ετέρου ότι στερούνται της αληθοφάνειας των 
αντικειμένων. Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν στο σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων είναι η πιο προσεγμένη αναπαράσταση του 
πραγματικού εργαστηρίου, τόσο σε αντικείμενα όσο και σε διεργασίες. Η εμφάνιση 
εικονικών εργαστηρίων με αισθητική βιντεοπαιχνιδιών μάλλον αποθαρρύνει τους εν δυνάμει 
χρήστες (Nankivell, 2009). Η αληθοφάνεια θεωρείται σημαντική σχεδιαστική αρχή για την 
ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων, γιατί αυξάνει την πιστότητά του τόσο στα ίδια τα 
αντικείμενα, όσο και στις διαδικασίες που επιτελούνται σε ένα εικονικό εργαστήριο (Couture, 
2004). Ακόμα και όταν ο στόχος είναι η φωτορεαλιστική απεικόνιση και ο άμεσος χειρισμός 
των αντικειμένων, το αποτέλεσμα συνήθως είναι μάλλον μεμονωμένες προκατασκευασμένες 
δραστηριότητες δηλ. πειραματικές διατάξεις, όπου προβλέπεται από απόσταση χειρισμός της 
πειραματικής διάταξης (π.χ. www.vlab.co.in), παρά πλήρη εικονικά εργαστηριακά 
περιβάλλοντα, όπου ο χρήστης να μπορεί να συνθέσει τη δική του πειραματική πρόταση, να 
την εκτελέσει και να συλλέξει δεδομένα προς επεξεργασία. 

Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση ενός περιβάλλοντος εικονικών 
εργαστηρίων με μεγάλη αληθοφάνεια ως προς την απεικόνιση του πραγματικού εργαστηρίου 
και ως προς τις λειτουργίες χειρισμού που ο πειραματιστής καλείται να αναπτύξει, αλλά και 
με τη δυνατότητα σύνθεσης πειραματικών διατάξεων που ο πειραματιστής μπορεί να 
συνθέσει και να διαχειρισθεί από απόσταση μέσω Διαδικτύου.  
 
Τα εργαστήρια  
Τα κύρια σημεία των εικονικών εργαστηρίων είναι: α) η προσβασιμότητα, β) ο ανοικτός τους 
χαρακτήρας και γ) η ύπαρξη πολλαπλών διασυνδεδεόμενων χώρων.  
Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν ως εφαρμογίδια στη γλώσσα Java και εκτελούνται μέσω 
σελίδων HTML, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε περιηγητή ιστού, χωρίς την οποιαδήποτε 
απαίτηση σε ύπαρξη λογισμικού από τη πλευρά του χρήστη, εκτός βέβαια από το περιβάλλον 
εκτέλεσης της γλώσσας Java (JRE). Για το λόγο αυτό λήφθηκε ειδική μέριμνα αναφορικά με 
το μέγεθος των εφαρμογιδίων ώστε να είναι εφικτή η χρήση των εργαστηρίων ακόμα και από 
Η/Υ με χαμηλές ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η διαδικτυακή φύση των εικονικών 
εργαστηρίων διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να έχουν 
άμεση πρόσβαση  σε ένα ανοικτό περιβάλλον πειραματισμού χωρίς κανένα χωρικό ή χρονικό 
περιορισμό.  
Το δεύτερο σημείο των εργαστηρίων είναι το γεγονός ότι αποτελούν ανοικτά εργαστήρια 
Φυσικής. Η πλειοψηφία των διαθέσιμων εικονικών εργαστηρίων διεθνώς αποτελεί κλειστούς 
χώρους πειραματισμού με συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων παραμετροποιήσεων. Πρόκειται 
δηλαδή για ημιτελείς ή πλήρως στημένες πειραματικές διατάξεις, οι οποίες έχουν 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο και δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ρυθμίσει ένα 
μικρό αριθμό από παραμέτρους και να παρατηρήσει πώς οι τιμές αυτών των παραμέτρων 
επηρεάζουν τα αποτελέσματα του πειράματος (Martinez G. et al, 2011, Pulijala V. et al, 
2013). Σε αντίθεση, τα ανοικτά εικονικά εργαστήρια υλοποιούν το καθένα έναν 
ολοκληρωμένο μικρόκοσμο Φυσικής, ο οποίος περιλαμβάνει όλους του απαραίτητους 
νόμους, υλοποιημένους με τη μορφή αναλυτικών εξισώσεων και αλγορίθμων, εκτελούνται 
συνεχώς ελέγχοντας το πλήθος και το είδος των αντικειμένων που μετέχουν στο πείραμα και 
υπολογίζουν δυναμικά τα αποτελέσματα της όποιας πειραματικής διάταξης επιλέξει να 
στήσει ο χρήστης. 
Κάθε εργαστήριο περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους διασυνδεδεόμενους χώρους. Πιο 
συγκεκριμένα, υπάρχει ο κύριος χώρος του εργαστηρίου, στον οποίο ο χρήστης μπορεί να 
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στήσει την πειραματική του διάταξη με εύκολο, φιλικό τρόπο που ακολουθεί τις επιταγές του 
άμεσου χειρισμού (direct manipulation) και να παρατηρήσει ποιοτικά τα αποτελέσματα του 
πειράματός του. Παράλληλα με τον κύριο χώρο, κάθε εργαστήριο περιλαμβάνει και άλλους 
χώρους οι οποίοι συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της πειραματικής διάταξης και στην 
ποσοτική παρατήρηση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων, οι οποίοι ακολουθούν σε 
πραγματικό χρόνο τις αλλαγές της διάταξης στον κύριο χώρο. Τέτοιοι χώροι είναι ο 
μοντελοχώρος, ο οποίος παρουσιάζει την συμβολική αναπαράσταση της πειραματικής 
διάταξης, οι χώροι δημιουργίας γραφικών παραστάσεων και οι χώροι παρατήρησης των 
φαινομένων από συγκεκριμένες οπτικές γωνίες, όπως για παράδειγμα το πέτασμα στο 
εργαστήριο της Οπτικής (Μολοχίδης κα. 2009). 
 Το εικονικό εργαστήριο Οπτικής  
Το εργαστήριο της Οπτικής περιλαμβάνει τέσσερις συνδεδεμένους χώρους: τον κύριο χώρο 
ρεαλιστικής αναπαράστασης της διάταξης, το μοντελοχώρο, την εικόνα του πετάσματος και 
τη γραφική παράσταση της φωτεινότητας στο εύρος του πετάσματος. Στον κύριο χώρο ο 
χρήστης θα βρει μια οπτική τράπεζα με ένα πέτασμα, ένα υποδεκάμετρο και ένα στήριγμα για 
τις πηγές του φωτός, τρία συρτάρια με οπτικά στοιχεία και διάφορα βοηθητικά αντικείμενα 
και έναν μαυροπίνακα ο οποίος παρουσιάζει πληροφορίες για τις παραμέτρους του εκάστοτε 
επιλεγμένου αντικειμένου. 

Τα αντικείμενα είναι οργανωμένα στα τρία συρτάρια ως εξής:  
α) Πρώτο συρτάρι: Γεωμετρική Οπτική  
β) Δεύτερο συρτάρι: Μελέτη σκιάς – παρασκιάς  και σύνθεση χρωμάτων  
γ) Τρίτο συρτάρι: Σχηματισμός ειδώλων 

Το πρώτο συρτάρι αφορά πειράματα γεωμετρικής οπτικής και έτσι ο χρήστης μπορεί να βρει 
κάτοπτρα και φακούς διαφόρων τύπων, πλακίδια και πρίσματα με διαφορετικούς συντελεστές 
διάθλασης, στηρίγματα και πηγές φωτός. Στις πηγές φωτός περιλαμβάνονται μία συστάδα 
από laser κόκκινου χρώματος για την εκπόνηση πειραμάτων ευθύγραμμης διάδοσης του 
φωτός, αντανάκλασης, διάθλασης, νόμο του Snell κ.τ.λ., καθώς και μια πηγή λευκού φωτός 
για τη μελέτη της ανάλυσης του φωτός.  

 
Εικόνα 1. Στιγμιότυπα από το Εικονικό Εργαστήριο Οπτικής:  

Συρτάρι α: Διάταξη υπολογισμού εστιακής απόστασης συγκλίνοντα φακού (αριστερά) και  
Συρτάρι γ: Διάταξη μελέτης σχηματισμού ευκρινούς ειδώλου (δεξιά) 

 

  
Το δεύτερο συρτάρι αφορά πειράματα μελέτης σκιάς και παρασκιάς και σύνθεσης χρωμάτων. 
Περιλαμβάνει χρωματικά φίλτρα, αδιαφανή αντικείμενα διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, 
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στηρίγματα και μια συστάδα από πηγές φωτός τύπου προβολέα, με δυνατότητα ρύθμισης του 
κώνου εκπομπής και του χρώματος.  
Τέλος το τρίτο συρτάρι περιλαμβάνει αντικείμενα για τη δημιουργία ειδώλων, δηλαδή 
φακούς και κάτοπτρα και αδιαφανή αντικείμενα. Τα είδωλα στο εργαστήριο της Οπτικής 
σχηματίζονται μέσω του περιβάλλοντα  φωτισμού και για αυτό το λόγο στο τρίτο συρτάρι δεν 
περιλαμβάνονται πηγές φωτός. 
 

Εικόνα 2. Στιγμιότυπα από το Εικονικό Εργαστήριο Οπτικής:  
Συρτάρι β: Διάταξη μελέτης σκιάς και παρασκιάς (στο πέτασμα: φωτόμετρο)(αριστερά) και  

Διάταξη σύνθεσης χρωμάτων (στο πέτασμα: χρωματόμετρο)(δεξιά) 
 

  
 
Το εικονικό εργαστήριο Θερμότητας 
Το εργαστήριο της Θερμότητας περιλαμβάνει το κύριο χώρο ρεαλιστικής αναπαράστασης της 
διάταξης καθώς και τρείς χώρους δημιουργίας γραφικών παραστάσεων (θερμότητα/χρόνος, 
θερμοκρασία/χρόνος, όγκος/θερμοκρασία). Στον κύριο χώρο ο χρήστης θα βρει ένα πάγκο 
στον οποίο στήνει το πείραμα, ένα νεροχύτη με βρύση για να αδειάζει τα δοχεία και να τα 
γεμίζει με νερό επιλεγόμενης θερμοκρασίας, ένα θάλαμο άμεσης θέρμανσης/ψύξης, ένα 
θερμοστάτη χώρου, ένα πίνακα που παρουσιάζει πληροφορίες για το επιλεγμένο αντικείμενο 
και ένα πλήθος από δοχεία, υγρά, στερεά, θερμόμετρα και θερμαντικές πλάκες. 
 

Εικόνα 3. Στιγμιότυπα από το Εικονικό Εργαστήριο Θερμότητας:  
Αλληλεπίδραση υγρών (νερό 100 mL, 80 oC με 300 mL, 20 oC)(αριστερά) και  

συγκριτική μελέτη βρασμού διαφορετικών υγρών (νερό 100 mL με γάλα 100 mL)(δεξιά) 
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Το εικονικό εργαστήριο Ηλεκτρισμού  
Το εργαστήριο του Ηλεκτρισμού αποτελείται από δύο υπο-εργαστήρια όπου μπορούν να 
αναπτυχθούν αναλογικά και λογικά κυκλώματα. Η επιλογή ανάμεσα στα δύο υπο-εργαστήρια 
γίνεται ανάλογα με το raster το οποίο επιλέγει ο χρήστης για να τοποθετήσει στον πάγκο 
εργασίας.  
Στο εργαστήριο αναλογικών κυκλωμάτων το εργαστήριο παρέχει στον χρήστη ένα κενό 
raster, δύο βολτόμετρα, δύο αμπερόμετρα και ένα πλήθος από στοιχεία, όπως αντιστάτες, 
διακόπτες, πηνία, πυκνωτές, ασφάλειες, λαμπτήρες, ποτενσιόμετρα,  διόδους, καθώς και 
πηγές ρεύματος διαφόρων τύπων. Ο χρήστης συνθέτει το κύκλωμα του στον κύριο χώρο ενώ 
έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της συμβολικής αναπαράστασης στο μοντελοχώρο 
καθώς και τη μελέτη των γραφικών παραστάσεων έντασης και τάσης στους τρεις 
συνδεδεμένους χώρους του εργαστηρίου. Το εργαστήριο του ηλεκτρισμού περιλαμβάνει 
επίσης, ένα χρονόμετρο/ ρυθμιστή βήματος και έναν πίνακα που παρουσιάζει λεπτομέρειες 
για τα επιλεγμένα στοιχεία. 
Στο εργαστήριο λογικών κυκλωμάτων το εργαστήριο παρέχει στον χρήστη ένα raster, το 
οποίο περιέχει προτοποθετημένους τέσσερις διακόπτες που χρησιμοποιούνται για να 
ελέγχουν εισόδους, οκτώ λαμπτήρες τύπου led και διάφορες αντιστάσεις και συνδέσεις. Ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα με πύλες AND, OR, 
NOT, XOR, NAND ή NOR και να συνδέσει όσες από τις πύλες επιθυμεί χρησιμοποιώντας 
καλώδια. Το εργαστήριο παρέχει επίσης ένα χώρο απεικόνισης του σχεδιαγράμματος του 
ολοκληρωμένου καθώς και ένα χώρο παρατήρησης του πίνακα αληθείας 
 Εικόνα 4. Στιγμιότυπα από τα Εικονικά Εργαστήρια Ηλεκτρισμού: 

Αναλογικό κύκλωμα (αριστερά) και λογικό κύκλωμα (δεξιά) 
 

  
Προτάσεις 
Σ’ αυτήν την εργασία παρουσιάσθηκε η σχεδίαση και η ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων 
στα γνωστικά πεδία της Οπτικής, της Θερμότητας και του Ηλεκτρισμού. Η διαφοροποίηση 
αυτών των εικονικών εργαστηρίων, από προηγούμενες εργασίες μας, είναι ότι μπορούν να 
προσπελαστούν στο δίκτυο από εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετέχουν τόσο στις 
διαδικασίες της εκπαίδευσης σε σχολείο όσο και σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Τα εικονικά εργαστήρια που αναπτύχθηκαν και μπορούν να προσπελαθούν στο www.noesis. 
edu.gr/eikonika-ergastiria-fysikis, βρίσκονται στη φάση της γνωριμίας και αποδοχής από την 
εκπαιδευτική αλλά και την μαθητική κοινότητα. Μια πρώτη αξιολόγηση σχεδιάζεται να γίνει 
πάνω στην εμφάνιση, στη λειτουργικότητα αλλά και στην πιστότητα των εικονικών 
εργαστηρίων, ώστε να αντληθούν πληροφορίες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη 
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συζήτηση για τις σχεδιαστικές αρχές υλοποίησης των εικονικών εργαστηρίων. Στην επόμενη 
φάση θα σχεδιασθούν λειτουργικοί τρόποι παρέμβασης και προς τις δύο κοινότητες, ώστε τα 
εργαστήρια να μπορέσουν να αποτελέσουν έναν εν δυνάμει χώρο τυπικής (πχ. προτάσεις για 
ενσωμάτωση συγκεκριμένων πειραματικών διατάξεων σε διερευνητικού τύπου διδακτικά 
σενάρια) αλλά και άτυπης εκπαίδευσης (πχ. προτάσεις με σενάρια εμπλοκής μαθητών πάνω 
σε καθημερινού τύπου προβλήματα) στη πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών. 
Τέλος, μελλοντικά, θα μπορούσε να διερευνηθεί η συμβατότητα των εικονικών εργαστηρίων 
με κινητές συσκευές (πχ. ταμπλέτες, έξυπνα κινητά). 
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Διδάσκοντας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Μελέτη περίπτωσης: 
Το θερμιδόμετρο και η εξίσωση της θερμιδομετρίας  

 Χαρίτος Kώστας 1, Δάρας Ιωάννης 2, Κυρίτσης Χάρης 2, Λόζου Πηγή 2, Μενεγάκης 
Aλέξης 2  

 1Π.ΓΕ.Λ. Αναβρύτων, kcharit@sch.gr  2Π.ΓΕ.Λ. Αναβρύτων, anavritaximia@gmail.com   
Περίληψη Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τρία διαφορετικά περιβάλλοντα διδασκαλίας για τη 
διδακτική ενότητα «Θερμιδόμετρο και εξίσωση θερμιδομετρίας». Συγκεκριμένα μελετήθηκαν 
η κλασσική τάξη, ένα εργαστήριο προσομοίωσης (iridium vlab) και το πραγματικό 
εργαστήριο. Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν αν, με δεδομένη τη μέθοδο 
διδασκαλίας (δηλ. ομάδες μαθητών με φύλλα εργασίας), τα τρία περιβάλλοντα 
διαφοροποιούνται ως προς τους μαθησιακούς στόχους τους οποίους μπορούν να 
εξυπηρετήσουν. Διαπιστώσαμε ότι τα τρία περιβάλλοντα εξυπηρέτησαν παρόμοιο αριθμό 
μαθησιακών στόχων «γνώσεων», τα δύο εργαστήρια εξυπηρέτησαν και στόχους 
«δεξιοτήτων», ενώ το περιβάλλον που κυρίως εξυπηρέτησε στόχους «στάσεων» ήταν το 
πραγματικό εργαστήριο.  
 
Abstract The present study aimed to explore the feasibility of setting objectives in the teaching of the 
chemistry lesson 'Calorimeter and calorimetry equation' in three different teaching 
environments, namely in a simulated laboratory (iridium vlab), in the school's chemistry lab 
and in a conventional classroom. Bearing in mind that the teaching method was the same, i.e. 
group work and worksheets, what we found out was that it is more plausible for the instructor 
to set cognitive objectives in all three environments, objectives pertaining skills in both labs, 
whereas ones pertaining attitudes are more suitably set in the chemistry lab.  
 
 
Εισαγωγή  
Η αξιοποίηση του εργαστηρίου στη διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση και η διαφοροποίηση 
του από τη διδασκαλία στην τάξη είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τη διεθνή 
βιβλιογραφία (Hostein & Lunetta, 2003). Με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
εμφανίστηκε ένα ακόμα περιβάλλον διδασκαλίας στα μαθήματα των φυσικών επιστημών, 
δηλ. τα εικονικά εργαστήρια. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έχει δείξει ότι ακόμα δεν 
υπάρχουν τυποποιημένα κριτήρια που να μπορούν να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα 
των εργαστηρίων (είτε αυτά είναι πραγματικά, είτε εικονικά), ενώ αναλόγως με το που 
εστιάζει ο ερευνητής μπορεί να προκύψουν και αντικρουόμενα συμπεράσματα στη σύγκριση 
των μεθόδων διδασκαλίας (Ma & Nickerson, 2006). Από την άλλη μεριά, η γνώση εκ μέρους 
του εκπαιδευτικού των μαθησιακών στόχων που εξυπηρετεί κάθε περιβάλλον διδασκαλίας 
είναι βασική προϋπόθεση για το σωστό σχεδιασμό της διδασκαλίας του. Στην παρούσα 
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εργασία προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε αυτά τα τρία περιβάλλοντα διδασκαλίας ως προς το 
είδος των μαθησιακών στόχων τους οποίους μπορούν να εξυπηρετήσουν, με δεδομένη τη 
διδακτική προσέγγιση. Με αυτήν τη σύγκριση νομίζουμε ότι θα βοηθήσουμε τον 
εκπαιδευτικό να επιλέξει το καταλληλότερο περιβάλλον διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη 
και τους υπόλοιπους παράγοντες της μαθησιακής διαδικασίας (υποδομές, κόστος, χρόνος, 
κ.α.).  
 
Η ταυτότητα της έρευνας  
Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν αν, με δεδομένη τη διδακτική προσέγγιση, τα τρία 
περιβάλλοντα διδασκαλίας διαφοροποιούνται ως προς τους μαθησιακούς στόχους τους 
οποίους μπορούν να εξυπηρετήσουν για την ενότητα της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β’ 
Λυκείου ««Θερμιδόμετρο και εξίσωση θερμιδομετρίας» (Λιοδάκης κ.α., 2007).  
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές ταξινομήσεις μαθησιακών στόχων, με τις περισσότερες 
να αφορούν σε «γνωστικούς» μαθησιακούς στόχους, όπως η ανάκληση, σύγκριση, πρόβλεψη 
κ.α. Σημαντικά λιγότερες ταξινομήσεις υπάρχουν για μαθησιακού στόχους «δεξιοτήτων», 
όπως η παρατήρηση, χρησιμοποίηση οργάνου, σύνθεση ουσίας κ.α. Λιγοστές είναι και οι 
ταξινομήσεις που αφορούν σε στόχους «στάσεων», π.χ. ως προς το περιβάλλον, την επιστήμη 
κ.α. Με σκοπό να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιήσαμε 
μια λίστα που βασίστηκε σε ένα συνδυασμό διαφορετικών ταξινομήσεων. Ο βασικός κορμός 
προερχόταν από τις εργασίες των (Luneta & Tamir, 1979), (Schulz et. al., 2009), (Χαρίτος, 
2010) και το υλικό που διανεμήθηκε στους εκπαιδευτικούς για το «Μείζον Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης». Στη συνέχεια εμπλουτίσαμε αυτόν τον κορμό με μαθησιακούς στόχους 
άλλων ταξινομήσεων ώστε να γίνει πιο πλήρης και εύχρηστος στους μαθητές.  
Για να μειώσουμε την επίδραση της μεθόδου διδασκαλίας στη μελέτη μας, χρησιμοποιήσαμε 
και στις τρεις περιπτώσεις φύλλα εργασίας με δραστηριότητες που αφορούσαν στο 
θερμιδόμετρο και στην εξίσωση της θερμιδομετρίας, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, 
ενώ οργανώσαμε τον χώρο έτσι ώστε οι μαθητές να είναι χωρισμένοι σε ομάδες. Ο 
εκπαιδευτικός λειτουργούσε κυρίως συμβουλευτικά.  
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τέσσερις μαθητές σημείωναν σε έναν πίνακα τις 
δραστηριότητες που θεωρούσαν ότι εξυπηρετούσαν μαθησιακούς στόχους. Στο τέλος κάθε 
διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός και οι τέσσερις μαθητές συνεργάστηκαν μελετώντας τους 
πίνακες των μαθητών, συζητώντας πάνω σε αυτούς και καταλήγοντας στους τελικούς πίνακες 
που παρατίθενται στην ενότητα των αποτελεσμάτων. Έτσι μειώσαμε σημαντικά την 
πιθανότητα η αντιστοίχιση στόχου και δραστηριότητας να οφείλεται στην προκατάληψη του 
εκπαιδευτικού, ενώ ταυτόχρονα συμπεριλάβαμε μαθησιακούς στόχους που ίσως να διέφευγαν 
από την παρατήρηση των μαθητών λόγω της μικρής τους εμπειρίας.  
 
Αποτελέσματα και σχόλια  
Κατά τη διάρκεια της έρευνας παρατηρήσαμε ότι στην τάξη οι μαθητές είχαν την τάση να 
εργάζονται μεμονωμένα, ενώ στο εικονικό και ιδιαίτερα στο πραγματικό εργαστήριο 
προτιμούσαν να συνεργάζονται για να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες του φύλλου 
εργασίας. Αυτή η παρατήρηση υποδεικνύει και τη σημασία που παίζει το περιβάλλον 
εργασίας και το εποπτικό υλικό του στην επιτυχία μιας μεθόδου διδασκαλίας. Οι μαθητές 
έχουν συνηθίσει να εργάζονται ατομικά όταν βρίσκονται στην τάξη κάτι που συνέχισαν 
ακόμα και όταν τους ζητήθηκε να εργαστούν ως ομάδα. Στο εργαστήριο υπολογιστών το 
εποπτικό υλικό είναι κυρίως ο υπολογιστής και κάθε θέση εργασίας μπορεί να φιλοξενήσει 
δύο ή τρία άτομα. Έτσι, συνήθως οι μαθητές χωρίζουν τους ρόλους, με τον έναν μαθητή να 
χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και τον άλλο να διαβάζει ή να συμπληρώνει το φύλλο εργασίας. 
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Στο πραγματικό εργαστήριο όπου το εποπτικό υλικό είναι πολύ πιο πλούσιο και απαιτητικό 
προκύπτουν πιο σύνθετα προβλήματα, όπως το στήσιμο μιας διάταξης ή η ταυτόχρονη χρήση 
εργαστηριακών οργάνων και αυτό οδηγεί έμμεσα τους μαθητές στην ομαδική εργασία. Οι 
παρατηρήσεις των μαθητών σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν σε κάθε 
περιβάλλον μάθησης και τους μαθησιακούς στόχους που εξυπηρετούν παρατίθενται στους 
τρείς πίνακες που ακολουθούν.  
 
Πίνακας 1: Παρατίθενται οι δραστηριότητες που επισήμαναν οι μαθητές ότι εξυπηρετούν 
μαθησιακούς στόχους για τον τομέα «Γνώσεις».  
 

Γνώσεις 
Μαθησιακόςστόχος  Τάξη  Eργαστήριο 

προσομοίωσης (Iridium 
vlab)  

Πραγματικό εργαστήριο  

Διατύπωση περιγραφών  Μάθαμε να περιγράφουμε 
το θερμιδόμετρο και τα 
μέρη του.  

-  -  

Διατύπωση ορισμών  Μάθαμε να διατυπώνουμε 
τι είναι η ειδική 
θερμοχωρητικότητα  

Μάθαμε να διατυπώνουμε 
τι είναι η ειδική 
θερμοχωρητικότητα  

Μάθαμε να διατυπώνουμε 
τι είναι η ειδική 
θερμοχωρητικότητα  

Γνώση χρονικής εξέλιξης 
γεγονότων  

-  Διαπιστώσαμε ότι η 
αντίδραση εξουδετέρωσης 
ακολουθείται από άνοδο 
της θερμοκρασίας και στη 
συνέχεια σταδιακή πτώση  

Διαπιστώσαμε ότι η 
αντίδραση εξουδετέρωσης 
ακολουθείται από άνοδο 
της θερμοκρασίας και στη 
συνέχεια σταδιακή πτώση  

Γνώση αρχών και 
γενικεύσεων  

Μάθαμε την εξίσωση της 
θερμιδομετρίας  

Μάθαμε την εξίσωση της 
θερμιδομετρίας  

Μάθαμε την εξίσωση της 
θερμιδομετρίας  

Ερμηνεία ή επεξήγηση  -  Εξηγήσαμε για ποιο λόγο 
ανέβηκε η θερμοκρασία  

Εξηγήσαμε για ποιο λόγο 
ανέβηκε η θερμοκρασία  

Γενίκευση  -  Προβλέψαμε τι θα συμβεί 
στη μεταβολή της 
θερμοκρασίας σε μια 
άλλη αντίδραση 
εξουδετέρωσης  

Προβλέψαμε τι θα συμβεί 
στη μεταβολή της 
θερμοκρασίας σε μια 
άλλη αντίδραση 
εξουδετέρωσης  

Επίλυση προβλημάτων  Υπολογίσαμε την 
πρότυπη ενθαλπία της 
εξουδετέρωσης  

Υπολογίσαμε την 
πρότυπη ενθαλπία της 
εξουδετέρωσης  

Υπολογίσαμε την 
πρότυπη ενθαλπία της 
εξουδετέρωσης  

Αναγνώριση ενός 
προβλήματος  

Αναγνωρίσαμε ότι πρέπει 
να υπολογίσουμε την 
ενθαλπίας εξουδετέρωσης  

Αναγνωρίσαμε ότι πρέπει 
να υπολογίσουμε την 
ενθαλπίας εξουδετέρωσης  

Αναγνωρίσαμε ότι πρέπει 
να υπολογίσουμε την 
ενθαλπίας εξουδετέρωσης  

Διατύπωση υποθέσεων  -  Προβλέψαμε τι θα συμβεί 
στη θερμοκρασία όταν 
αναμίξω τη βάση με το 
οξύ  

Προβλέψαμε τι θα συμβεί 
στη θερμοκρασία όταν 
αναμίξω τη βάση με το 
οξύ  
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Πίνακας 2: Παρατίθενται οι δραστηριότητες που επισήμαναν οι μαθητές ότι εξυπηρετούν 
μαθησιακούς στόχους για τον τομέα «Δεξιότητες».  

  
   

 
Δεξιότητες 

Μαθησιακός στόχος  Τάξη  Eργαστήριο 
προσομοίωσης (Iridium 
vlab)  

Πραγματικό εργαστήριο  

Παρατήρηση  
  

-  Παρατηρήσαμε τη 
μεταβολή της 
θερμοκρασίας όταν 
συμβαίνει εξουδετέρωση  

Παρατηρήσαμε τη 
μεταβολή της 
θερμοκρασίας όταν 
συμβαίνει εξουδετέρωση  

Μέτρηση  
  

-  Μετρήσαμε τη 
θερμοκρασία  

Μετρήσαμε τη 
θερμοκρασία  

Εργασία στα πλαίσια της 
ομάδας  

-  Συνεργαστήκαμε ανά δύο. 
Ο ένας μαθητής πρόσεξε 
ότι κάποιο αποτέλεσμα δεν 
ήταν συμβατό με αυτό που 
γνωρίζαμε από τη θεωρία 
και συμφωνήσαμε να 
επαναλάβουμε τον 
υπολογισμό.  

Συνεργαστήκαμε ανά 
τέσσερις.  
Ο ένας σημείωνε, ένας 
παρατηρούσε και ο άλλος 
βοηθούσε και τους δύο 
κάνοντας υπολογισμούς 
και κοιτάζοντας το 
θερμόμετρο κατά την 
παρατήρηση.  
Προέκυψε κάποια 
διαφωνία για τον τρόπο 
που θα γίνει η μέτρηση τη 
μάζας του διαλύματος και 
αναγκαστήκαμε να 
επιχειρηματολογήσουμε 
πάνω σε αυτό.   

Δημιουργικότητα  
  

-  -  Επειδή δεν μετρήσαμε 
αρχικά τη μάζα του 
διαλύματος χρειάστηκε να 
επινοήσουμε μια μέθοδο 
για να την μετρήσουμε στο 
τέλος του πειράματος.   

Χρησιμοποίηση απλών 
τεχνικών και οργάνων  

-  -  Χρησιμοποιήσαμε 
ογκομετρικές φιάλες, χωνί, 
ζυγό  

Χρήση οργάνων μέτρησης  -  -  Χρησιμοποιήσαμε 
θερμόμετρο  

Εφαρμογή των κανόνων 
ασφαλείας   

-  -  Μετά τη μέτρηση 
σκουπίσαμε τους πάγκους.   

Χρήση λογισμικού  -  Εξοικειωθήκαμε με τη 
χρήση λογισμικού 
εικονικού εργαστηρίου  

-  
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Μια σύνοψη των παραπάνω αποτελεσμάτων δίνεται στις τρεις γραφικές παραστάσεις που 
ακολουθούν.  
 

Σχήμα 1: Γραφική απεικόνιση του αριθμού των μαθησιακών στόχων που εξυπηρέτησε κάθε 
περιβάλλον διδασκαλίας για τους τρεις τομείς (Γνώσεις, Δεξιότητες, Στάσεις). (Ε.Π.: Εργαστήριο 

Προσομοίωσης, Π.Ε. Πραγματικό Εργαστήριο) 
 

  

Πίνακας 3: Παρατίθενται οι δραστηριότητες που επισήμαναν οι μαθητές ότι εξυπηρετούν 
μαθησιακούς στόχους για τον τομέα «Στάσεις».  

  
 

Στάσεις 
Μαθησιακός στόχος  Τάξη  Eργαστήριο 

προσομοίωσης 
(Iridium vlab)  

Πραγματικό 
εργαστήριο  

Στάση ως προς το 
περιβάλλον  

-  -  Όταν αδειάσαμε το 
διάλυμα στο νεροχύτη 
ένα μέλος της ομάδας 
αναρωτήθηκε αν ήταν 
σωστό από 
περιβαλλοντική άποψη 
και συζητήσαμε για το 
τι περιέχει το διάλυμα, 
αν είναι ουδέτερο και με 
ποιο τρόπο θα μπορούσε 
να γίνει η απόρριψη του 
υγρού χωρίς να 
επιβαρύνει το 
περιβάλλον  

Στάση ως προς την 
επιστήμη της χημείας  

-  Είμαστε πιο θετικοί 
προς την επιστήμη της 
Χημείας μετά το 
εικονικό πείραμα   

Είμαστε πιο θετικοί 
προς την επιστήμη της 
Χημείας μετά το 
πείραμα  

Στάση ως προς τη 
γνώμη του άλλου  

-    Είμαστε περισσότερο 
δεκτικοί στην 
ανταλλαγή απόψεων και 
στην κριτική αποδοχή ή 
απόρριψη της αντίληψης 
των άλλων.  
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Συμπεράσματα και προτάσεις   
Από την παρούσα μελέτη προέκυψε ότι, για τη συγκεκριμένη ενότητα και στρατηγική 
διδασκαλίας, τα τρία περιβάλλοντα διδασκαλίας εξυπηρέτησαν αρκετούς μαθησιακούς 
στόχους «γνώσεων», αλλά η κλασσική τάξη δεν εξυπηρέτησε μαθησιακούς στόχους 
«δεξιοτήτων». Επίσης διαπιστώθηκε ότι το πραγματικό εργαστήριο εξυπηρέτησε  διπλάσιους 
στόχους «δεξιοτήτων» έναντι του εργαστηρίου προσομοίωσης iridium vlab. Τέλος, το 
περιβάλλον που κυρίως εξυπηρέτησε στόχους «στάσεων» ήταν το πραγματικό εργαστήριο. Η 
επέκταση αυτής της μελέτης σε περισσότερες διδακτικές ενότητες και με τη χρήση 
διαφορετικών εικονικών εργαστηρίων θα βοηθούσε να διαπιστώσουμε αν αυτή είναι μια 
γενικότερη τάση στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Επιπλέον θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για την επιλογή του καταλληλότερου περιβάλλοντος 
διδασκαλίας. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι, όπως προέκυψε από την παρατήρηση των 
μαθητών, το περιβάλλον μάθησης με το εποπτικό υλικό που διαθέτει έπαιξε ρόλο για την 
επιλογή των μαθητών να εργαστούν ατομικά, εταιρικά ή ομαδικά. Πιο συγκεκριμένα φάνηκε 
ότι οι μαθητές συνήθως επέλεγαν την ατομική εργασία στην τάξη, την εταιρική εργασία στο 
εργαστήριο υπολογιστών και την ομαδική εργασία στο πραγματικό εργαστήριο.  
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Σύγκριση εικονικών και πραγματικών πειραμάτων στη διδασκαλία 
για την αναδόμηση των εναλλακτικών ιδεών στο εκκρεμές 

 
Παντούλα Χριστίνα1, Σταύρου Όλγα2, Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος3, Κώτσης Κωνσταντίνος4 

 1Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο «Ζωσιμαίας Σχολής», xpatnoula@hotmail.com  23ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, olgastaurou@gmail.com  3Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών, kgeorgop@gmail.com  4Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr   
 
Περίληψη Στην παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων στη 
αναδόμηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών στο απλό εκκρεμές. Ειδικότερα 
μελετώνται δύο διδακτικές προσεγγίσεις που η μία εφαρμόζει τις δραστηριότητες των 
μαθητών στο πραγματικό εργαστήριο φυσικών επιστημών και η άλλη στο εικονικό 
εργαστήριο μέσω προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι δύο διδακτικές 
προσεγγίσεις συμβάλουν στον ίδιο βαθμό στην αντικατάσταση των εναλλακτικών ιδεών, με 
ιδέες σύμφωνες με το επιστημονικό πρότυπο. 
 
Abstract In the present paper the effect of different teaching approaches in confuting students' 
misconceptions in simple pendulum, is being studied. Specifically, two such approaches are 
being studied, where one uses the students' activities in a real scientific laboratory of physics 
and the other in a virtual one through simulation. The results reveal that both approaches 
contribute equally in replacing such misconceptions with ideas conforming to the scientific 
prototypes. 
 
Εισαγωγή 
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι μαθητές έρχονται στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών 
(ΦΕ) με ιδέες και ερμηνείες (εναλλακτικές ιδέες ή παρανοήσεις) για τα φυσικά φαινόμενα 
που παρατηρούν. Οι εναλλακτικές ιδέες, όπως είναι γνωστές, επηρεάζουν τον τρόπο που οι 
μαθητές προσλαμβάνουν τις νέες πληροφορίες και εμπειρίες. Αυτή η  προϋπάρχουσα γνώση 
είναι καθοριστική για τη μάθηση των επιστημονικών εννοιών. Μπορούν να σταθούν 
σημαντικό εμπόδιο στην κατανόηση των εννοιών και φαινομένων που καλούνται οι μαθητές 
να μελετήσουν. (Χαλκιά, 2010α; Σκουμιός, 2011). Επίσης οι μαθητές μπορούν να 
ερμηνεύουν τις επιστημονικές ιδέες στα πλαίσια του μαθήματος στης φυσικής αλλά 
αποτυγχάνουν να τις εφαρμόζουν στο πλαίσιο πραγματικών προβλημάτων (Driver at al, 
1985). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία κατά τη μελέτη του εκκρεμούς οι εναλλακτικές ιδέες 
που αντιμετωπίζουν οι μαθητές δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό την κατανόηση του 
φαινομένου. Ειδικότερα για το απλό εκκρεμές οι εναλλακτικές ιδέες περιλαμβάνουν (Olenick 
2013, Δόσης 2014): 
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1) Η περίοδος της ταλάντωσης εξαρτάται από το πλάτος 
2) Όσο βαρύτερο είναι το κρεμασμένο σώμα σ' ένα εκκρεμές τόσο μικρότερη είναι η  

περίοδος 
3) Η περίοδος δεν εξαρτάται από το μήκος του 
4) Σ' όλα τα εκκρεμή οι κινήσεις είναι απλή αρμονική ταλάντωση, για κάθε αρχικό   

πλάτος 
5) Το πλάτος σε μια ταλάντωση μετριέται από κορυφή σε κορυφή  
6) Οι αρμονικές ταλαντώσεις διαρκούν για πάντα 
7) Ένα εκκρεμές επιταχύνεται όταν βρίσκεται στο κατώτερο σημείο της κίνησής του 
8) Η κατευθύνουσα δύναμη είναι σταθερή σ' όλα τα σημεία της ταλάντωσης 
9) Η επιτάχυνση είναι μηδενική στα ακραία σημεία της κίνησης ενός εκκρεμούς 

Για την μείωση των εναλλακτικών ιδεών και την κατανόηση των αντίστοιχων φυσικών 
εννοιών που ερμηνεύουν τα φυσικά φαινόμενα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει τόσο η ενεργός 
συμμετοχή των μαθητών (Κώτσης, 2005), όσο και η ενσωμάτωση των πειραματικών 
δραστηριοτήτων στην διδακτική διαδικασία (Arons, 1992; Χαλκιά, 2000). 
Όμως η σύγχρονη διδασκαλία των Φ.Ε. προτείνει δύο είδη πειραματικών δραστηριοτήτων, τα 
πειράματα στο παραδοσιακό εργαστήριο φυσικών επιστημών και τα εικονικά πειράματα, που 
συνεισφέρουν σημαντικά στην κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών. Σύμφωνα με τον 
Ευαγγέλλου (2012) τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί στην εφαρμογή τόσο του 
πραγματικού, όσο και του εικονικού εργαστηρίου είναι: 
Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του πραγματικού εργαστηρίου:  

• Δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να βιώσουν άμεσα τα φυσικά φαινόμενα και 
τους βοηθούν να εξοικειωθούν με την επιστημονική μεθοδολογία και τρόπο σκέψης. 

• Με τον χειρισμό των αντικειμένων οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες και δεξιότητες 
χρήσιμες για τη ζωή τους, όπως η σωστή χρησιμοποίηση συσκευών και η κατανόηση 
και εκτέλεση οδηγιών. 

• Έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικές συνθήκες και αναγνωρίζουν την έννοια του 
πειραματικού σφάλματος. 

• Με την εκτέλεση πραγματικών πειραμάτων εκτιμούν την πολυπλοκότητα της 
πραγματικότητας   και απομυθοποιούν τη βεβαιότητα των Φυσικών Επιστημών. 
Συνειδητοποιούν ότι τα επιτεύγματα της επιστήμης προκύπτουν μέσα από τον 
προβληματισμό, την αμφισβήτηση  και την αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Περιορισμοί στην εκτέλεση των πραγματικών πειραμάτων: 
• Οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον χειρισμό των πραγματικών οργάνων και 

διατάξεων με συνέπεια να μειώνεται η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Ειδικά 
σε πολύπλοκες διατάξεις οι μαθητές επικεντρώνονται στην λειτουργία των διατάξεων 
και όχι στην κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών. 

• Δίνουν περιορισμένη δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών καταστάσεων και 
συνδυασμού πολλών μεταβλητών ώστε οι μαθητές να διερευνούν όλες τις φυσικές 
ποσότητες που επηρεάζουν το φαινόμενο που μελετούν. 

• Απαιτούν κατάλληλο χώρο και καταναλώνουν το χρόνο των μαθητών στη πλήρως 
καθοδηγούμενη οργάνωση και εκτέλεση των πειραμάτων. 

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του εικονικού εργαστηρίου:  
• Προσφέρεται η δυνατότητα διερεύνησης σύνθετων εννοιών (π.χ. οι δυνάμεις) σε 

περισσότερο εξατομικευμένο περιβάλλον, με ταυτόχρονη δυνατότητα 
μετασχηματισμού των αφηρημένων εννοιών σε αντιληπτικές αναπαραστάσεις. 

• Διερευνούν και μελετούν φαινόμενα που δεν είναι άμεσα ορατά και παρέχουν 
δυνατότητες μελέτης φυσικών φαινομένων που είναι χρονοβόρα, όπως είναι οι 
κινήσεις των πλανητών, ή φαινομένων που εξελίσσονται ταχύτατα.  
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• Παρέχουν δυνατότητες μελέτης φυσικών φαινομένων που δύσκολα αναπαράγονται 
στο εργαστήριο, φυσικών φαινομένων που έχουν μεγάλο κόστος και σε κανονικές 
συνθήκες θα ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθούν. 

• Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του χώρου αλλά και την ανάγκη των πολλών συσκευών 
και οργάνων που συνεπάγεται η πραγματοποίηση πραγματικών πειραμάτων. 

• Απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο και κόπο με αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν χρόνο 
για να επικεντρωθούν στο υπό μελέτη αντικείμενο και σε δραστηριότητες που 
απαιτούν υψηλό διανοητικά επίπεδο.  

• Δεν απαιτούνται ανεπτυγμένες δεξιότητες χειρισμού οργάνων και συσκευών καθώς 
δίνουν τη δυνατότητα αυτόματης οπτικοποίησής τους, για την εικονική  
πραγματοποίηση των πειραμάτων. 

• Δίνουν τη δυνατότητα ευκολότερης επανάληψης του φαινομένου για διόρθωση λαθών 
και αλλαγή των παραμέτρων του πειράματος. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των 
αλλαγών  στην οθόνη, οι μαθητές έχουν την  ευκαιρία να κάνουν προβλέψεις, να τις 
επιβεβαιώνουν ή να τις απορρίπτουν, να οδηγηθούν σε συμπεράσματα και να 
καλλιεργήσουν τη διαίσθηση και την κριτική σκέψη. 

• Ενσωματώνονται συνήθως οι διασυνδεδεμένες πολλαπλές αναπαραστάσεις της 
εξέλιξης ενός φαινομένου και οι συμβολικές γραφικές παραστάσεις των φυσικών 
μεγεθών που τα αναπαριστούν. 

Περιορισμοί στην εκτέλεση των εικονικών πειραμάτων:   
• Υπεραπλουστεύουν  σύνθετα συστήματα και φαινόμενα και δίνουν την εντύπωση 

στους μαθητές ότι οι συνθήκες είναι πάντα εύκολα ελεγχόμενες και στον πραγματικό 
κόσμο. Επίσης δεν συνειδητοποιούν ότι οι προσομοιώσεις είναι αναπαραστάσεις της 
θεωρίας και φυσικά έχουν ένα βαθμό υποκειμενικότητας καθώς βασίζονται στις 
προσωπικές επιλογές των κατασκευαστών.  

• Στερούν την άμεση εμπειρία με πραγματικά υλικά και όργανα, την άμεση 
παρατήρηση και την πραγματοποίηση του πειράματος, στοιχεία που θεωρούνται  
ουσιαστικά στη διαδικασία της μάθησης. 

• Η προσομοίωση ενός φαινομένου είναι απεικόνιση της πραγματικότητας λιγότερο ή 
περισσότερο καλή αλλά ποτέ  πλήρης. Ο προγραμματιστής έχει επιλέξει τις 
παραμέτρους που θεωρεί σημαντικές για το υπό   μελέτη θέμα και έχει παραλείψει 
όσα θεωρεί άσχετα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια αναπαράσταση της 
πραγματικότητας εστιασμένη μόνο στα σημεία που θεωρήθηκαν σημαντικά. Αυτό 
επίσης στερεί από τους μαθητές να παρατηρήσουν και να επιλέξουν οι ίδιοι πια 
στοιχεία είναι σημαντικά ή σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης τους. 

• Πολλές φορές χρησιμοποιούνται εντυπωσιακές εφαρμογές που ίσως κρατούν ζωηρό 
το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά χωρίς υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα. 

• Οι μαθητές δεν πιστεύουν ότι οι αρχές και οι νόμοι που προκύπτουν από τα εικονικά 
πειράματα ισχύουν και στον πραγματικό κόσμο 

Κατά συνέπεια το ερώτημα που τίθεται είναι «ποια από τις δύο πειραματικές προσεγγίσεις 
(πραγματικό ή εικονικό εργαστήριο) είναι αποτελεσματικότερη για την κατανόηση των 
φυσικών εννοιών; ».  
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για τη σύγκριση των δύο διδακτικών προσεγγίσεων, μέρος των 
ερευνών δείχνουν ότι τα εικονικά πειράματα υπερτερούν των πραγματικών ενώ άλλες 
έρευνες δείχνουν διαφορετικά αποτελέσματα (παρόμοια μαθησιακά αποτελέσματα, 
υπερτερούν τα πραγματικά πειράματα, μη οριστική απάντηση) (Ευαγγέλου & Κώτσης 2009, 
Jimoyiannis & Komis 2001). Ειδικότερα: το 31% των ερευνών δείχνει ότι τα μαθησιακά 
αποτελέσματα των συμμετεχόντων σε εικονικά πειράματα δεν υστερούν (είναι παρόμοια) σε 
σύγκριση με αυτά των πραγματικών πειραμάτων, το 46% των ερευνών δείχνει ότι τα 
μαθησιακά αποτελέσματα των εικονικών πειραμάτων υπερτερούν σε σύγκριση με αυτά των 
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πραγματικών πειραμάτων, το 8% ότι υπερτερούν τα μαθησιακά αποτελέσματα των 
πραγματικών πειραμάτων και τέλος το 15% των ερευνών δεν δίνουν οριστικές απαντήσεις 
για το ποιο είδος πειράματος υπερτερεί.  
Ειδικότερα σε εκπαιδευτικό επίπεδο, το 20% των ερευνών απευθύνεται σε μαθητές 
Δημοτικού Σχολείου, το 20% σε μαθητές Γυμνασίου και το 60% σε φοιτητές Πανεπιστημίου, 
ενώ ως προς τη θεματική ενότητα το 50% των ερευνών μελετούν έννοιες και φαινόμενα του 
Ηλεκτρισμού, το 34% της Μηχανικής, το 4% στις ιδιότητες των υλικών σωμάτων (π.χ. 
όγκος), το 4% στη δυναμική των ρευστών και το 8% στα Ηλεκτρονικά. Επιπλέον το 65% των 
ερευνών ασχολούνται με έννοιες και φαινόμενα του Μακρόκοσμου, το 15% με τον 
Μικρόκοσμο και το 20% με τον Μακρόκοσμο και τον Μικρόκοσμο.  
Τα εικονικά πειράματα (προσομοιώσεις) που χρησιμοποιήθηκαν στις έρευνες, σε ποσοστό 
27% κατασκευάστηκαν από τους ίδιους τους ερευνητές και σε ποσοστό 73% ήταν έτοιμα σε 
συγκεκριμένα λογισμικά ή στο Διαδίκτυο (Ευαγγέλου & Κώτσης 2009). 
Τέλος έχει ενδιαφέρον ότι μόνο το 20% των ερευνών αναφέρεται σε μαθητές Γυμνασίου, με 
το 50% των ερευνών να αναφέρονται στον Ηλεκτρισμό και μόνο το 34% στην Μηχανική. Με 
βάση τα ανωτέρω γίνεται φανερή η αναγκαιότητα επιπλέον ερευνών σε μαθητές Γυμνασίου, 
σε θέματα της Μηχανικής, οι οποίες θα συγκρίνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα 
πραγματικών και εικονικών πειραμάτων. 
 
Μεθοδολογία 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των πραγματικών 
και των εικονικών πειραμάτων στην αναδόμηση των εναλλακτικών ιδεών ως προς τις 
επιστημονικά αποδεκτές σχετικά με την περίοδο του απλού εκκρεμούς. Ειδικότερα μελετάται 
η επίδραση των δύο διδακτικών προσεγγίσεων στις ακόλουθες  εναλλακτικές ιδέες (Olenick 
2013, Δόσης 2014). 
1. Η περίοδος εξαρτάται από το πλάτος 
2. Όσο βαρύτερο είναι το κρεμασμένο σώμα σ' ένα εκκρεμές τόσο μικρότερη είναι η 
περίοδος 
3. Η περίοδος δεν εξαρτάται από το μήκος του 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσιο των Ιωαννίνων και συμμετείχαν 38 μαθητές της Γ΄ 
τάξης. Τα 20 παιδιά σε ένα τμήμα και τα υπόλοιπα 18 σε άλλο. Τα δύο τμήματα με βάση το 
μέσο όρο της βαθμολογίας τους στο μάθημα της φυσικής στο πρώτο και στο δεύτερο 
τρίμηνο, είναι ισοδύναμης απόδοσης και μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ως «πολύ καλά». 
Και στα δύο τμήματα δόθηκαν ερωτηματολόγια, με σκοπό να ανιχνευτούν τις εναλλακτικές 
ιδέες των μαθητών σχετικά με την εξάρτηση της περιόδου του απλού εκκρεμούς από το 
πλάτος της ταλάντωσης, τη μάζα του σώματος και το μήκος του νήματος. Στους μαθητές 
ζητήθηκε να επιλέξουν τη σωστή απάντηση αλλά και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. 
Ακολουθούν οι  ερωτήσεις που δόθηκαν στους μαθητές. Όλες συνοδευόταν από  αντίστοιχο 
σχήμα. 
1η ερώτηση: Ένα σώμα μάζας m είναι κρεμασμένο σε νήμα μήκους l και αφήνεται από γωνία 
θ να εκτελέσει ταλάντωση. Στη συνέχεια αφήνεται από γωνία 2θ. Τι πιστεύετε:  
Α. θα φτάσει γρηγορότερα στη θέση ισορροπίας όταν το πλάτος είναι θ  
Β. θα φτάσει γρηγορότερα στη θέση ισορροπίας όταν το πλάτος είναι 2θ 
Γ. και στις δύο περιπτώσεις θα φτάσει ταυτόχρονα στη θέση ισορροπίας 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας  
Αιτούμενη απάντηση: Ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει ότι η περίοδος είναι ανεξάρτητη του 
πλάτους για μικρές γωνίες εκτροπής και να επιλέξει την (Γ) απάντηση 
Ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών για την εμφάνιση των παρανοήσεων 1: 
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• Μ12: «Θα φτάσει γρηγορότερα στη θέση ισορροπίας όταν το πλάτος είναι 2θ γιατί θα 
έχει μεγαλύτερη φόρα». 

• Μ22: «Θα φτάσει γρηγορότερα στη θέση ισορροπίας όταν το πλάτος είναι θ γιατί 
βρίσκεται πιο κοντά στη θέση ισορροπίας»  

• Μ26: «Θα φτάσει γρηγορότερα στη θέση ισορροπίας όταν το πλάτος είναι θ γιατί 
είναι πιο  μικρή η απόσταση» 

2η ερώτηση: Δύο σώματα που έχουν μάζες m και 2m είναι κρεμασμένα σε νήμα μήκους l και 
αφήνονται να εκτελέσουν ταλάντωση από γωνία θ. Τι πιστεύετε; 
 Α. θα φτάσει γρηγορότερα στη θέση ισορροπίας το σώμα μάζας m  
 B. θα φτάσει γρηγορότερα στη θέση ισορροπίας τo σώμα μάζας 2m  
 Γ. και στις δύο περιπτώσεις θα φτάσει ταυτόχρονα στη θέση ισορροπίας 
Αιτούμενη απάντηση: Ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει ότι η περίοδος είναι ανεξάρτητη της 
μάζας του σώματος και να επιλέξει τη (Γ) απάντηση 
 Ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών για την εμφάνιση των παρανοήσεων 2: 

• Μ8: «Θα φτάσει γρηγορότερα στη θέση ισορροπίας όταν το σώμα έχει μάζα m γιατί 
έχει μικρότερη μάζα» 

• Μ12: «Θα φτάσει γρηγορότερα στη θέση ισορροπίας όταν το σώμα έχει μάζα m γιατί  
έχει μικρότερη μάζα και αναπτύσσει μεγαλύτερη ταχύτητα»  

• Μ20: «Θα φτάσει γρηγορότερα στη θέση ισορροπίας όταν το σώμα έχει μάζα 2m 
γιατί είναι πιο βαρύ» 

3η ερώτηση: Ένα σώμα μάζας m αφήνεται από γωνία θ να εκτελέσει ταλάντωση. Αρχικά το 
σώμα είναι δεμένο σε νήμα μήκους l και στη συνέχεια σε νήμα μήκους 2l. 
Τι πιστεύετε; 
Α. θα φτάσει γρηγορότερα στη θέση ισορροπίας όταν το σώμα είναι δεμένο σε νήμα μήκους l  
B. θα φτάσει γρηγορότερα στη θέση ισορροπίας όταν τo σώμα είναι δεμένο σε νήμα μήκους 
2l   
Γ. και στις δύο περιπτώσεις θα φτάσουν ταυτόχρονα στη θέση ισορροπίας 
Αιτούμενη απάντηση: Ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει ότι η περίοδος είναι μικρότερη όταν το 
μήκος του νήματος είναι μικρότερο και να επιλέξει την (Α) απάντηση 
Ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών για την εμφάνιση των παρανοήσεων 3: 

• Μ5:« Θα φτάσουν ταυτόχρονα στη θέση ισορροπίας γιατί δεν παίζει ρόλο το μήκος 
του νήματος» 

• Μ11:«Έχουν ίδια μάζα και ίδια γωνία άρα θα κάνουν τον ίδιο χρόνο» 
• Μ16: «Θα φτάσει γρηγορότερα  όταν το μήκος είναι l γιατί έχει λιγότερη φόρα» 

Στο πραγματικό εργαστήριο η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει μια απλή κατασκευή 
απλού εκκρεμούς με έναν ορθοστάτη, βαρίδια, νήμα και χρονόμετρα. Ο εξοπλισμός του 
εργαστηρίου επέτρεψε να χωριστούν οι μαθητές σε 5 ομάδες των τεσσάρων ατόμων η κάθε 
μία. Κάθε ομάδα είχε ως μέλη και αγόρια και κορίτσια. Επίσης σε κάθε ομάδα υπήρχαν 
μαθητές με διαφορετική επίδοση στο μάθημα της φυσικής. 
Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το ένα τμήμα, των 20 μαθητών (ομάδα 
1) δούλεψε στο πραγματικό εργαστήριο ενώ το άλλο τμήμα (ομάδα 2) στο εικονικό 
εργαστήριο με τις ίδιες δραστηριότητες. Μετά από τέσσερις εβδομάδες δώσαμε στους 
μαθητές τα ίδια ερωτηματολόγια με σκοπό να διαπιστώσουμε την αναδόμηση ή όχι των 
εναλλακτικών ιδεών. 
Στο εικονικό εργαστήριο χρησιμοποιήθηκε η προσομοίωση "εργαστήριο εκκρεμούς" στη 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://phet.colorado.edu/el/simulations/translated/el . Ο εξοπλισμός 
της αίθουσας πληροφορικής επέτρεψε οι μαθητές να χωριστούν σε 7 ομάδες. Οι τέσσερις 
ομάδες είχαν τρεις μαθητές και τρεις ομάδες είχαν δύο μαθητές. Και εδώ οι ομάδες είχαν ως 
μέλη και αγόρια και κορίτσια με διαφορετική απόδοση στο μάθημα της φυσικής. 
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Ο αριθμός των εναλλακτικών ιδεών ανά ομάδα εργασίας, πριν και μετά τη διδακτική 
παρέμβαση φαίνεται στον πίνακα 1. 

 Πίνακας 1: Αριθμός των εναλλακτικών ιδεών ανά ομάδα εργασίας, 
πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση 

 

 
Ομάδα 1 Ομάδα 2 

Πραγματικό 
Εργαστήριο 

Εικονικό 
 Εργαστήριο  

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ  ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 
Εξάρτηση Τ-πλάτους 10 3 10 2 
Εξάρτηση Τ-μάζας 16 4 14 7 
Εξάρτηση Τ-μήκους 10 8 9 6 

 
Συμπεράσματα 
Μετά την εφαρμογή των διδακτικών παρεμβάσεων τόσο στο πραγματικό, όσο και εικονικό 
εργαστήριο παρατηρήθηκε μείωση των εναλλακτικών ιδεών. Στις δύο πρώτες ερωτήσεις τα 
ποσοστά των σωστών απαντήσεων φτάσανε στο ίδιο επίπεδο ενώ στην τρίτη ερώτηση 
εμφανίζεται βελτιωμένο το ποσοστό στο εικονικό εργαστήριο. Φαίνεται λοιπόν ότι και οι δύο 
διδακτικές προσεγγίσεις επιδρούν το ίδιο στην μείωση των εναλλακτικών ιδεών.  
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα καταγράφηκε η ιδιαίτερη 
προθυμία των αδύνατων μαθητών (σε αντίθεση με τους μαθητές με υψηλότερες επιδόσεις)  
να εργαστούν σε ομάδες εργασίας και παρατηρήθηκε γι’ αυτούς σημαντική βελτίωση στην 
κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών. 
Επίσης, ενώ δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις για τον ρόλο των ερωτηματολογίων, ήταν 
έκδηλη η ανησυχία τους μήπως απαντήσουν «λάθος», με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές δεν 
δικαιολόγησαν τις απαντήσεις τους.  
Θεωρούμε ότι θα βοηθούσε σε σημαντικό βαθμό μια έρευνα που χρησιμοποιούσε σαν 
εργαλείο τη συνέντευξη και θα αποτύπωνε με μεγαλύτερη σαφήνεια τις αντίστοιχες 
εναλλακτικές ιδέες και πιθανόν να διαφοροποιούσε τις δύο διδακτικές παρεμβάσεις. 
Ειδικότερα η συνέντευξη θα έλυνε προβλήματα που οι μαθητές λαμβάνουν επιπλέον γνώσεις 
(πέραν των διδακτικών παρεμβάσεων). 
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Περίληψη  Στην παρούσα εργασία δοκιμάζεται το ολοκληρωμένο εργαστήριο PCB301 ως εργαλείο 
διδασκαλίας των Ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Πραγματικό εργαστήριο με το υλικό του αλλά 
και εικονικό, αισθητήρες με το λογισμικό τους όπως και προσομοιώσεις, αποτελούν ένα 
ολοκληρωμένο περιβάλλον πειραματισμού με επαυξημένες δυνατότητες που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση θεμάτων των Φυσικών Επιστημών. Στην εκπαιδευτική 
δοκιμή που πραγματοποιήθηκε, 36 φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΕΑ υλοποίησαν 
εργαστηριακές δραστηριότητες σχετικές με τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν σημαντική βελτίωση στην κατανόηση των σχετικών εννοιών, με ταυτόχρονη 
κατάκτηση δεξιοτήτων στην χρήση πειραματικών συσκευών όπως και νέων συσκευών και 
τεχνικών σχετιζόμενων με χρήση των ΤΠΕ.  
 
Abstract In the current study a novel integrated laboratory PCB301 is tested, as a modern unified tool 
in the teaching Electric Circuits as a whole unit. Such educational tests involve experiments 
with conventional apparati, use of sensors and specialised data-collection software, real-time 
simulations, all used in parallel and in conjunction with each other, to achieve a unified 
educational effect. To this end, 36 University students of the Department of Special Education 
participated in the lab. The results showed marked improvement in their understanding of the 
subject taught, while developing new equipment-handling skills, including such associated 
with novel equipment involving ICT use. 
 
Εισαγωγή 
Τα διδακτικά εργαλεία αποτελούν τα μέσα τα οποία μας βοηθούν να επιτύχουμε τους 
επιθυμητούς μαθησιακούς μας στόχους. Το μαθησιακό περιβάλλον το οποίο στηρίζεται και 
οργανώνεται με βάση τα σύγχρονα διδακτικά εργαλεία ενθαρρύνει και μεγιστοποιεί τη 
συνεργασία και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Ενισχύει τις 
δεξιότητες τους, βοηθά να μάθουν πώς να μαθαίνουν ενώ συμβάλλει στην ενεργοποίηση 
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όλων των μαθητών και ιδιαίτερα εκείνων που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες 
διευκολύνοντας την εννοιολογική κατανόηση και προάγοντας τη μάθηση. 
Τα τελευταία χρόνια μεγάλος αριθμός ερευνητικών προσπαθειών της διδακτικής των 
Φυσικών Επιστημών αναφέρεται στην γνωστική περιοχή του ηλεκτρισμού. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τους ερευνητές παρουσιάζει ο εντοπισμός των εναλλακτικών ιδεών, η μελέτη 
των τρόπων συλλογισμού και κατανόησης των σπουδαστών και οι προτεινόμενες μέθοδοι για 
την υπέρβαση νοητικών δυσκολιών και την κατάκτηση της επιστημονικής άποψης (Psillos et 
al. 1987, Psillos 1997-1988, Van den Berg & Grasheide 1997). 
Για την αντιμετώπιση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών χρησιμοποιούνται διάφορα 
σύγχρονα διδακτικά εργαλεία (μοντέλα, μεταφορές, αναλογίες, πειράματα, προσομοίωση και 
οπτικοποίηση με την βοήθεια των Η/Υ). Ιδιαίτερα τα σχολικά πειράματα θεωρούνται από τα 
πιο σημαντικά διδακτικά εργαλεία στη τάξη, ιδιαίτερα για τη διδασκαλία δύσκολων ή 
αφηρημένων εννοιών (Psillos et al. 1998, Berry et al. 2002). Τα μαθησιακά οφέλη της 
πειραματικής (εξ)άσκησης  σε πραγματικό ή εικονικό  περιβάλλον είναι ακόμα μεγαλύτερα 
με το κατάλληλο σχεδιασμό τους και την συνεργατική ή ομαδοσυνεργατική προσέγγιση της 
διαδικασίας (Etkina et al. 2002, Chinn et al. 2002). Επίσης  χρήση αισθητήρων, καταγραφέων 
και υπολογιστών  βελτιώνει σημαντικά τα διδακτικά οφέλη της πειραματικής διαδικασίας με 
τη μείωση κυρίως του χρόνου καταγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων με τη 
ταυτόχρονη αύξηση του διαθέσιμου χρόνου αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ των ασκουμένων 
όσο και μεταξύ ασκουμένων και εκπαιδευτικών (Sullivan 2007). 
Έρευνες τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναδείξει τη χρησιμότητα της εργαστηριακού τύπου 
δραστηριότητας στη μαθησιακή διαδικασία (Steinberg 2003, Keller & Keller 2005, 
Srinivasan 2006, Ronen & Eliahu 1999, Psillos & Niedderer 2002, Berry et al. 2002, 
Tarekegn 2009, Koretsky et al. 2011). Δεδομένου ότι κάθε τύπος πειραματικής εξάσκησης, σε 
πραγματικό ή εικονικό περιβάλλον, με ή χωρίς την χρήση αισθητήρων, ενέχει πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματά, η παράλληλη χρήση τους ή η κυκλική τους εναλλαγή μπορεί να 
προσφέρει μια ευρύτερη εκπαιδευτική προοπτική. Με βάση τα προηγούμενα, το ενδιαφέρον 
μας εστιάστηκε στο κινητό εργαστήριο PCB301 της Polytech και αποφασίστηκε να εξεταστεί 
η αποτελεσματικότητά του στη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Το PCB301 
προσφέρει την δυνατότητα επιλογής χρήσης πραγματικού αλλά και εικονικού εργαστηρίου 
όπως και αισθητήρων με τα αντίστοιχα διδακτικά οφέλη (O’ Sullivan 2007) ενώ 
προσομοιώνει τις εργαστηριακές διατάξεις με μεγάλη πιστότητα ως προς το πραγματικό 
εργαστήριο, βοηθώντας τους μαθητές να μεταβούν γρήγορα από τον εικονικό στον 
πραγματικό κόσμο και αντίστροφα.  
Σημαντικό διδακτικό εργαλείο αποτελεί και η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 
ως αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης υιοθετούνται διάφορες τεχνικές ή δοκιμασίες /τεστ. Ένα από αυτά είναι και το 
τεστ αξιολόγησης, καθορισμού και ερμηνείας των εννοιών των ωμικών ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων (The Determining and Interpreting Resistive Electric Circuit Concepts Test) 
DIRECT, το οποίο δημιουργήθηκε από τους Engelhardt & Beichner (2004) με σκοπό την 
αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης των μαθητών για τα ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς 
ρεύματος (DC) και τον εντοπισμό τυχόν δυσκολιών ή/ και παρερμηνειών των εννοιών για τα 
κυκλώματα αυτά. Οι δημιουργοί του ανέπτυξαν δύο εκδόσεις τις 1.0 και 1.1 όπου κάθε μια 
από αυτές αποτελείται από 29 ερωτήσεις. Οι ερευνητές που χρησιμοποίησαν το DIRECT 
(Tarekegn 2009, Baser 2006, Baser & Durmus 2009, Rosenthal & Henderson 2006, Sangam 
et al. 2010) το περιγράφουν ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο αξιολόγησης και 
εντοπισμού του βαθμού κατανόησης των εννοιών των ηλεκτρικών κυκλωμάτων από τους 
μαθητές/φοιτητές. Ιδιαίτερα την έκδοση 1.0 η οποία είναι περισσότερο ποιοτική και φαίνεται 
πως εκμαιεύει αμεσότερα τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 
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Η Έρευνα -Μεθοδολογία  
Το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας μας ήταν το κατά πόσον η αξιοποίηση του κινητού 
εργαστηρίου θα μπορούσε να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτητών του ΠΤΕΑ και 
γενικότερα Παιδαγωγικών Τμημάτων σε θέματα σχετικά με τα ηλεκτρικά κυκλώματα (νόμος 
Ohm, συνδεσμολογίες αντιστατών, ηλεκτρική ενέργεια και ισχύ). 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 36 φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΕΑ που 
χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες του κινητού εργαστηρίου και σχεδίασαν, δημιούργησαν και 
ανέλυσαν ηλεκτρικά κυκλώματα. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν το 
σταθμισμένο test DIRECT v.1.0. καθώς και ημιδομημένη συνέντευξη μετά το πέρας της 
διδακτικής παρέμβασης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 4 διαδοχικές φάσεις συνολικής 
διάρκειας 6 διδακτικών ωρών Αναλυτικότερα: 
1η Φάση παρέμβασης (1 ώρα): Στους μαθητές και των δυο ομάδων δόθηκε το 
ερωτηματολόγιο DIRECT (Pre-Test) με την βοήθεια του οποίου ανιχνεύθηκαν οι 
προυπάρχουσες γνώσεις τους σχετικά με το διδακτικό αντικείμενο και συγκεκριμένα σχετικά 
με: το ηλεκτρικό ρεύμα, τη διαφορά δυναμικού, την ενέργεια/ ισχύ και τις συνδεσμολογίες 
ωμικών αντιστατών. Ακολούθησε συζήτηση και προφορικές συνεντεύξεις για να 
διευκρινιστούν αναλυτικότερα οι απόψεις τους.  
2η Φάση παρέμβασης (3 ώρες): Μετά από μια σύντομη εισαγωγική διδασκαλία και επίδειξη 
αναφορικά με την χρήση και την λειτουργία των προσφερόμενων στοιχείων, οργάνων και 
λογισμικών του κινητού εργαστηρίου PCB301 οι φοιτητές υλοποίησαν συγκεκριμένες 
δραστηριότητες που περιγράφονταν σε αντίστοιχα φύλλα εργασίας ανάλογα με τη θέση 
εργασίας τους (άσκηση σε πραγματικό, σε εικονικό εργαστήριο ή με αισθητήρες) και 
εναλλάσσονταν κυκλικά ανά μια ώρα περνώντας από όλες τις θέσεις εργασίας.   
3η Φάση παρέμβασης (1 ώρα): Ακολούθησε συζήτηση και καταγραφή των ιδεών τους καθώς 
και αξιολόγησή τη συνολικής διαδικασίας. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν ημιδομημένες 
συνεντεύξεις με κάθε έναν από τους/τις φοιτητές/τριες. 
4η Φάση παρέμβασης (1 ώρα): Τρεις εβδομάδες αργότερα ζητήθηκε από τους ίδιους να 
συμπληρώσουν και πάλι το αρχικό ερωτηματολόγιο για να ανιχνευθούν τυχόν αλλαγές των 
αρχικών τους ιδεών. 

 
Στατιστική ανάλυση-Ερευνητική υπόθεση 
Για τον έλεγχο των στατιστικών υποθέσεων χρησιμοποιείται και το στατιστικό πακέτο SPSS 
Στην παρούσα έρευνα το κατάλληλο στατιστικό κριτήριο είναι το παραμετρικό κριτήριο t-test 
για εξαρτημένα δείγματα που πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης του ως προς τη κανονικότητα 
δεδομένων, την ομοιογένεια διακύμανσης και την  κλίμακα μέτρησης εξαρτημένης 
μεταβλητής να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων. Οι ερευνητικές υποθέσεις μονόπλευρου 
ελέγχου διατυπώνονται ως εξής:  
Ηο: Μηδενική υπόθεση: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν θα έχουν καλύτερη επίδοση μετά 
τη διδακτική παρέμβαση με χρήση του κινητού εργαστηρίου PCB301. 
Η1: Εναλλακτική υπόθεση: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα έχουν καλύτερη επίδοση μετά 
τη διδακτική παρέμβαση με χρήση του κινητού εργαστηρίου PCB301. 
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Αποτελέσματα - συζήτηση 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν με τη χρήση του t-test για εξαρτημένα δείγματα και το 
σταθμισμένο test DIRECT παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες. 
 

Πίνακας 1: Aποτελέσματα του t-test για εξαρτημένα δείγματα  
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 EPIDOSH_PRE 37,6437 36 9,66133 1,61022
EPIDOSH_POST 57,5670 36 12,19343 2,03224

Pair 2 Χαρακτηριστικά των DC 
κυκλωμάτων 

38,8889 36 11,78511 1,96419
Χαρακτηριστικά των DC 
κυκλωμάτων 

60,4167 36 16,47208 2,74535
Pair 3 Ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς 43,0556 36 22,84350 3,80725

Ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς 75,0000 36 23,90457 3,98410
Pair 4 Ηλεκτρικό Ρεύμα 33,8889 36 17,77282 2,96214

Ηλεκτρικό Ρεύμα 44,4444 36 20,34621 3,39103
Pair 5 Διαφορά Δυναμικού  38,5417 36 20,12794 3,35466

Διαφορά Δυναμικού  57,9861 36 18,69702 3,11617
 Ακολουθεί το διάγραμμα σφαλμάτων για την ερευνητική ομάδα 

 
Εικόνα 1: Διάγραμμα σφαλμάτων 

 

  
Με τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι, τα διαστήματα εμπιστοσύνης των δυο μέσων όρων δεν 
επικαλύπτονται και κατά συνέπεια φαίνεται ότι η διαφορά που παρατηρείται πριν και μετά 
την υλοποίηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων  είναι στατιστικώς σημαντική. Μάλιστα, 
όπως φαίνεται από το διάγραμμα, η επίδοση των μαθητών μετά τη διδακτική παρέμβαση 
βελτιώθηκε σημαντικά. 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα του t-τεστ για εξαρτημένα δείγματα στο pre και post test 

 

 
Εικόνα 2: Το διάγραμμα σφαλμάτων στο pre και post test ως προς τη συνολική επίδοση και 

στους επιμέρους διδακτικούς στόχους 
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Η εφαρμογή του t-test  έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα τόσο ως προς τα  
χαρακτηριστικά των κυκλωμάτων (t(35)=-9,23, p<0,000), την ηλεκτρική ενέργεια και ισχύ 
(t(35)=-6,60, p<0,000), το ηλεκτρικό ρεύμα (t(35)=-4,09, p<0,000 και τη διαφορά δυναμικού 
(t(35)=-9,34, p<0,000) όσο και ως προς την συνολική επίδοση μεταξύ Pre και Post test 
(t(35)=-12,96, p<0,000).   
Η ανάλυση των δεδομένων της πρώτης φάσης (ερωτηματολόγιο DIRECT & προφορικές 
συνεντεύξεις) έδειξε ότι  οι γνώσεις των φοιτητών ήταν περιορισμένες και ασαφείς με την 
επίδοση ανά διδακτικό στόχο να κυμαίνεται από 33% έως 43% (Pre-Test, διάγραμμα εικόνας 
1). Μετά το τέλος της παρέμβασης προέκυψε σαφής βελτίωση της επίδοσή τους ανά 
διδακτικό στόχο με την επίδοση να κυμαίνεται από 44% έως 75% (Post-Test διάγραμμα 
εικόνας 1). Η μεγαλύτερη βελτίωση παρουσιάστηκε στον διδακτικό στόχο που αφορούσε τις  
έννοιες της ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος (βελτίωση κατά 31,94%±4,83%) ενώ η 
μικρότερη σ ’αυτόν που αφορούσε την έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος (βελτίωση κατά 
10,55%±2,58%). Γενικά παρατηρήθηκε βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών/τριων  κατά 
19,92%±1,53%, ποσοστό ικανοποιητικό για το διαθέσιμο χρόνο άσκησης τους. 
Τα προηγούμενα αποτλέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές/τριες  που 
χρησιμοποίησαν το PCB301 είχαν πολύ καλύτερη επίδοση στην κατανόηση ενώ 
παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην ευκολία εκτέλεσης των πειραμάτων σε σχέση με 
την παραδοσιακή μέθοδο με παράλληλη θετική κρίση αυτών που συμμετείχαν. 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας έδειξαν ότι το κινητό εργαστήριο PCB301, 
παρέχει την δυνατότητα παράλληλου πειραματισμού σε πραγματικό και εικονικό περιβάλλον 
και επιτρέπει την χρήση αισθητήρων και λογισμικών συλλογής δεδομένων όπως και 
προσομοιώσεων και ωθεί τους μαθητές να πειραματιστούν σε κάθε είδους εργαστηριακή 
διάταξη (πραγματική η εικονική, με αισθητήρες ή χωρίς αυτούς). Ως εκ τούτου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως σύγχρονο εργαλείο στην διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Από 
τις απαντήσεις των φοιτητών προέκυψε βελτίωση ως προς τις εναλλακτικές τους ιδέες και τον 
βαθμό κατανόησης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων όπως και περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων. 
Επιπρόσθετα  η κυκλική εναλλαγή μεταξύ μεθόδων πειραματισμού διατήρησε το ενδιαφέρον 
των φοιτητών ενεργό και τους οδήγησε σε δημιουργικό αναστοχασμό, βελτιώνοντας την 
συνολική μαθησιακή διαδικασία.  
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 Περίληψη Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα ανάπτυξης πειραματικών δραστηριοτήτων 

Φυσικών Επιστημών με τη χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής από μελλοντικούς δασκάλους. 
Στην έρευνα συμμετείχαν δεκαοχτώ φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι στο πλαίσιο 12 τρίωρων συναντήσεων, 
μέσα από μια διαδικασία μηχανολογικού σχεδιασμού, κατασκευής και προγραμματισμού, 
ανέπτυξαν μια σειρά πειραματικών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας εργαλεία εκπαιδευτικής 
ρομποτικής. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι εβδομαδιαίες αναφορές 
των φοιτητών, ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, καθώς και οι δραστηριότητες και τα διδακτικά σενάρια που ανέπτυξαν. Τα 
αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά για την ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. 
 
Abstract In the present paper the possibility to develop science experimental activities using 
educational robotics is investigated. Eighteen primary student teachers of the Department of 
Primary Education, University of Crete, developed in twelve three-hour meetings 
experimental activities using tools of educational robotics. Data were collected through a 
questionnaire, students’ weekly reports and the developed experimental activities. The results 
are encouraging for the use of educational robotics in science teaching.    
 
 
Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ένα συνεχώς αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο σε 
διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο για την αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε 
μαθήματα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (π.χ. Καρατράντου, Παναγιωτακόπουλος, 
& Πιερρή, 2006, Psycharis et al., 2008, Church et al. 2010, Datteri et al. 2013). Η χρήση των 
εργαλείων της εκπαιδευτικής ρομποτικής, τα οποία παρέχουν μετρήσεις με ικανοποιητική 
ακρίβεια και ευκολία επανάληψης των πειραμάτων δίνει τη δυνατότητα για εμπλοκή των 
εκπαιδευόμενων στον πειραματισμό και την εξοικείωση με βασικές διαστάσεις της 
επιστημονικής διερεύνησης. Ο συνδυασμός της επιστημονικής διερεύνησης και του 
μηχανικού σχεδιασμού φαίνεται να μπορεί να γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της εκμάθησης 
εννοιών φυσικών επιστημών και της ανάπτυξης δεξιοτήτων (Church, et al. 2010). Έχοντας ως 
αντικείμενο την κατασκευή (συναρμολόγηση) ενός ρομπότ οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
αναπτύξουν σύνθετες δεξιότητες (π.χ. ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στρατηγικές επίλυσης 
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προβλήματος), που υποβοηθούν την κατανόηση βασικών αρχών των Φυσικών Επιστημών 
(Μιχαηλίδης, 2007). 
Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΠΤΔΕ του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο των "καινοτόμων" πειραματικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσει με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της έρευνας στη Διδακτική των 
Φυσικών Επιστημών και της υπάρχουσας σχολικής πρακτικής (Σταύρου, Καλαϊτζιδάκη & 
Μιχαηλίδης, 2013), έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την ένταξη της Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής στη διδασκαλία μαθημάτων Φυσικών Επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό στην 
παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πειραματικών 
δραστηριοτήτων σε ενότητες των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής από μελλοντικούς δασκάλους.  
 
Μεθοδολογία 
Στην έρευνα συμμετείχαν 18 φοιτητές του ΠΤΔΕ Κρήτης και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
12 τρίωρες συναντήσεις στο πλαίσιο εργαστηριακού μαθήματος Πειράματα Φυσικής και 
Χημείας και Εκπαιδευτική Ρομποτική. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εβδομάδων οι 
φοιτητές εισάγονται στις έννοιες που σχετίζονται με το ρομπότ και τον προγραμματισμό τους 
(Αναγνωστάκης & Φαχαντίδης, 2014). Στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες οι φοιτητές 
αναλαμβάνουν έργα κατασκευής ρομπότ που να εκτελούν σχετικά απλές εργασίες, όπως 
απόκριση σε συγκεκριμένα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την εξοικείωση με τις 
ιδιαιτερότητες του προγραμματισμού ενός ρομπότ. Στις υπόλοιπες εβδομάδες οι φοιτητές 
επιλέγουν φαινόμενα από το πεδίο των Φυσικών Επιστημών, κατασκευάζουν πειραματικές 
διατάξεις με τη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και φτιάχνουν διδακτικά σενάρια για 
μαθητές Δημοτικού. Οι δραστηριότητες και τα σενάρια που κλήθηκαν να αναπτύξουν ήταν 
προσανατολισμένα στη Μάθηση μέσω Διερεύνησης στις Φυσικές Επιστήμες και 
συγκεκριμένα ακολουθούσε το παρακάτω σχήμα:  

 εισαγωγή (πρόβλημα ή πρόκληση που έπρεπε να λύσουν)  σχεδιασμός λύσεων (προτάσεις λύσεων- θεωρητικοί υπολογισμοί - κατασκευή – 
προγραμματισμός-πρόβλεψη)  εφαρμογή –(δοκιμές – μετρήσεις – διορθώσεις)  παρουσίαση (μετρήσεων, σχολιασμός διαφορών) 

Μια πιλοτική εφαρμογή των δραστηριοτήτων έγινε από τους ίδιους τους φοιτητές στο 
πλαίσιο μιας ανοιχτής εκδήλωσης στο 1ο Δ.Σ. Ρεθύμνου.  
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την  ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ήταν LEGO© 
Mindstorms© και ο προγραμματισμός έγινε σε υπολογιστές με Windows ή Mac 
χρησιμοποιώντας το LEGO® MINDSTORMS® Education NXT λογισμικό που παρέχεται από 
τη LEGO, μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού. Εκτός από τους βασικούς αισθητήρες του 
πακέτου  LEGO MindStorms 9797  χρησιμοποιήθηκαν:  Αισθητήρας Πυξίδας NXT Compass 
Sensor, Αισθητήρας Χρώματος NXT Color Sensor, Αισθητήρας Υπέρυθρης Ακτινοβολίας 
Dexter TIRThermal Infrared Sensor, αισθητήρας Πίεσης (250kPa και 500kPa) Dexter  
dPressure, Αισθητήρας Κάμψης Dexter dFlex, Αισθητήρας pH της Vernier, Αισθητήρας 
Υπεριώδους φωτός UVB της Vernier. 
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι εβδομαδιαίες αναφορές που παρέδιδαν 
οι φοιτητές μετά από κάθε συνάντηση, οι δραστηριότητες και τα διδακτικά σενάρια που 
ανέπτυξαν, και ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε μετά το τέλος της διαδικασίας. 
Λόγω της διερευνητικής φύσης της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ποιοτικές μέθοδοι 
ανάλυσης των δεδομένων (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  
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Αποτελέσματα 
Οι δραστηριότητες και τα διδακτικά σενάρια που ανέπτυξαν οι φοιτητές επικεντρώθηκαν στα 
ακόλουθα φαινόμενα / περιοχές των Φυσικών Επιστημών:  

 Μέτρηση σταθερής ταχύτητας    Δυνάμεις, Τριβή  Θερμότητα-Θερμοκρασία, Τήξη - Πήξη νερού  Μονωτικά υλικά   Ηλιακή ενέργεια   Ήχος – Ηχομόνωση  Πίεση  Χημικές αντιδράσεις  Φως – Ανάκλαση - Απορρόφηση  Διαφανή αδιαφανή υλικά  Μαγνητισμός   Μέτρηση pH  Προσομοίωση χρήσης nanorobot 
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια παραδείγματα από δραστηριότητες  που ανέπτυξαν οι 
φοιτητές: 
 α) Φως – Ανάκλαση (Εικόνα 1)  
Ανάκλαση με τη χρήση του ρομπότ Lego Mindstorm NXT για τη διαπίστωση πως η γωνία 
πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης. Το πείραμα υλοποιείται ως εξής: «Ρίχνουμε» 
φως μέσα από τον ένα σωλήνα είτε με φακό, είτε με laser.  Μεταβάλλουμε τη θέση του άλλου 
σωλήνα και μέσω ενός αισθητήρα έντασης φωτός, εντοπίζουμε με τη βοήθεια 
μοιρογνωμονίου τη γωνία που η ένταση φωτός αποκτά τη μεγαλύτερη τιμή. 
 
β) Δυνάμεις (Εικόνα 2) 
Με τη χρήση δύο ρομπότ, στα οποία υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της ισχύος τους 
σταδιακά από το 1 έως το 100 οι μαθητές μπορούν να παίξουν το παιχνίδι «διελκυστίνδα». 
Στο ένα ρομπότ προσαρμόζουμε τη μια άκρη ενός δυναμόμετρου και στην άλλη άκρη το 
δεύτερο ρομπότ. Αλλάζοντας την ισχύ στα δύο ρομπότ υπάρχει η δυνατότητα να 
καταγραφούν κινήσεις προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, αλλά και καμία μετακίνηση.  
γ) Τριβή (Εικόνα 3)  
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται μια κατασκευή-ρομπότ, που είναι ένα 
μεταβαλλόμενης κλίσης κεκλιμένο επίπεδο, με δυνατότητα αλλαγής του υλικού της 
επιφάνειάς του (π.χ. χαρτί ή σμυριδόχαρτο) για να διαπιστωθεί η εξάρτηση τα τριβής από το 
είδος των υλικών των δύο επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή. Στην κατασκευή έχουμε 
προσαρμόσει ένα αισθητήρα φωτός και ένα μικρό λαμπάκι led που συνεχώς φωτοβολεί. Ένα 
αντικείμενο (π.χ. ξύλινο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο) τοποθετείται στην κεκλιμένη 
επιφάνεια, της οποίας αυξάνουμε σταδιακά την κλίση. Το κεκλιμένο επίπεδο σταματάει να 
ανυψώνεται μόλις το αντικείμενο περάσει από τον αισθητήρα φωτός. Με ένα χάρακα 
μετράμε το ύψος της πάνω αριστερής γωνίας της βάσης. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 
αλλάζοντας κάθε φορά το υλικό της επιφάνεια της βάσης.  
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Εικόνα 1:  Φως – Ανάκλαση 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Εικόνα 2:  Δυνάμεις             Εικόνα 3: Τριβή 

 

 
 
 
 
Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων οι φοιτητές κατά κανόνα χρησιμοποίησαν ιδέες από 
το Διαδίκτυο, τις οποίες προσάρμοσαν στο περιεχόμενο του μαθήματος Ερευνώ & 
Ανακαλύπτω της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Αν και σε αρκετές από τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν 
οι φοιτητές, δε φαίνεται να γίνεται πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής, εντούτοις η Ειρήνη σημειώνει: «Ως εκεί φτάσαμε την κατασκευή μας, αλλά και 
πάλι ήταν συναρπαστικό για μένα αυτό που είχαμε κατορθώσει να κάνουμε, καθώς δεν είχα 
ασχοληθεί ξανά με κάτι τέτοιο και δεν είχα σκεφτεί ποτέ πως θα μπορούσα ν’ ασχοληθώ μ’ 
αυτό!». 
Επιπλέον, η δοκιμαστική εφαρμογή σε σχολείο των δραστηριοτήτων που δημιούργησαν οι 
ίδιοι και η ανάδραση από τους μαθητές κρίνεται ως εποικοδομητική από τους φοιτητές. Η 
Ολίνα για παράδειγμα γράφει: «Τα  οφέλη ήταν αρκετά, ως εκπαιδευτικός, γιατί το ενδιαφέρον 
που έδειξαν τα παιδιά με χαροποίησε ιδιαίτερα. Η επαφή με τη ρομποτική τους άνοιξε νέους 
ορίζοντες και τέλος η συνεργατικότητα που έδειξαν τα παιδιά με εξέπληξε ευχάριστα.». Το ίδιο 
και ο Μιχάλης:  «Ήμουν από τους τυχερούς λοιπόν που πήρα το σεμινάριο αυτό, διότι μέσα 
από τα πειραματικά σενάρια που κάναμε, σε κάθε μάθημα ξεχωριστά και την βοήθεια σας 



420 
 

είδαμε δυνατότητες που θα μπορούμε αργότερα αν μας δοθεί η ευκαιρία μέσα από τον χώρο 
εργασίας μας να παρουσιάσουμε στους μαθητές κάτι το διαφορετικό από όσα έχουν συνηθίσει 
να βλέπουν στα καθημερινά μαθήματα τους!». Ενώ η Γεωργία αναφέρει «Γενικότερα σε όλη 
αυτή τη διαδικασία παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα κάτι που με βοήθησε να καταλάβω ότι 
πολλές φορές οι δυνατότητες της τεχνολογίας μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 
μας και ότι πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό που έχουμε». 
Από την ανάλυση του ερωτηματολογίου προκύπτει ότι οι φοιτητές θεωρούν αρκετά 
σημαντική την προσέγγιση να αξιοποιηθεί η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως διδακτικό εργαλείο 
για την ανάπτυξη πειραματικών δραστηριοτήτων (57%). Πιστεύουν ότι είναι σε θέση να το 
εντάξουν στο παιδαγωγικό σχεδιασμό τους (67%), αλλά θεωρούν δύσκολο ότι θα είναι σε 
θέση μελλοντικά να επιλύσουν τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τον σχεδιασμό 
των δραστηριοτήτων (15,8%). 
Σε γενικές γραμμές η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η ενασχόληση των φοιτητών με την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων θέτοντας οι ίδιοι τους στόχους οδηγεί σε μια ενίσχυση του 
ενδιαφέροντός τους για τις Φ.Ε. και την Τεχνολογία, αλλά και της αυτοπεποίθησή τους σε 
σχέση με την ικανότητά τους να διαχειριστούν καινοτόμα εργαλεία στη διδασκαλία των  Φ.Ε.  
Παρόλα αυτά διαφαίνεται μια έλλειψη σε γνώσεις προγραμματισμού αλλά και στην 
αλγοριθμική σκέψη. Ένα γεγονός που και οι ίδιοι φοιτητές επισημαίνουν, καθώς πέρα από 
περισσότερες δυνατότητες για εφαρμογή των δραστηριοτήτων που ανέπτυξαν απατούν και να 
αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στη λογική του προγραμματισμού.  
 
Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα της έρευνας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές του 
παιδαγωγικού τμήματος είναι σε θέση να αναπτύξουν δραστηριότητες των Φ.Ε. με τη χρήση 
της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Οι φοιτητές παρόλο που είχαν στη διάθεσή τους 12 
συναντήσεις, κατάφεραν να αναπτύξουν αξιόλογες πειραματικές δραστηριότητες. 
Παράλληλα όμως φαίνεται ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος ειδικότερα στο μέρος της 
εξοικείωσής τους με το καθαρά προγραμματιστικό μέρος. Φαίνεται επίσης ότι η 
Εκπαιδευτική Ρομποτική μπορεί να συμβάλλει ως διδακτικό εργαλείο στην αύξηση του 
ενδιαφέροντος για τις Φ.Ε. και την Τεχνολογία καθώς και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 
των μελλοντικών δασκάλων να ασχοληθούν ενεργά με τη διδασκαλία των Φ.Ε.    
Σίγουρα η συμβολή της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε μαθήματα φυσικών επιστημών 
χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση  ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση απόκτηση γνώσης φυσικών 
επιστημών αλλά και ανάπτυξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με επιστημονικές διαδικασίες. Η 
παρούσα έρευνα δείχνει όμως ότι αξίζει τον κόπο να δοθεί περισσότερη προσοχή στην 
εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.  
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Ανάπτυξη Πειραματικών Δραστηριοτήτων με τη χρήση 
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  Περίληψη  Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα μελλοντικών δασκάλων να αναπτύξουν και 

να εφαρμόσουν μια σειρά πειραματικών δραστηριοτήτων με τη χρήση μικροϋπολογιστικών 
συστημάτων. Στην έρευνα συμμετείχαν δεκαέξι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι χωρισμένοι σε ομάδες των 
δύο, επέλεξαν μια συγκεκριμένη περιοχή φυσικών επιστημών (π.χ. μηχανική, θερμοδυναμική, 
ηλεκτρομαγνητισμός κλπ) και ανέπτυξαν πειραματικές δραστηριότητες με 
μικροϋπολογιστικά συστήματα. Οι φοιτητές στη συνέχεια εφάρμοσαν αυτές τις πειραματικές 
δραστηριότητες σε τέσσερεις διαφορετικές ομάδες 2-3 μαθητών της Ε΄και Στ΄ Δημοτικού. 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά12 εβδομαδιαίες συναντήσεις  και δεδομένα συλλέχθηκαν 
μέσω ερωτηματολογίων, εβδομαδιαίων αναφορών και συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν μια θετική επίδραση της διαδικασίας στο γνωστικό τομέα των φοιτητών αλλά και 
στη δυνατότητα ενσωμάτωσης μικροϋπολογιστικών συστημάτων σε πειραματικές 
δραστηριότητες.  Παράλληλα, διαφαίνεται μια επικέντρωση των φοιτητών περισσότερο στο 
επιστημονικό αντικείμενο και λιγότερο στις αντιλήψεις των μαθητών καθώς και μια 
περιορισμένη χρήση των δυνατοτήτων των ΜΣ.   
 
Abstract This paper investigates the efficiency of prospective teachers to develop and implement a 
series of experimental activities using microcomputer systems. Sixteen students of the 
Department of Primary Education, University of Crete participated divided into teams of two. 
Each couple chose a particular area of natural sciences (e.g. mechanics, thermodynamics, 
electromagnetism etc.) and developed experimental activities using the apparatus. These 
experimental activities were applied in four different groups of 2-3 students attending the fifth 
and sixth grade of primary school. In total 12 weekly meetings were held and data was 
collected through questionnaires, weekly reports and interviews. The results demonstrate a 
positive effect of the process in the cognitive domain of students along with the ability of 
integrating microcomputer systems in experimental activities. Meanwhile, students seem to 
focus more on the scientific subject and less on students' conceptions and on the potentials 
microcomputers have to offer. 
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Εισαγωγή 
Οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη βασική ευθύνη της εκτέλεσης των 
πρώτων σημαντικών πειραμάτων και της εισαγωγής των μαθητών στον πειραματικό κόσμο 
και συνεπώς στις Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε). Η ύπαρξη όμως εργαστηρίου και η εκτέλεση 
πειραμάτων δεν εξασφαλίζει την κατανόηση επιστημονικών εννοιών ή της επιστημονικής 
μεθόδου. Τα χαρακτηριστικά συνθήματα "I do I understand" («κάνω άρα καταλαβαίνω») ή 
"if you do it yourself it sticks" («αν το κάνεις μόνος σου θα σου μείνει»)  που κυριάρχησαν 
και κυριαρχούν σαν τρόπος εκπαίδευσης και υποδηλώνουν ότι η εκτέλεση ενός πειράματος 
από μόνη της εξασφαλίζει νοητική εμπλοκή και κατανόηση έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση 
(Hodson, 1991, 1996; Osborne, 1998). Η χρήση κατάλληλων και προσεκτικά σχεδιασμένων 
πειραμάτων που εμπλέκουν νοητικά τους μαθητές με χρήση των ιδεών τους και ενεργή 
συμμετοχή στο σχεδιασμό είναι πια το ζητούμενο στην εργαστηριακή εκπαίδευση, μιας και η 
αποτελεσματικότητα τους είναι πολλαπλά αποδεδειγμένη (Millar 2004; Lunetta, Hofstein & 
Clough 2007). Η μάθηση με Διερεύνηση στις ΦE (στο εξής Διερευνητική Μάθηση, ΔΜ) 
αποτελεί μια αποτελεσματική και κοινά αποδεκτή βάση, ώστε να προαχθεί η μάθηση των 
μαθητών (ΝRC, 2005). Η διεθνής πρακτική δείχνει ότι οπουδήποτε έγινε αναμόρφωση του 
προγράμματος σπουδών και η ΔΜ άρχισε να εφαρμόζεται, υπήρξε βελτίωση των μαθητών 
στην κατανόηση των ΦΕ, παρόλο που ο όρος ΔΜ και τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί μια 
δραστηριότητα ως ΔΜ διαφέρουν από χώρα σε χώρα (Abd-El-Khalick et al, 2004; Akerson & 
Hanuscin, 2007). 
Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση κατάλληλων τεχνολογιών κατά την εργαστηριακή 
διδασκαλία μπορεί να υποβοηθήσει σημαντικά τη μάθηση στις Φ.Ε. (Lunetta, Hofstein & 
Clough 2007). Ήδη από τη δεκαετία του 1980 υπάρχουν εργαστήρια φυσικών επιστημών, 
όπου χρησιμοποιούνται μικροϋπολογιστικά συστήματα (Micro-computer Based Laboratories, 
MBL). Τα Mικροϋπολογιστικά Συστήματα (ΜΣ) ενσωματώνουν τεχνολογία όπως 
αισθητήρες μέτρησης δύναμης, διοξειδίου του άνθρακα, πίεσης κλπ. που μπορούν να 
παίρνουν μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο και μέσω κατάλληλης διεπαφής (interface) να 
αποδίδονται σε μορφή γραφικών παραστάσεων ή και πινάκων (Mokros & Tinker, 1987). Tα 
ΜΣ φαίνεται να επιδρούν θετικά στην κατανόηση των ΦΕ σε ετερόκλητους εκπαιδευόμενους 
αλλά και ανεξαρτήτου χώρας με την προϋπόθεση ενός πλήρους αναμορφωμένου 
προγράμματος σπουδών, στο οποίο ο μαθητής θα μετέχει ενεργά αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες των συσκευών (Thornton, 2008; Bernhard, 2000). Ως εκ τούτου μπορούν να 
συνεισφέρουν στην πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών εφόσον πληρούνται 
κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Κεντρικότερη όλων είναι η άρτια και ουσιαστική εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών ώστε να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των 
διατάξεων στα πλαίσια μιας διερευνητικής διδασκαλίας (Sokoloff et al. 2007).  
Η επαγγελματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί προϋπόθεση ενός επιτυχημένου 
εκπαιδευτικού συστήματος. Ο εκπαιδευτικός σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
το κέντρο της και συστήματα τα οποία δημιουργήθηκαν με την πεποίθηση ότι η διδακτέα  
ύλη είναι αυτομάτως έτοιμη προς διδασκαλία εξαιτίας της επιστημονικής επάρκειας του 
εκπαιδευτικού, απέτυχαν (McDermott, 1991). Ειδικότερα, στους εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας παρουσιάζεται μια διστακτικότητα στο να διδάξουν ΦΕ και ιδιαίτερα στο 
εργαστήριο. Η διστακτικότητα αυτή οφείλεται μερικώς σε έλλειψη επιστημονικών γνώσεων, 
που οδηγεί σε μειωμένη αυτοπεποίθηση και χρήση στρατηγικών διδασκαλίας εκτεταμένου 
ελέγχου των ενεργειών των μαθητών με αποτέλεσμα  να μην εμπλέκονται νοητικά οι μαθητές 
στα πειράματα (Appleton 2003). Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας στο πώς να διδάσκουν εργαστηριακά τις ΦΕ μιας και οδηγεί σε 
βελτιωμένα διδακτικά αποτελέσματα, αύξηση της εμπιστοσύνης καθώς και εφαρμογής νέων 
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στρατηγικών διδασκαλίας που καλύπτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα κριτήρια της ΔΜ 
(Steffensky & Parchmann 2007).  
Βασιζόμενοι στα παραπάνω δεδομένα στη παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα 
μελλοντικών δασκάλων να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια σειρά πειραματικών 
δραστηριοτήτων με τη χρήση μικροϋπολογιστικών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα το 
ερευνητικό ερώτημα είναι: 
Σε ποιο βαθμό μελλοντικοί δάσκαλοι είναι σε θέση να δομήσουν και να εφαρμόσουν μια 
πειραματική διδασκαλία προσανατολισμένη σε βασικές αρχές μάθησης με διερεύνηση στις 
φυσικές επιστήμες αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν τα Μ.Σ.;     
 Μεθοδολογία 
Το μεθοδολογικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας αποτελεί το "Μοντέλο της Διδακτικής 
Αναδόμησης", (Model of Educational Reconstruction, MER) έτσι όπως έχει προσαρμοστεί για 
την εκπαίδευση εκπαιδευτικών (Educational Reconstruction of Teacher Education, ERTE 
Duit et al. 2012). Το ERTE διατηρεί τις βασικές αρχές του MER και την τριγωνική του 
μορφή αλλά επιπλέον συνυπολογίζει την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ, 
Pedagogical Content Knowledge) των εκπαιδευτικών ώστε τελικά να μπορέσει να διατυπώσει 
τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Στo σχήμα 1 
φαίνονται οι διαστάσεις του μοντέλου για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών (van Dijk, & 
Kattmann, 2007). Να σημειωθεί ότι το μοντέλο ενσωματώνει τις βασικές διαστάσεις του 
MER για τη δόμηση διδασκαλίας (βλ. Σταύρου, 2013), όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.   
 
 

Σχήμα 1: Το Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης για Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην παρούσα εργασία το μοντέλο ERTE υλοποιήθηκε ως ακολούθως:  
Αρχικά αναλύθηκαν οι εμπειρικές έρευνες που εντοπίζουν προβλήματα στην εργαστηριακή 
εκπαίδευση και κρίθηκε αναγκαία η επιμόρφωση εκπαιδευτικών με σκοπό να ενισχυθούν οι 
γνώσεις τους ώστε να είναι σε θέση να δομούν πειραματικές διδασκαλίες. Έπειτα 
σχεδιάστηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα δομούσαν τις πειραματικές 
δραστηριότητες. Στον τομέα της δόμησης της διδασκαλίας οι φοιτητές διασάφησαν τις 
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βασικές αρχές του επιστημονικού περιεχομένου και σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφική 
γνώση των αντιλήψεων μαθητών δόμησαν πειραματικές δραστηριότητες την οποία 
εφάρμοσαν σε μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης του Δημοτικού. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδωσαν στοιχεία για τον τρόπο που δομούν οι φοιτητές μια πειραματική διδασκαλία 
με τη χρήση ΜΣ και οδήγησαν τελικά σε διατύπωση βασικών κατευθυντήριων γραμμών για 
μελλοντικές εκπαιδεύσεις. 
 
Η ταυτότητα της έρευνας 
Στην έρευνα συμμετείχαν δεκαέξι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης που φοιτούν στο τρίτο και τέταρτο έτος. Η επιλογή 
των φοιτητών ήταν τυχαία και υπήρχε μονό μια βασική προϋπόθεση να έχουν περάσει τα 
υποχρεωτικά μαθήματα των ΦΕ που διδάσκονται στο ΠΤΔΕ Κρήτης (Βασικές Έννοιες 
Φυσικής και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δ.Σ.). Οι φοιτητές 
χωρίστηκαν σε οχτώ δυάδες, κάθε μια από τις οποίες ανέλαβε να ασχοληθεί με μια ενότητα 
των ΦΕ. Οι ενότητες ήταν: Μηχανική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Κύματα, Οπτική, 
Ενέργεια-Ύλη, Χημεία και Περιβάλλον. Η όλη διαδικασία χωρίστηκε σε τρεις φάσεις (βλ. 
πίνακα 1): 
α) Προεργαστηριακή φάση: στη φάση αυτή οι φοιτητές εξοικειώθηκαν: i) με το  επιστημονικό 
αντικείμενο,  ii) με ιδέες και διαδικασίες μάθησης μαθητών για την ενότητα που είχαν 
επιλέξει, iii) το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου και iv) με πειράματα που υπήρχαν στη 
σχετική βιβλιογραφία  
β) Εργαστηριακή φάση:  στη φάση αυτή οι φοιτητές έχοντας στη διάθεσή τους μια σειρά 
πειραματικών διατάξεων από την εταιρία PASCO (www.pasco.com) που περιλάμβανε 
μικροϋπολογιστές (spark, GLX) αισθητήρες καταγραφής, όργανα μέτρησης κ.τ.λ. ανέπτυξαν 
πειραματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με φαινόμενα και έννοιες που παρουσιάζονται 
στο σχολικό βιβλίο της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Οι πειραματικές αυτές διατάξεις συνοδεύτηκαν 
και από φύλλα εργασίας που σχεδίασαν οι φοιτητές βασιζόμενοι στο ακόλουθο σχήμα: 
πρόβλημα – διατύπωση υποθέσεων – σχεδιασμός πειράματος – διατύπωση προβλέψεων – 
διεξαγωγή του πειράματος – συλλογή δεδομένων – ερμηνεία δεδομένων – συμπέρασμα.  
γ) Φάση Εφαρμογής: στη φάση αυτή οι φοιτητές εφάρμοσαν τις πειραματικές δραστηριότητες 
που ανέπτυξαν σε τέσσερεις διαφορετικές ομάδες 2-3 μαθητών της Ε΄και Στ΄ Δημοτικού, οι 
οποίοι επισκέφθηκαν τους χώρους τους Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών στο 
ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πριν την εφαρμογή στους μαθητές οι φοιτητές δοκίμασαν 
πιλοτικά τις πειραματικές δραστηριότητες σε συμφοιτητές τους.  
  
 

Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των φάσεων εκπαίδευσης. 
 
Προεργαστηριακή Εργαστηριακή Εφαρμογή  
•Ανάλυση περιεχομένου 
•Ανάλυση σχολικού βιβλίου. 
•Αντιλήψεις μαθητών 
•Έρευνα για εναλλακτικά 
πειράματα 

•Καταγραφή υλικών και οργάνων  
 
•Σχεδίαση και υλοποίηση  
πειραμάτων 
 
 

•Πιλοτική εφαρμογή στους 
συμφοιτητές τους. 
•Εφαρμογή σε μαθητές πέμπτης 
και έκτης δημοτικού τάξης.  
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Η εκπαίδευση των φοιτητών δεν στηρίχθηκε σε διαλέξεις ή επιδείξεις του εργαστηριακού 
εξοπλισμού και των δυνατοτήτων του, αλλά σε προσωπική ενασχόληση με βάση του τι ήθελε 
η κάθε μια ομάδα να επιτύχει. Η όλη διαδικασία αφέθηκε ανοιχτή ως προς τις πηγές 
πληροφόρησης, ως προς τον αριθμό των πειραμάτων αλλά και ως προς το επιδιωκόμενο 
στόχο.  
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια (ένα στην αρχή και 
ένα πριν τη εφαρμογή στους μαθητές), καθώς και συνεντεύξεις στο τέλος της διαδικασίας. 
Επιπλέον, δεδομένα συλλέχθηκαν και μέσω των αναφορών που παρέδιδαν κάθε εβδομάδα οι 
φοιτητές καθώς και από κλείδες παρατήρησης κατά την εφαρμογή των πειραματικών 
διαδικασιών. Λόγω του διερευνητικού χαρακτήρα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές 
μέθοδοι ανάλυσης περιεχομένου  (Mayring 2000). 
 
Αποτελέσματα 
Η εκπαίδευση άφησε μεγάλα περιθώρια ελευθερίας στους φοιτητές στην αναζήτηση πηγών 
γεγονός που οδήγησε σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα όσον αφορά τις πηγές πληροφόρησής 
τους. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι αναφορές τους στην αναζήτηση πληροφοριών 
σχετικών με το επιστημονικό περιεχόμενο, όπου γίνεται κυρίως χρήση του βιβλίου που τους 
χορηγείται από το πανεπιστήμιο (Οι έννοιες της Φυσικής, P. Hewitt) αλλά και μη έγκυρων 
επιστημονικών πηγών (blogs και wikipedia) σε μεγάλο ποσοστό (38%). Αντίστοιχα τάση 
προκύπτει και από την αναζήτηση πληροφοριών για πειραματικές δραστηριότητες, όπου 
κυριαρχούν τα blogs και τα βίντεο στο youtube (ποσοστό 33%). 
 Πίνακας 2 Αναφορές φοιτητών σε ερωτήσεις περιεχομένου 
 

Οι έννοιες της φυσικής Paul g. Hewitt      50 αναφορές 
Blogs                      32 αναφορές 
Wikipedia                     23 αναφορές 
Επίσημες Επιστημονικές Σελίδες       23 αναφορές  
Σχολικό βιβλίο                     17 αναφορές 

 Από τα σχεδιασμένα 51 συνολικά πειράματα τα 25 έκαναν χρήση ΜΣ. Η χρήση τους σε 
ποσοστό 54% ήταν σαν απλά όργανα μέτρησης (βλ εικόνα 1) για να δείξουν τιμές 
(θερμόμετρο, πεχάμετρο κτλ). Σε ποσοστό 12% τα ΜΣ χρησιμοποιήθηκαν για ταυτόχρονες 
μετρήσεις (βλ εικόνα 2) ίδιων μεγεθών (π.χ θερμοκρασία δύο σωμάτων) ή διαφορετικών 
μεγεθών (πίεση και θερμοκρασία, pH και θερμοκρασία). Η δυνατότητα για παραγωγή 
γραφικών παραστάσεων χρησιμοποιήθηκε από τους φοιτητές σε ποσοστό 26% (βλ εικόνα 3) 
αλλά μονό στα πλαίσια της δημιουργίας ενός άλλου τρόπου παρουσίασης των δεδομένων. 
Ένα μόνο πείραμα αξιοποίησε την δυνατότητα λήψης δεδομένων σε μεγάλη διάρκεια και ένα 
σε πολύ μικρή διάρκεια, ενώ σε μία μόνο περίπτωση οι φοιτητές φάνηκαν να κατανοούν την 
έννοια του πειραματικού σφάλματος που εμπεριέχεται σε οποιαδήποτε διαδικασία. 
Δυνατότητες, όπως η φορητότητα,  η αποθήκευση και σύγκριση δεδομένων, άμεση σύνδεση 
με την πραγματικότητα δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς. 
. 
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Εικόνα 1. Χρήση ΜΣ ως θερμόμετρο  Εικόνα 2. Χρήση ΜΣ για ταυτόχρονη  
      μέτρηση θερμοκρασίας 2 σωμάτων 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Εικόνα 3. Παρουσίαση δεδομένων σε γραφική παράσταση 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Συνολικά το ποσοστό των πειραμάτων με ΜΣ που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
αποκλειστικά και με παραδοσιακά όργανα είναι κοντά στο 65%, γεγονός που δείχνει ότι η 
εκπαίδευση για την αξιοποίηση στο μέγιστο των δυνατοτήτων έχει περιθώρια βελτίωσης. 
Συνεπώς τα ΜΣ χρησιμοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό ως καταγραφείς τιμών και 
εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης δεδομένων, χωρίς στην ουσία να αναμορφώνουν το 
διδακτικό κομμάτι του εργαστηρίου προς ένα μοντέλο μεγαλύτερης νοητικής εμπλοκής των 
μαθητών.  
Επιπρόσθετα, φαίνεται να μη λαμβάνονται υπόψη οι αντιλήψεις των μαθητών στην ανάπτυξη 
των πειραμάτων, παρόλο που αναγνωρίζουν τη σημασία τους στη διδασκαλία και τις είχαν 
καταγράψει για την ενότητά τους στην πρώτη φάση της διαδικασίας. Ακολουθείται ένας 
μάλλον αντίστροφος δρόμος, δηλαδή οι φοιτητές δομούν πειράματα που να είναι 
επιστημονικά προσανατολισμένα και μετά προσπαθούν να τα αντιστοιχίσουν σε αντιλήψεις 
των μαθητών. Φαίνεται λοιπόν να μην αρκεί η γνώση των αντιλήψεων των μαθητών για την 
ένταξή τους στην πειραματική δραστηριότητα.  
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Συμπεράσματα  
Το πρωταρχικό ζητούμενο της εργασίας ήταν αν οι φοιτητές μπορούν να ενσωματώσουν τις 
διατάξεις και να σχεδιάσουν πειραματικές δραστηριότητες. Οι φοιτητές στο σύνολο τους 
ήταν σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια πειραματική διδασκαλία με ΜΣ χωρίς 
να τους δοθούν άμεσες οδηγίες χρήσης των ΜΣ ή πολύ συγκεκριμένη καθοδήγηση για τη 
δημιουργία πειραμάτων.   
Από τις τελικές συνεντεύξεις γίνεται φανερό ότι παρόλη την αρχική "διστακτικότητα" που 
εμφανίζουν οι φοιτητές σε σχέση με τη διδασκαλία των Φ.Ε, η ενεργή εμπλοκή τους στην 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους βοηθάει όχι μόνο να εξελίξουν τις γνώσεις τους στο 
αντικείμενο, αλλά τους βοηθάει επίσης να ενισχύσουν και την αυτοπεποίθησή τους σε σχέση 
με τη διδασκαλία των Φ.Ε. Οι φοιτητές στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν πειραματικές 
διατάξεις φαίνεται να βελτιώνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το επιστημονικό περιεχόμενο. 
Επίσης, οι φοιτητές αναφέρουν μια μεταστροφή στη σχέση τους με τη φυσική και την 
εργαστηριακή διδασκαλία μετά από την εκπαίδευση τους. Αυτό μερικώς οφείλεται στο ότι 
κάνοντας χρήση διατάξεων που αρχικά θεωρούσαν πολύπλοκες απέκτησαν εμπιστοσύνη και 
κατανόηση μερικών βασικών αρχών εργαστηριακής διδασκαλίας, που είναι ανεξάρτητη των 
συσκευών που χρησιμοποιούν. Εν συντομία, τα ΜΣ στο πλαίσιο μιας αρκετά ελεύθερης 
εκπαίδευσης φαίνεται να καλλιεργούν γενικότερη εμπιστοσύνη για την εργαστηριακή 
διδασκαλία. 
Σε μελλοντικές εκπαιδεύσεις με ΜΣ βάρος θα πρέπει να δοθεί στο να κατανοήσουν οι 
φοιτητές ότι τα συστήματα σχετίζονται με το διεξαγόμενο πραγματικό πείραμα και δεν είναι 
ένα τρόπο τινά "εικονικό εργαστήριο". Εφόσον γίνει αυτό αντιληπτό πιθανόν οι φοιτητές να 
προβούν σε συγκρίσεις διαγραμμάτων, εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές διαγράμματος 
ακόμα και ερμηνεία σφαλμάτων στο σχεδιασμό και την εκτέλεση που τώρα αποδόθηκαν στις 
ατέλειες των συσκευών. 
Συνεπώς σε περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες χρειάζεται εστίαση στην αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που δίνουν τα μικροϋπολογιστικά συστήματα, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των 
ιδεών των μαθητών. H περιορισμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Μ.Σ. δεν φαίνεται να 
είναι αποτέλεσμα της δυσκολίας χρήσης των συγκεκριμένων διατάξεων, αφού δεν 
εμφανίστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες στη χρήση των ΜΣ ούτε από τους εκπαιδευτικούς ούτε 
από τους μαθητές, αλλά μιας ευρύτερης δυσκολίας που παρουσιάζουν οι φοιτητές να 
εμπλέκουν νοητικά τους μαθητές κατά την πειραματική διδασκαλία. 
  
Βιβλιογραφία 
Σταύρου Δ. (2013). Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 
Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6(1-2), 49-66 
 Abd-El-Khalick, F., BouJaoude, S., Duschl, R., Lederman, N. G., Mamlok-Naaman, R., Hofstein, A., 
Tuan, H. (2004). Inquiry in science education: International perspectives. Science Education, 88(3), 
397–41 
Akerson V. L., & Hanuscin, D. L. (2007). Teaching nature of science through inquiry: Results  of a 3-
year professional development program. Journal of Research in Science Teaching, 44(5), 653-680 
Appleton, K., (2003) How Do Beginning Primary School Teachers Cope with Science? Toward an 
Understanding of Science Teaching Practice Research in Science Education, 33, 1-25 
Bernhard, J. (2000). Does active engagement curricula give long-lived conceptual understanding. 
Physics Teacher Education beyond, 749–752. 



429 
 

Dijk van, E.,M, Kattmann, U. (2007) A research model for the study of science teachers’ PCK and 
improving teacher education. Teaching and Teacher Education  23:885–897 
Duit, R., Gropengießer, H., Kattmann, U., Komorek, M., & Parchmann, I. (2012). The model of 
educational reconstruction - A framework for improving teaching and learning science. In D. Jorde & 
J. Dillon (Eds.), The world handbook of science education; Handbook of research in Europe (pp. 13-
37). Rotterdam, Taipei: Sense. 
Hodson, D. (1991). Practical work in science: Time for a reappraisal. Studies in Science Education,19, 
175–184. 
Hodson, D. (1996). Laboratory work as scientific method: three decades of confusion and distortion. 
Journal of Curriculum Studies, 28(2), 115–135 
Lunetta V,N., Hofstein A. & Clough M. (2007). Learning and teaching in the school science 
laboratory: an analysis of research, theory, and practice, In N, Lederman & S. Abel (Eds,), Handbook 
of research on science education. (pp. 393-441), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis.  Forum: Qualitative Social Research 1(2): 105-114 
McDermott, L. (1991)  Millikan Lecture 1990: What we teach and what is learned–Closing the gap, 
American Journal of Physics , 59, (4)301-315  
Millar, R. (2004). The role of practical work in the teaching and learning of science. High School 
Science Laboratories: Role and Vision. Retrieved from http://informalscience.org/ 
researches/Robin_Millar_Final_Paper.pdf (Ημερομηνία Πρόσβασης: 15/9/2015)  
Mokros, J. R., & Tinker, R. F. (1987). The impact of microcomputer-based labs on children’s ability 
to interpret graphs. Journal of Research in Science Teaching, 24(4), 369–383. 
National Research Council of America. (2005).America’s lab report: Investigations in high school 
science. Washington, DC: National Academy Press. 
Osborne, J. (1998). Science education without a laboratory? In J.J. Wellington (Ed.), Practical   work 
in school science. Which way now? (pp. 156-173). London: Routledge.       
Sokoloff, R.D., Laws W.P. & Thornton K.R.. (2007) Real Time Physics: active learning labs 
transforming the introductory laboratory. European Journal of Physics,  28, 3, 83-94. 
Steffensky, M., & Parchmann, I. (2007). The project CHEMOL: Science education for children - 
Teacher education for students! Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 120.  
Thornton, R. K. (2008). Effective learning environments for computer supported instruction in the 
physics classroom and laboratory. Connecting Research in Physics Education with Teacher 
Education: International Commission on Physics Education) Retrieved from http://web.phys.ksu.edu/ 
icpe/publications/teach2/thornton.pdf  (Ημερομηνία Πρόσβασης: 15/9/2015)  
  Σημείωση:  Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποίησαν οι φοιτητές στην παρούσα 
έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο του 
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  Περίληψη Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας ηλεκτρονικών συσκευών και υπολογιστικών 

συστημάτων βρίσκει συχνά πρωτότυπες εφαρμογές και στο χώρο της εκπαίδευσης. Ένας 
μεγάλος κλάδος καινοτομιών και εκπαιδευτικής έρευνας εντοπίζεται στην υλοποίηση 
συστημάτων λογισμικού/υλισμικού που παρέχουν απομακρυσμένο έλεγχο μετρήσεων 
φυσικών μεγεθών πραγματικού χρόνου. Στην εργασία αυτή συνοψίζονται οι επικρατέστεροι 
τρόποι υλοποίησης εξοπλισμού συλλογής μετρήσεων από απόσταση και παρουσιάζονται οι 
δυνατότητες και περιορισμοί σε κάθε περίπτωση. Παρουσιάζεται επίσης ένα πρωτότυπο 
σύστημα συλλογής μετρήσεων που αναπτύχθηκε στο Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και 
Διδασκαλίας της Φυσικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
 Λέξεις κλειδιά: Απομακρυσμένος έλεγχος μετρήσεων, εξ αποστάσεως πειραματισμός. 
 
Abstract The rapid growth technology of electronic devices and computer systems is often related to 
innovative methodologies in education. A significant field of research in education is 
associated to the development of software/hardware systems for providing a remote 
monitoring of physical quantities. This paper summarizes the prevailing methods of 
apparatus’ implementation for remote data acquisition and presents potential and limitations 
in its particular field. A prototype remote measurement system, developed at the Laboratory 
of Physics Education, Department of Primary Education, University of Ioannina, is also 
presented. 
 
 
Εισαγωγή 
Ο απομακρυσμένος έλεγχος ηλεκτρονικών συσκευών πραγματικού χρόνου βρίσκει εφαρμογή 
σε διάφορους τομείς της μηχανικής, καθώς και σε ευρύτερους επιστημονικούς κλάδους. Στην 
επιστήμη της ιατρικής η υλοποίηση τηλεϊατρικών συστημάτων που προορίζονται για την 
απομακρυσμένη διάγνωση ασθενών, παρέχει έγκαιρη πρόγνωση και περιορίζει την 
νοσοκομειακή εξέταση. Συνεπώς, μειώνεται σημαντικά  το κόστος και επιταχύνεται ο χρόνος 
διάγνωσης ασθενών (Fuad 2014, Jasemian & Arendt-Nielsen 2005). Στη βιομηχανία, ο 
απομακρυσμένος έλεγχος και η εποπτεία βιομηχανικού εξοπλισμού προλαμβάνει τη διακοπή 
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λειτουργίας του τελευταίου, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό τη ροή παραγωγής (Wand κ.ά. 
2004). Πληθώρα εφαρμογών συναντώνται και στις οικιακές συσκευές (Filibeli κ.ά. 2007) 
όπου ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων για την 
τυχόν παραβίαση της κατοικίας τους, ή και ακόμη να προβεί στην ενεργοποίηση ηλεκτρικών 
συσκευών (όπως, για παράδειγμα, του συστήματος θέρμανσης) προτού εισέλθει στο χώρο της 
εστίας του. 
Η σημαντική αυτή εξάπλωση εφαρμογών απομακρυσμένου ελέγχου συσκευών, στις μέρας 
μας, δε θα μπορούσε να απουσιάζει από το χώρο της εκπαίδευση. Στη διεθνή βιβλιογραφία 
συναντώνται αρκετά παραδείγματα απομακρυσμένης πρόσβασης εκπαιδευτικών πειραμάτων 
(Amadou κ.α. 2006, Baccigalupi κ.α. 2006, Deniz κ.α. 2003, Fallery κ.α. 2008, Gravier κ.α. 
2007, Hanson κ.α. 2008, Kolias κ.α. 2008). Τα πλεονεκτήματα του εξ αποστάσεως 
πειραματισμού δεν περιορίζονται μόνο στη δυνατότητα μελέτης από απόσταση, αλλά 
επεκτείνονται και στη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου πειραμάτων κατά τη διάρκεια 
παρουσίας των διδασκομένων στην τάξη (Cooper & Ferreira 2009). Η ανάγκη αυτή 
προκύπτει διότι, είτε δεν υπάρχει δυνατότητα αγοράς εργαστηριακού εξοπλισμού υψηλού 
κόστους, είτε διατίθεται περιορισμένος αριθμός πειραματικών μονάδων για όλο τον αριθμό 
διδασκομένων. Συνεπώς η πειραματική μονάδα μπορεί να εντοπίζεται εντός του εργαστηρίου, 
όμως ο έλεγχός αυτής να πραγματοποιείται παραδείγματος χάριν, μέσω του διαδικτύου.  
Μολονότι η σημερινή διαθεσιμότητα υλισμικού και λογισμικού παρέχει ιδιαίτερη ευκολία 
στους μηχανικούς κατά την ανάπτυξη παρόμοιων συστημάτων, η πληθώρα προτάσεων που 
διατίθεται στη διεθνή βιβλιογραφία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους διδάσκοντες που 
επιχειρούν την υλοποίηση εξοπλισμού απομακρυσμένης πρόσβασης. Στην παρούσα εργασία, 
οι συγγραφείς κατηγοριοποιούν τις εφαρμογές απομακρυσμένου ελέγχου σε δύο θεμελιώδεις 
ομάδες, οι οποίες προκύπτουν από τις υπάρχουσες επικρατέστερες υποδομές επικοινωνιών, 
δηλαδή το διαδίκτυο και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια του άρθρου δίδονται οι 
γενικές αρχές σχεδίασης συστημάτων απομακρυσμένης πρόσβασης των δύο αυτών 
υποδομών, συνοψίζοντας τις δυνατότητες και περιορισμούς χρήσης σε κάθε περίπτωση. 
Κατόπιν, γίνεται παρουσίαση του συστήματος απομακρυσμένης πρόσβασης για τη συλλογή 
μετρήσεων φυσικών μεγεθών που αναπτύχθηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
για τις ανάγκες διδασκαλίας του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Φυσικής. 
 
Γενικές αρχές σχεδίασης συστημάτων απομακρυσμένης πρόσβασης 
Προτού προβεί κανείς στην υλοποίηση ενός εργαστηρίου απομακρυσμένης πρόσβασης θα 
πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο επικοινωνίας με τον εξοπλισμό. Διατίθενται διάφοροι τρόποι 
προσπέλασης απομακρυσμένου εξοπλισμού, είτε με το σχεδιασμό ενός συστήματος, 
ασύρματης (συνήθως) επικοινωνίας, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού, είτε με την 
εκμετάλλευση των ήδη υπαρχόντων υποδομών επικοινωνίας. Στην δεύτερη περίπτωση ο 
σχεδιαστής του συστήματος μεριμνά μόνο για τη σωστή χρήση της υποδομής, 
παρακάμπτοντας τις δυσκολίες σχεδίασης ενός πρωτότυπου συστήματος που θα πρέπει να 
επιτυγχάνει την ορθή μετάδοση πληροφοριών. Οι επικρατέστερες υποδομές μετάδοσης 
πληροφοριών στην εποχή μας είναι δύο: α) το διαδίκτυο και β) το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.  
 
Μετάδοση πληροφοριών μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 
Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται σύστημα συλλογής μετρήσεων μέσω της Υπηρεσίας Γραπτών 
Μηνυμάτων (ΥΓΜ) του Παγκόσμιου Συστήματος Κινητής Τηλεπικοινωνίας (ΠΣΚΤ). Το σύστημα 
αυτό αποτελείται από τρία βασικά μέρη: α) τους αισθητήρες μετρήσεων φυσικών μεγεθών, β) 
το ενσωματωμένο υπολογιστικό σύστημα και γ) την ηλεκτρονική συσκευή μόντεμ. 
Το ενσωματωμένο υπολογιστικό σύστημα διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου τον έλεγχο του 
εξοπλισμού απομακρυσμένη πρόσβασης. Ο σχεδιαστής του συστήματος θα πρέπει να 
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μεριμνήσει για τη φυσική διασύνδεση των επιμέρους διατάξεων και να αναπτύξει το 
υλικολογισμικό του ενσωματωμένου υπολογιστή που θα λαμβάνει την πληροφορία από τους 
αισθητήρες, θα την επεξεργάζεται κατάλληλα και θα οδηγεί το μόντεμ για την αποστολή των 
μετρήσεων με τη μορφή γραπτού μηνύματος. Το γραπτό μήνυμα λαμβάνεται από το δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας είτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) ταμπλέτα είτε σε κινητό 
τηλέφωνο. Το αίτημα λήψης μετρήσεων δίδεται πάλι με τη μορφή γραπτού μηνύματος από το 
κινητό (ή ταμπλέτα) του χρήστη, το οποίο λαμβάνεται από το μόντεμ της πειραματικής 
διάταξης, αναγνωρίζεται από το ενσωματωμένο υπολογιστικό σύστημα και ενεργοποιείται η 
διαδικασία λήψης νέων μετρήσεων. 
 

 Σχήμα 1: Συλλογή μετρήσεων μέσω της ΥΓΜ του ΠΣΚΤ  



433 
 

 Σχήμα 2: Συλλογή μετρήσεων μέσω διαδικτύου 
  

Μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου 
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται ένα σύστημα συλλογής μετρήσεων μέσω διαδικτύου. Το 
σύστημα αυτό αποτελείται επίσης από τρία βασικά μέρη: α) τους αισθητήρες μετρήσεων 
φυσικών μεγεθών, β) το ενσωματωμένο υπολογιστικό σύστημα και γ) τον Η/Υ που 
λειτουργεί ως εξυπηρετητής. 
Ο έλεγχος της πειραματικής διάταξης σε αυτήν την περίπτωση μοιράζεται μεταξύ του Η/Υ 
και του ενσωματωμένου συστήματος. Το αίτημα λήψης μετρήσεων δίδεται από έναν πελάτη 
που συνδέεται στο διαδίκτυο και πληκτρολογεί τη διεύθυνση διαδικτύου (IP) της διάταξης 
της πειραματικής διάταξης. Ο Η/Υ λαμβάνει την πληροφορία και επικοινωνεί μέσω μιας 
θύρας εισόδου/εξόδου (π.χ. τη θύρα USB) με το ενσωματωμένο υπολογιστικό σύστημα. Το 
τελευταίο λαμβάνει τα δεδομένα από τους αισθητήρες, τα επεξεργάζεται και αποστέλλει την 
πληροφορία στον Η/Υ. Ο Η/Υ προωθεί στη συνέχεια τα δεδομένα στον πελάτη, που μπορεί 
να είναι είτε ένας Η/Υ, είτε Η/Υ ταμπλέτα, είτε ακόμη και ένα κινητό συνδεδεμένο στο 
διαδίκτυο. Ο σχεδιαστής του συστήματος θα πρέπει να μεριμνήσει για τη φυσική διασύνδεση 
των επιμέρους διατάξεων, να αναπτύξει το υλικολογισμικό του ενσωματωμένου 
υπολογιστικού συστήματος και ακόμη, να αναπτύξει το λογισμικό που θέτει τον Η/Υ σε 
λειτουργία εξυπηρετητή και αποκαθιστά την επικοινωνία Η/Υ–ενσωματωμένου συστήματος. 
Μια παραλλαγή αυτής της διάταξης αυτής πραγματοποιείται με την αντικατάσταση του Η/Υ 
με κάρτα ενσωματωμένου εξυπηρετητή. Στην υλοποίηση αυτή, ο έλεγχος της πειραματικής 
διάταξης γίνεται εξ ολοκλήρου από το ενσωματωμένο υπολογιστικό σύστημα. 
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Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα υλοποίησης των διαφόρων πειραματικών διατάξεων 
Πειραματικές 
διατάξεις Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
Διάταξη κινητής 
τηλεφωνία 1. Περισσότερες πιθανότητες λήψης 

πληροφοριών. 
2. Χαμηλό κόστος υλοποίησης. 

1. Κόστος αποστολής γραπτών 
μηνυμάτων. 
2. Περιορισμένος αριθμός 
αποστολής/λήψης χαρακτήρων ανά 
γραπτό μήνυμα. 

Διάταξη 
διαδικτύου 1. Ευκολότερη διαχείριση 

πολλαπλών πελατών που συνδέονται 
στον εξυπηρετητή, στην περίπτωση 
χρήσης Η/Υ. 
2. Δυνατότητα αποστολής πολλών 
πληροφοριών στους πελάτες και 
μέσω εικόνων (περιορισμένου 
μεγέθους στην περίπτωση του 
ενσωματωμένου εξυπηρετητή) 
3. Χαμηλό κόστος διάταξης στην 
περίπτωση χρήσης ενσωματωμένου 
εξυπηρετητή. 

1. Απαίτηση στατικής διεύθυνσης 
διαδικτύου (IP). 
2. Αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο 
από προβλήματα της εταιρίας 
παροχής σύνδεσης. 
3. Υψηλό κόστος διάταξης στην 
περίπτωσης χρήσης Η/Υ 
4. Απαίτηση ανάπτυξης επιπρόσθετου 
λογισμικού για τη διάταξη με Η/Υ. 
5. Περιορισμένος αριθμός σύνδεσης 
πελατών στον εξυπηρετητή (στην 
περίπτωση χρήσης ενσωματωμένου 
εξυπηρετητή).  

 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης των διατάξεων 
που εξετάστηκαν παραπάνω. Είναι εμφανές από τον πίνακα, ότι η χρήση διαδικτύου έχει 
περισσότερες δυνατότητες αλλά και περιορισμούς σε σύγκριση με το δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας.  
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της χρήσης διαδικτύου είναι δυνατότητα αποστολής/λήψης 
περισσοτέρων πληροφοριών σε σύγκριση με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Μπορεί δηλαδή ο 
πελάτης να λάβει μετρήσεις ακόμη και με τη μορφή γραφικών παραστάσεων αντί απλών 
αριθμητικών δεδομένων Από την άλλη, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζει 
στατιστικά περισσότερες πιθανότητες λήψης/αποστολής πληροφοριών, οι οποίες όμως 
επιβαρύνονται από το κόστος αποστολής/λήψης γραπτών μηνυμάτων. Στην περίπτωση 
υλοποίησης της πειραματικής διάταξης διαδικτύου με τη χρήση Η/Υ παρέχεται μεγαλύτερη 
ευελιξία στη διαχείριση του συστήματος, αλλά το κόστος υλοποίησης είναι αρκετά 
υψηλότερο σε σύγκριση με την υλοποίηση ενσωματωμένου εξυπηρετητή. 

 
Πρόταση εξοπλισμού απομακρυσμένου ελέγχου μετρήσεων 
Στην Εικόνα 1α) παρουσιάζεται η προτεινόμενη πειραματική διάταξη του Παν/μίου 
Ιωαννίνων, η οποία χρησιμοποιείται για τη συλλογή μετρήσεων ατμοσφαιρικής πίεσης. Η 
διάταξη έχει υλοποιηθεί με ενσωματωμένο εξυπηρετητή και η συλλογή δεδομένων 
πραγματοποιείται μέσω ασύρματων αισθητήρων τύπου ΜΕΜΣ (Μικρο-Ηλεκτρο-Μηχανικά 
Συστήματα). Η λήψη μετρήσεων μέσω δικτύου/διαδικτύου επιτρέπει την υλοποίηση μιας 
μόνο πειραματικής συσκευής ανά εργαστήριο, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εξοπλισμού. 
Επίσης, αποτρέπει την άμεση αλληλεπίδραση διδασκομένων με το υλισμικό, εστιάζοντας την 
προσοχή τους στη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Στην Εικόνα 1β) παρουσιάζονται 
100 περίπου μετρήσεις που καταγράφηκαν από έναν αισθητήρα ΜΕΜΣ. Τα προτεινόμενα 
πειράματα χρησιμοποιούνται για την αναγωγή της βαρομετρικής πίεσης σε υψόμετρο και 
κατόπιν, την εκτίμηση του απόλυτου ύψους μεταξύ δύο συσκευών.  
Η ασύρματη λήψη δεδομένων επιτρέπει την εισαγωγή των ηλεκτρονικών συσκευών 
μέτρησης μέσα σε αεροστεγές δοχείο, παρέχοντας τη δυνατότητα διερεύνησης 
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χαρακτηριστικών των αισθητήρων ΜΕΜΣ, όπως π.χ. την απόκλιση εξόδου δύο 
πανομοιότυπων αισθητήρων που μετρούν την ίδια πίεση. Η προτεινόμενη υλοποίηση 
δρομολογήθηκε ως μία εναλλακτική και χαμηλού κόστους λύση, έναντι του ιδιαίτερα 
ακριβού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση χαρακτηριστικών των ΜΕΜΣ 
αισθητήρων πίεσης (όπως, ελεγκτή/σταθεροποιητή πίεσης, φιάλη αζώτου, κλπ.). Η ραγδαία 
ανάπτυξη αισθητήρων ΜΕΜΣ καθιστά αναγκαία την μύηση των φοιτητών στην τεχνολογία 
αυτή, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση της αντίστοιχης αγοράς, αναμένεται να φτάσει τα 
7,34 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017. 

 

 Εικόνα 1: α) Προτεινομένη πειραματική διάταξη και β) μετρήσεις ατμοσφαιρικής πίεσης 

 Εικόνα 2: Εγκατάσταση λήψης μετρήσεων σε αεροστεγές δοχείο 
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Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η εγκατάσταση λήψης μετρήσεων σε αεροστεγές δοχείο, ενώ 
στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται 100 μετρήσεις που καταγράφηκαν από τις δύο συσκευές 
μέτρησης σε αεροστεγές δοχείο (σε κατώφλι πίεσης περίπου 0,85 bar). Με το συγκεκριμένο 
πείραμα οι διδασκόμενοι μπορούν να εκτιμήσουν το σφάλμα μέτρησης ύψους, που οφείλεται 
στην απόκλιση του σήματος εξόδου των αισθητήρων, κατά την αναγωγή της πίεσης σε 
υψόμετρο. 

 

 Εικόνα 3: Καταγραφή μετρήσεων σε αεροστεγές δοχείο Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η μορφή εμφάνισης δεδομένων, χρησιμοποιώντας το 
πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό Chrome. Οι μετρήσεις από τις δύο συσκευές (Pressure 1 
και Pressure 2) ανανεώνονται κάθε φορά που πληκτρολογείται η διεύθυνση διαδικτύου με 
την οποία επικοινωνεί ο συντονιστής του συστήματος. 

 

 Εικόνα 4: Λήψη μετρήσεων ατμοσφαιρικής πίεσης από την προτεινόμενη πειραματική διάταξη 
 

Επίλογος 
Στην άρθρο αυτό κατηγοριοποιούνται και αποτιμώνται οι επικρατέστεροι τρόποι υλοποίησης 
εξοπλισμού συλλογής μετρήσεων από απόσταση. Ακόμη, παρουσιάζεται το πρωτότυπο 
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σύστημα συλλογής μετρήσεων που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Εκπαίδευσης και 
Διδασκαλίας της Φυσικής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο 
χρησιμοποιείται για τη καταγραφή ατμοσφαιρικής πίεσης και έχει εφαρμογή στα πειράματα 
βαρομετρικής υψομετρίας. 

 
Βιβλιογραφία 
Amadou, M.M.D. Saad, M. Kenne J.P. Nerguizian, V. (2006). Virtual and remote laboratories. 1st 
IEEE International Conference on E-Learning in Industrial Electronics, Hammamet, 173-176. 
Baccigalupi, A. De Capua C. & Liccardo A. (2006). Overview on development of remote teaching 
laboratories: from labview to web services. Instrumentation and Measurement Technology 
Conference, Sorrento, 992-997. 
Cooper, M. & Ferreira, J.M.M. (2009). Remote laboratories extending access to science and 
engineering curricular. IEEE Transactions on Learning Technologies, 2(4), 342-353. 
Deniz, D.Z. Bulancak, A. Ozcan, G. (2003). A novel approach to remote laboratories. 33rd 
ASEE/IEEE Frontiers in Education Annual Conference, Boulder CO, T3E/8-T3E/12. 
Fallery, B. Gerbaix, S. & Ologeanu R. (2008). Videotraining: a comparison between “virtual class” 
and “remote class”. International Symposium on Collaborative Technologies and Systems, Irvine CA, 
440-445. 
Filibeli, M.C., Ozkasap, O. & Civanlar, M.R. (2007). Embedded web server based home appliance 
networks. Journal of Network and Computer Applications, 30, 499-514. 
Fuad, H. (2014). Continuous health-monitoring for early detection of patient by web telemedicine 
system. International Conference on Circuits, Systems and Signal Processing, Russia, 1-13. 
Gravier, C. Fayolle, J. Bayard, B. Ates, M. & Lardon, J. (2007). Remote laboratories: proposed 
guidelines. 2nd International Conference on Digital Information Management, Lyon France, 786-792. 
Hanson, B. Culmer, P. Gallagher, J. Page, K. Read, E. Weightman, A. & Levesley M. (2008). Remote 
laboratories in the curriculum. 11th IASTED International on Conference Computers and Advanced 
Technology in Education, Crete, 160-165. 
Jasemian, Y. & Arendt-Nielsen, L. (2005). Evaluation of a realtime, remote monitoring telemedicine 
system using bluetooth protocol and a mobile phone network. JTT, 11, 256-260. 
Kolias, V. Anagnostopoulos, I. & Kayafas, E. (2008). Remote experiments in education: A survey 
over different platforms and application fields. 11th International Conference on Optimization of 
Electrical and Electronic Equipment, Brasov, 181-188. 
Wand, J.F., Tse, P.W., He, L.S. & Yeung, R.W (2004). Remote sensing, diagnosis and collaborative 
maintenance with web-enabled virtual instruments and mini-servers. The International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, 24, 764-772. 
  



438 
 

 
 
 
 

Πραγματικό ή Εικονικό Εργαστήριο; Έρευνα στη Β΄ Γυμνασίου 
  

Πετρίδου Ελένη1, Φωτιάδου Σαπφώ2, Κουκουλάς Κωνσταντίνος3, Ψύλλος Δημήτρης4  
1Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, elenipetridou@gmail.com 2Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, sapfo99@yahoo.com 

3 Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, konkouk@hotmail.gr 4Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΠΤΔΕ, psillos@eled.auth.gr 
 

 Περίληψη 
Με την παρούσα εργασία διερευνήθηκε αν ο βαθμός κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου 
και η στάση για το μάθημα (θετική ή αρνητική) μαθητών/τριών Β΄ Γυμνασίου του Πρότυπου 
Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επηρεάζονται από τη χρήση 
πραγματικού ή εικονικού εργαστηρίου. Εργαλεία μέτρησης της έρευνας αποτέλεσαν φύλλα 
αξιολόγησης πριν και μετά τη διδασκαλία. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι ο βαθμός 
κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου από τους μαθητές/τριες δεν εξαρτάται από το 
εργαστηριακό περιβάλλον που χρησιμοποιείται, και οι μαθητές εμφανίζουν θετική στάση 
απέναντι στις πειραματικές δραστηριότητες είτε αυτές πραγματοποιούνται σε πραγματικό 
είτε σε εικονικό εργαστήριο.  
 
Abstract 
The aim of the present study was to investigate the extent to which the understanding of the subject 
and the attitudes (positive or negative) acquired by the students of the 2nd grade of the 
Experimental School of the Aristotle University of Thessaloniki are affected by the use of real or 
virtual laboratory. The results were assessed using evaluation tests that were given before and after 
each section. As shown by the results, the degree of understanding of the subject by students does not 
depend on the kind of laboratory used and students have positive attitudes to the experimental 
activities despite of the use of real or virtual laboratory. 
  
Εισαγωγή 
Η εργαστηριακή πρακτική μπορεί να συνεισφέρει τόσο στην εκμάθηση του περιεχομένου όσο 
και στην εξοικείωση με βασικά μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την ίδια τη φύση 
των Φυσικών Επιστημών (Ψύλλος 2007) καθώς παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 
προσπάθεια κατανόησης των φυσικών φαινομένων (Psillos 2002). Από αρκετές έρευνες έχει 
προκύψει ότι η διεξαγωγή πειραματικών δραστηριοτήτων ενισχύει το γνωστικό αποτέλεσμα 
σε μεγαλύτερο βαθμό από την παραδοσιακή διδασκαλία, ενώ οι διδακτικές μέθοδοι που 
περιλαμβάνουν τη χρήση πειραμάτων θεωρούνται αποτελεσματικές στη διδασκαλία των 
φυσικών επιστημών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δύσκολες έννοιες (Hofstein 2004). 
Απώτερος σκοπός σε αυτές τις προσεγγίσεις, εκτός από την εννοιολογική κατανόηση  είναι  η 
σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, η απόκτηση πειραματικών δεξιοτήτων από τους/τις 
μαθητές/τριες, η εξοικείωση με όψεις των επιστημονικών μεθόδων και η ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης. Tα πειράματα μπορεί να είναι είτε πραγματικά είτε εικονικά και τα μαθησιακά 
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αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα όταν σχεδιάζονται προσεκτικά και απαιτούν την εργασία 
των μαθητών/τριων σε ομάδες (Berry 2002, Etkina 2002). 
Από έρευνες έχει βρεθεί ότι τα πραγματικά πειράματα βοηθούν τους μαθητές/τριες να 
εξοικειωθούν με την επιστημονική μεθοδολογία, να αναπτύξουν δεξιότητες στην χρήση 
οργάνων, να ακολουθούν οδηγίες προκειμένου να πραγματοποιήσουν το πείραμα και 
αποκτήσουν εμπειρία χρήσης πραγματικών επιστημονικών εργαλείων και οργάνων, 
αυξάνοντας τις πιθανότητες να κατακτήσουν τη γνώση (Zacharia 2007, Zacharia 2011, 
Babateen 2011, Oidov 2012). Από την άλλη πλευρά, τα εικονικά πειράματα 
πραγματοποιούνται χωρίς τον κίνδυνο ατυχήματος ή λάθους,  χρειάζονται λιγότερο χρόνο και 
δεν απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό, επιτρέποντας τους μαθητές/τριες να αφιερώσουν 
περισσότερο χρόνο στην κατανόηση των φαινομένων παρά στη διαδικασία και τις οδηγίες 
διεξαγωγής του πειράματος συμβάλλοντας  στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (Cox 
2002, Ronen 1999).  
Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα συγκριτικών ερευνών που αφορούν σε φοιτητές κατά 
κύριο λόγο  που μελετούν την αποτελεσματικότητα του κάθε εργαστηρίου σε διαφορετικές 
περιοχές της φυσικής όπως είναι ο ηλεκτρισμός, η θερμότητα κλπ. (Zacharia 2008, 
Ευαγγέλου 2009, Λεύκος 2011, Ταραμόπουλος 2012). Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών 
φαίνεται να είναι δείχνουν ότι τα εικονικά εργαστήρια γενικά δεν υστερούν από τα 
πραγματικά . Σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι τα πραγματικά πειράματα έχουν 
καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα ( Marshall 2006, Srinivasan 2006, Ευαγγέλου 2013), ενώ 
σε πολλές άλλες φαίνεται να υπερτερεί η μάθηση με χρήση εικονικού εργαστηρίου 
(Finkelstein 2005, Zacharia 2007, Zacharia 2008, Tarekegn 2009). Τέλος, υπάρχουν και 
έρευνες από τις οποίες φαίνεται ότι το είδος του εργαστηρίου που χρησιμοποιείται δεν έχει 
σημαντική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα. (Triona 2003, Klahr 2007, Jaakkola 
2008, Zacharia 2008, Ολυμπίου 2009, Başer 2010, Zacharia 2011). 
Γίνεται επομένως φανερό ότι το ερώτημα που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα του 
εικονικού ή πραγματικού εργαστηρίου στην διδασκαλία της Φυσικής συνεχίζει να αποτελεί 
πεδίο ερευνών, ειδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς οι περισσότερες από τις 
προαναφερθείσες έρευνες αφορούν φοιτητές και ελάχιστες πραγματοποιήθηκαν στην 
Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στόχος της παρούσας έρευνας, λοιπόν, 
είναι να διερευνήσει τον βαθμό κατά τον οποίο η κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και 
από μαθητές/τριες της Β’ Γυμνασίου κατά τη διδασκαλία, επηρεάζονται από το είδος του 
εργαστηριακού περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται, συγκεκριμένα από το αν χρησιμοποιείται 
πραγματικό ή εικονικό εργαστήριο. Επί πλέον στην έρευνα μελετώνται και οι στάσεις των 
μαθητών ως προς την εργασία με πραγματικά ή εικονικά πειράματα. 
 
Μεθοδολογία 
Το πλαίσιο 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 50 μαθητές των δύο τμημάτων της Β΄ Γυμνασίου του 
Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές/τριες του κάθε 
τμήματος χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και διδάχθηκαν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες από 
την γνωστική περιοχή της θερμότητας με δύο διαφορετικούς τρόπους: οι μισοί 
χρησιμοποιώντας πραγματικό εργαστήριο και οι άλλοι μισοί χρησιμοποιώντας περιβάλλον 
εικονικού εργαστηρίου, ενώ όλοι ακολουθούσαν τις οδηγίες ειδικά σχεδιασμένων φύλλων 
εργασίας, τα οποία δημιουργήθηκαν από τις δύο διδάσκουσες–συν-συγγραφείς και 
ακολουθούσαν τη δομή: έκφραση ιδεών – πειραματισμός - συμπεράσματα. Η πορεία του 
μαθήματος και τα φύλλα εργασίας στο πραγματικό και στο εικονικό εργαστήριο ήταν ίδια, με 
μικρές διαφοροποιήσεις ώστε να είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητες του κάθε 
εργαστηρίου. Οι ομάδες των δύο εργαστηρίων ήταν ισοδύναμες ως προς το αρχικό γνωστικό 
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επίπεδο των μαθητών, αφού δεν δημιουργήθηκαν τυχαία, αλλά μαθητές/τριες με τον ίδιο 
βαθμό στη Φυσική χωρίστηκαν στις δύο ομάδες. 
Πραγματοποιήθηκαν δύο μαθήματα με περιεχόμενο τη βαθμονόμηση θερμομέτρου και τη 
θερμική ισορροπία, που διήρκησαν από μία διδακτική ώρα το καθένα, ενώ ακολούθησαν δύο 
μαθήματα διάρκειας δύο διδακτικών ωρών, με γνωστικό αντικείμενο τη θερμιδομετρία. Η 
ομάδα του πραγματικού εργαστηρίου έκανε το μάθημα στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 
του σχολείου με τη βοήθεια απλών μέσων και οργάνων, ενώ η ομάδα του εικονικού 
εργαστηρίου στην κανονική αίθουσα του τμήματος με τη χρήση του Εικονικού Εργαστηρίου 
Θερμότητας από το Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (ΣΕΠ) στον υπολογιστή και με τη 
χρήση βιντεοπροβολέα. Στο σχολείο δεν υπήρχε η δυνατότητα οι μαθητές να εργαστούν σε 
ομάδες των 2-3 ατόμων και να εκτελέσουν οι ίδιοι τα πειράματα, διότι δεν υπήρχε ικανός 
αριθμός πραγματικών οργάνων για τους μαθητές του πραγματικού εργαστηρίου και η 
αίθουσα των υπολογιστών δεν ήταν διαθέσιμη την ώρα της Φυσικής, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα οι μαθητές του εικονικού εργαστηρίου να εκτελέσουν οι ίδιοι τα πειράματα στον 
υπολογιστή. Ακολουθώντας τις επικρατούσες συνθήκες του σχολείου, οι μαθητές και των δύο 
ομάδων συμμετείχαν με περιορισμό στις πειραματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οι 
μαθητές του πραγματικού εργαστηρίου παρακολουθούσαν την επίδειξη του πειράματος από 
τη διδάσκουσα, ενώ 2-3 διαφορετικοί μαθητές σε κάθε μάθημα βοηθούσαν στην εκτέλεσή 
του. Στην ομάδα του εικονικού εργαστηρίου, σε κάθε μάθημα διαφορετική δυάδα μαθητών 
χειρίζονταν τον υπολογιστή, εκτελώντας τα εικονικά πειράματα, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές τα 
παρακολουθούσαν στον βιντεοπροβολέα. 
 
Τα Εργαλεία Μέτρησης 
Προκειμένου να αξιολογηθεί η βελτίωση των γνώσεων των μαθητών/τριων στο γνωστικό 
περιεχόμενο, δόθηκαν ίδια ερωτηματολόγια αξιολόγησης πριν και μετά τη διδασκαλία του 
κάθε μαθήματος. Συνολικά οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν σε 15 ερωτήσεις: 2 ερωτήσεις 
για τη βαθμονόμηση του θερμομέτρου, 7 για την θερμική ισορροπία και 5 για την 
θερμιδομετρία. Οι σωστές απαντήσεις στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης βαθμολογήθηκαν 
με ένα (1), οι λανθασμένες με μηδέν (0), ενώ οι ημιτελώς σωστές απαντήσεις με μισό (0,5) 
βαθμό. Η βαθμολόγηση των απαντήσεων των μαθητών/τριών έγινε ξεχωριστά από την κάθε 
διδάσκουσα και στη συνέχεια συγκρίθηκαν οι βαθμολογίες τους προκειμένου να αυξηθεί η 
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Η συνολική επίδοση του κάθε μαθητή/τριας προέκυψε από 
το άθροισμα της επίδοσής του σε όλες τις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων αξιολόγησης, ενώ 
η επίδοση της κάθε ομάδας ως η μέση τιμή των επιδόσεων των μαθητών/τριών της από τα 
δύο τμήματα.   
Επίσης, στο τέλος των μαθημάτων, δόθηκε στους μαθητές/τριες ερωτηματολόγιο στάσεων 
προκειμένου να καταγραφούν οι εντυπώσεις των μαθητών/τριών από τη συμμετοχή τους στο 
πραγματικό ή στο εικονικό εργαστήριο. Το ερωτηματολόγιο στάσεων περιελάμβανε 18 
προτάσεις του τύπου «απολαμβάνω πάρα πολύ τις δραστηριότητες» ή «ήμουν αγχωμένος/η 
στη διάρκεια των δραστηριοτήτων» και οι μαθητές/τριες έπρεπε να δηλώσουν πόσο αληθινή 
είναι η κάθε πρόταση γι’ αυτούς χρησιμοποιώντας την 7βαθμια κλίμακα: καθόλου αληθινή 
(1) έως πολύ αληθινή (7). 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από τη σύγκριση των επιδόσεων των 
μαθητών/τριών των δύο ομάδων (πραγματικού και εικονικού εργαστηρίου) στα 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης πριν και μετά από κάθε μάθημα. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα 
ως προς τις στάσεις των μαθητών/τριών απέναντι στην πειραματική διαδικασία με 
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πραγματικό ή εικονικό εργαστήριο προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων 
στάσεων που συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες στο τέλος της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
 
Αποτελέσματα όσον αφορά στο γνωστικό αντικείμενο 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας στις γνωστικές περιοχές της 
βαθμονόμησης θερμομέτρου - θερμικής ισορροπίας και της θερμιδομετρίας.  
Στο διάγραμμα 1 φαίνεται η μέση επίδοση των μαθητών συνολικά και στα δύο τμήματα στη 
γνωστική περιοχή της βαθμονόμησης θερμομέτρου και της θερμικής ισορροπίας.  

Διάγραμμα 1: Μέση επίδοση της Β τάξης στη βαθμονόμηση θερμομέτρου και θερμική 
ισορροπία               

Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η μέση επίδοση των μαθητών/τριών συνολικά και στα δύο 
τμήματα. 

 Διάγραμμα 2: Μέση επίδοση της Β τάξης στη θερμιδομετρία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Από τη σύγκριση των pre και post τεστ φαίνεται ότι και οι δύο ομάδες μαθητών/τριών 
(πραγματικό και εικονικό εργαστήριο) βελτίωσαν τη γνώση τους μετά τη διδασκαλία είτε 
αυτή έγινε με πραγματικό εργαστήριο είτε με εικονικό εργαστήριο. Αρχικά, οι δύο ομάδες 
μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες ως προς το γνωστικό επίπεδο των μαθητών/τριών που τις 
απαρτίζουν, αφού όπως φαίνεται και στα δύο διαγράμματα η μέση επίδοσή τους είναι 
παραπλήσια. Στο τελικό τεστ, μετά τη διδασκαλία, φαίνεται πως η ομάδα των μαθητών/τριών 
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που διδάχθηκε με το εικονικό εργαστήριο έχει μεγαλύτερη βελτίωση σε μικρό βαθμό από την 
αντίστοιχη του πραγματικού εργαστηρίου. 
 
Αποτελέσματα στάσεων μαθητών/τριών 
Η πλειονότητα των μαθητών/τριών θεωρούν ότι οι εργαστηριακές δραστηριότητες ήταν 
απολαυστικές, ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές, θα ήταν πρόθυμοι/μες να κάνουν 
περισσότερες δραστηριότητες και πιστεύουν ότι οι δραστηριότητες τους βοηθούν στην 
κατανόηση της Φυσικής.  
Στο διάγραμμα 3 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών/τριών σε ενδεικτικές 
προτάσεις.  

 Διάγραμμα 3: Απαντήσεις μαθητών/τριών σε ενδεικτικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 
στάσεων. 
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Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων στάσεων που συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες 
προκύπτει ότι η πλειοψηφία των μαθητών/τριών θεωρεί πολύ αληθινές τις προτάσεις: 
«απολαμβάνω πάρα πολύ τις δραστηριότητες», «νομίζω ότι τα καταφέρνω καλά στις 
δραστηριότητες», «είναι διασκεδαστικό να κάνω τις δραστηριότητες», «θα ήμουν πρόθυμος/η 
να κάνω περισσότερες παρόμοιες δραστηριότητες, επειδή έχουν αξία για μένα», «θα 
περιέγραφα τις δραστηριότητες ως πολύ ενδιαφέρουσες», «νομίζω ότι οι δραστηριότητες θα με 
βοηθήσουν να μάθω Φυσική», «αισθάνομαι κοντά στους συμμαθητές μου κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων», «θεωρώ ότι το εργαστήριο είναι πολύ απολαυστικό», «νομίζω ότι οι 
δραστηριότητες είναι σημαντικές». 

 
Συμπεράσματα και προτάσεις  
Η έρευνα διεξήχθη σε συνθήκες περιοριστικές λόγω της ατελούς υποδομής σε πραγματικά 
πειράματα και υπολογιστές. Αποφασίσθηκε όμως να διεξαχθεί διότι αυτή η υλικοτεχνική 
υποδομή υπάρχει σε πολλά ελληνικά σχολεία. Επί πλέον περιορισμός ήταν ο διαθέσιμος 
διδακτικός χρόνο που πιθανόν να είχε επίπτωση στα αποτελέσματα και στις δύο 
προσεγγίσεις. Η έρευνα έχει εκπαιδευτικό ενδιαφέρον  και ερευνητικό γιατί μελετά και 
συγκρίνει αυτού του τύπου τον περιορισμένο εμπλουτισμό της διδασκαλίας της Φυσικής σε 
πραγματικές συνθήκες με πειράματα αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα με 
εργασίες που υλοποιήθηκαν με πλήρη πρόσβαση των μαθητών σε πειράματα. (Κώτσης & 
Ευαγγέλου 2010). 
Από τα αποτελέσματα προκύπτει βελτίωση στο γνωστικό αντικείμενο και στις δύο 
προσεγγίσεις ενώ σε μικρό βαθμό εμφανίζουν οι μαθητές/τριες του εικονικού εργαστηρίου σε 
μεγαλύτερη επίδοση σε σχέση με αυτούς του πραγματικού. Φαίνεται λοιπόν, ότι και το 
πραγματικό και το εικονικό εργαστήριο συνεισφέρουν στην εννοιολογική κατανόηση, 
συμφωνία παρά τις περιοριστικές συνθήκες όπως και σε πολλές άλλες έρευνες π.χ. των  
Jaakkola (2008), Zacharia (2008), Ολυμπίου (2009), Başer (2010) και Zacharia (2011). Ως 
προς το εικονικό εργαστήριο επισημαίνουμε ότι  είναι απαλλαγμένο από παραμέτρους του 
πραγματικού κόσμου που ενδεχομένως δυσκολεύουν την κατανόηση του γνωστικού 
αντικειμένου από το μαθητή/τρια. Επίσης, η εύκολη, γρήγορη και πολλαπλή 
παραμετροποίηση διευκολύνει την ολιστική προσέγγιση των φαινομένων στον περιορισμένο 
διδακτικό χρόνο .  
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων στάσεων των 
μαθητών/τριών, αφού οι απαντήσεις τους βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία μεταξύ τους, 
ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία ανήκαν οι μαθητές/τριες. Συγκεκριμένα, οι 
απαντήσεις των μαθητών/τριών στα ερωτηματολόγια στάσεων δείχνουν ότι οι μαθητές/τριες 
έχουν πολύ θετική στάση στις πειραματικές δραστηριότητες είτε αυτές πραγματοποιούνται σε 
πραγματικό είτε σε εικονικό εργαστήριο. Χαρακτηριστική είναι η πρόταση μαθητή/τριας στη 
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με όλους τους μαθητές/τριες μαζί στο τέλος της 
διαδικασίας: «μάθαμε επειδή το βιώσαμε. Είτε ήμασταν στο πραγματικό είτε στο εικονικό 
εμείς σχεδιάζαμε τι θα κάνουμε».  
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Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται αναφορά για τα πλεονεκτήματα της χρήση 
διαδραστικών εργαλείων στην εκπαίδευση, προκειμένου να αυξηθούν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Οι περισσότερες αναφορές αφορούν το διαδραστικό πίνακα και τη  χρήση του 
από μαθητές και εκπαιδευτικούς στη σχολική τάξη. Ιδιαίτερα για τη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών, προσφέρεται  η χρήση διαδραστικών εργαλείων καθώς η διδασκαλία πληθώρας 
γνωστικών αντικειμένων υποστηρίζεται αποτελεσματικότερα (και) με τη χρήση 
προσομοιώσεων, εκπαιδευτικών λογισμικών, βίντεο, μοντελοποίησης, κλπ. Όλα τα 
παραπάνω ο εκπαιδευτικός μπορεί να τα παρουσιάσει και να διαχειριστεί σε ένα 
εκπαιδευτικά ορθό και οργανωμένο περιβάλλον που μπορεί να προσφέρει ένας διαδραστικός 
πίνακας. Παρ΄ όλα τα ενδεχόμενα θετικά που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση 
διαδραστικών εργαλείων στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, το υψηλό κόστος αγοράς ενός τέτοιου συστήματος (διαδραστικός πίνακας) 
λειτουργεί αποτρεπτικά στη χρήση του σε εκτεταμένη κλίμακα σε σχολεία και τάξεις. Στη 
συγκεκριμένη εργασία προτείνουμε την κατασκευή ενός διαδραστικού συστήματος χαμηλού 
κόστους, ελέγχουμε τις δυνατότητες χρήσης του σε σχολική τάξη, προτείνουμε μια εφαρμογή 
διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών και αξιολογούμε τη συνολική πρόταση. 
 
Abstract 
In recent years there are more and more references concerning the advantages of using interactive 
tools in education in order to enhance learning outcomes. Most reports concerning the interactive 
whiteboard and its use by students and teachers in the classroom. The use of interactive tools is 
offered especially for the teaching of Physics, as teacher can use simulations, educational software, 
videos, modeling, etc. to emphasize. All of the above can be presented and managed by a teacher in 
a proper and educational organized environment which can be provided with an Interactive 
Whiteboard. Despite all the potential positives that may arise from the use of Interactive tools in order 
to teach Physics in Elementary Education, the high purchase cost of such a system (Interactive 
Whiteboard) is a deterrent to the use of the specific educational tool to an extensive range of 
schools and classes. In this paper, we propose the construction of a low cost interactive system, 
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checking its usability in the classroom, developing an interactive Physics lesson and finally 
evaluating the overall proposal. 
 
Εισαγωγή 
Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία είναι αναμφισβήτητα αναγκαία και μπορεί 
να αυξήσει σημαντικά τα εκπαιδευτικά οφέλη (Ράπτης Α., Ράπτη Α. 2010). Τα τελευταία 
χρόνια έχει παρουσιαστεί τεράστιος όγκος υλικού hardware και λογισμικού software για 
χρήση στις σχολικές τάξεις για κάθε μάθημα, προκειμένου να δοθεί στους μαθητές η 
δυνατότητα αφενός να προσεγγίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και με άλλους τρόπους και 
αφετέρου να αποκτήσουν νέες γνώσεις με παράλληλη εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες. 
Στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας ήρθε και στη χώρα μας δυναμικά η τάση για χρήση 
νέων διαδραστικών συστημάτων εκπαίδευσης με ιδιαίτερη αναφορά στους διαδραστικούς 
πίνακες (Αναστασιάδης Π. κά 2011). Για πολλά χρόνια τονίστηκε –και τονίζεται-, προβλήθηκε 
–και προβάλλεται- η χρήση του διαδραστικού πίνακα ως ένα εκπαιδευτικό μέσο που θα 
μπορούσε να αυξήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών, θα διευκόλυνε τη 
μαθησιακή διαδικασία, θα βοηθούσε τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει περισσότερο και 
πιο εύκολα τις Νέες Τεχνολογίες και γενικά θα ενίσχυε στην προσέγγιση και δημιουργία μιας 
ψηφιακής τάξης (McLafferty L. 2007). 
Εντούτοις η χρήση ενός τέτοιου συστήματος (διαδραστικός πίνακας) δεν είναι κάτι εύκολο. 
Κυριότερος αποτρεπτικός παράγοντας είναι το υψηλό κόστος αγοράς του (Willems E., 
Willems J. 2011). Ιδιαίτερα αν μιλάμε για την οργανωμένη χρήση τέτοιων διαδραστικών 
συστημάτων σε ένα σχολείο, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πως το κόστος επένδυσης σε 
διαδραστικούς πίνακες σε κάθε τάξη (ή στις «μεγαλύτερες» τάξεις), είναι σχεδόν 
αποτρεπτικό. 
Ακόμη και αν σε κάποια σχολική μονάδα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ενός διαδραστικού 
πίνακα (κάτι που συνηθίζεται), αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να υπάρχουν ανάλογα 
διαδραστικά συστήματα σε κάθε τάξη, καθώς η εξοικείωση των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών με το συγκεκριμένο εργαλείο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη 
των τιθέμενων μαθησιακών σκοπών και στόχων αλλά και της πρωτοτυπίας και 
εξατομίκευσης που χρειάζεται ανά σχολική μονάδα και τάξη (Somekh B., et all 2007).  
Μια καλή εναλλακτική λύση από πλευράς κόστους είναι η ιδιοκατασκευή ενός διαδραστικού 
συστήματος με χρήση απλών υλικών (hardware) του εμπορίου και ελεύθερου λογισμικού 
(software). Η συγκεκριμένη κατασκευή υπάρχει διαθέσιμη στο διαδίκτυο τα τελευταία 
χρόνια, αλλά ακόμη και σε ελληνικά συγγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στους 
διαδραστικούς πίνακες (Αναστασιάδης Π. κά, 2011) εντούτοις πιστεύουμε πως η προοπτική της 
δεν έχει ερευνηθεί και δεν έχει εφαρμοστεί εκτεταμένα σε σχολικές τάξεις. 
Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνουμε τρόπους για το πώς μπορεί να στηθεί η συγκεκριμένη 
ιδιοκατασκευή, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, αναπτύσσουμε μια αντίστοιχη εφαρμογή και 
αξιολογούμε τα αποτελέσματα καταλήγοντας σε προτάσεις. 
Τα ερευνητικά ερωτήματα συνεπώς είναι: 
- Πόσο εύκολο είναι ο εκπαιδευτικός να φτιάξει την ιδιοκατασκευή του διαδραστικού 
συστήματος χαμηλού κόστους;  
- Πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιηθεί η ιδιοκατασκευή διαδραστικού συστήματος χαμηλού 
κόστους από εκπαιδευτικούς και μαθητές; 
- Μπορεί η συγκεκριμένη ιδιοκατασκευή διαδραστικού συστήματος χαμηλού κόστους να 
λειτουργήσει εναλλακτικά ως Διαδραστικός Πίνακας και σε ποιο βαθμό; 
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- Τι οφέλη έχει στη μαθησιακή διαδικασία η χρήση της ιδιοκατασκευής διαδραστικού 
συστήματος χαμηλού κόστους;  
 

     
Εικόνα 1: Τα βασικά μέρη της ιδιοκατασκευής. Bluetooth αντάπτορας, χειριστήριο WII, 
στυλό υπέρυθρων ακτινών εμπρόσθιας εκπομπής. Δίπλα, αυτοσχέδιο στυλό υπέρυθρων 

ακτινών. 
Η ιδιοκατασκευή 
Προκειμένου να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει ένα διαδραστικό σύστημα 
χαμηλού κόστους, θα πρέπει να γνωρίζει τι εξοπλισμό χρειάζεται, από πού θα τον 
προμηθευτεί, με τι κόστος και πως θα τον καταστήσει λειτουργικό στην σχολική τάξη.  
Παρακάτω παραθέτουμε συνοπτικά μια ιδιοκατασκευή διαδραστικού συστήματος χαμηλού 
κόστους με την υποσημείωση πως δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε ως πρωτότυπο υλικό, 
αφού σχετικές οδηγίες υπάρχουν στο διαδίκτυο. 
Για την ιδιοκατασκευή θα χρειαστούν: υπολογιστής,  προβολέας, ένα χειριστήριο WIImote 
της παιχνιδομηχανής WII με κόστος 35-50 ευρώ. Ένας αντάπτορας αναγνώρισης Bluetooth 
συσκευών με κόστος 5-10 ευρώ. Ένα «στυλό» υπέρυθρων ακτινών με κόστος 10-15 ευρώ ή 
εναλλακτικά αυτοσχέδιο «στυλό» υπέρυθρων ακτινών χωρίς κόστος (εικόνα 1). Επίσης θα 
χρειαστεί ένα λογισμικό αναγνώρισης Bluetooth συσκευών και το ελεύθερο λογισμικό 
WIImote whiteboard από την ιστοσελίδα http://johnnylee.net/projects/wii. 
Τα βήματα για να πραγματοποιηθεί η ιδιοκατασκευή είναι: 
1. Με τον Bluetooth αντάπτορα γίνεται αναζήτηση Bluetooth συσκευών. Πατάμε ταυτόχρονα 
τα κουμπιά 1 και 2 μαζί, στο χειριστήριο WIImote (αναβοσβήνουν συνεχώς τέσσερα μπλε 
λαμπάκια) ώστε να γίνει η σύζευξη του χειριστηρίου με τον υπολογιστή. Όταν 
πραγματοποιηθεί η σύζευξη πρέπει στο χειριστήριο WIImote να έχει μείνει αναμμένο ένα 
μπλε λαμπάκι.  
2. Τοποθετούμε το χειριστήριο WIImote σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου και 
μικρότερη των 5 μέτρων (τόση είναι η εμβέλεια του χειριστηρίου). Ο χρήστης, για την 
καλύτερη τοποθέτηση του χειριστηρίου θα πρέπει να έχει στο νου του πως το WIImote από 
μια σταθερή θέση σαρώνει για πηγές υπέρυθρης ακτινοβολίας σε γωνία 45 μοιρών πάνω-
κάτω και αριστερά-δεξιά. 
3. Ανοίγουμε το δωρεάν πρόγραμμα Wiimote Whiteboard ώστε να αρχίσει η λειτουργία του 
διαδραστικού περιβάλλοντος με μηδενισμό των παραμέτρων (calibration). 
4. Πλέον κάθε επιφάνεια στην οποία γίνεται προβολή και calibration μπορεί να λειτουργήσει 
ως διαδραστική. 
5. Με το «στυλό» υπέρυθρων είτε πατώντας ένα κουμπί που ενεργοποιεί το λαμπάκι όταν το 
χρειαζόμαστε (α τύπος), είτε με την ενεργοποίησή του όταν πιέζεται το «στυλό» στην 
επιφάνεια (β τρόπος), αποτυπώνεται μια γραμμή ή στίγμα σε κάθε θέση του. 
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Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε το «στυλό» 
υπέρυθρων ακτινών εμπρόσθιας εκπομπής (α τύπος) καλό είναι να προβάλουμε σε λείες 
επιφάνειες ώστε να πραγματοποιείται κατά το δυνατόν σωστή ανάκλαση της υπέρυθρης 
ακτίνας προς το χειριστήριο και να αναγνωρίζεται έτσι σωστότερα η θέση του. 
 
Το πλαίσιο της έρευνας 
Αρχικά δώσαμε τις οδηγίες δημιουργίας του προτεινόμενου διαδραστικού συστήματος 
χαμηλού κόστους  σε μια ομάδα 10 εκπαιδευτικών που δίδασκαν σε Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη και 
είχαν όλοι μια σχετική εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, προκειμένου να 
διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο μπορούν να πραγματοποιήσουν την ιδιοκατασκευή, να 
καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που θα συναντούσαν και τελικά να διαπιστώσουμε αν η 
προτεινόμενη ιδιοκατασκευή μπορεί να καταστεί λειτουργική σε μια σχολική τάξη.  
Κατόπιν ζητήσαμε από τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν το αυτοσχέδιο διαδραστικό 
σύστημα για τη διδασκαλία κάποιου κεφαλαίου της Φυσικής στις τάξεις τους (εικόνα 2). Στη 
συνέχεια δώσαμε ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς για να δούμε αν και κατά πόσο ήταν 
για αυτούς εύκολο να δημιουργήσουν διαδραστικά σενάρια διδασκαλίας χρησιμοποιώντας το 
αυτοσχέδιο διαδραστικό σύστημα, να καταγράψουμε τις δυσκολίες που συνάντησαν καθώς 
και να συλλέξουμε τις παρατηρήσεις τους.   
Στην επόμενη φάση δώσαμε στους εκπαιδευτικούς ένα σενάριο διδασκαλίας που αναπτύξαμε 
ειδικά για χρήση με το αυτοσχέδιο διαδραστικό σύστημα και παρακολουθήσαμε την 
εφαρμογή του σε 2 από τις τάξεις των εκπαιδευτικών (συνολικά 40 παιδιά) με τη χρήση του 
διαδραστικού μέσου (ομάδα πειραματισμού). Παράλληλα παρακολουθήσαμε την διδασκαλία 
του ίδιου σεναρίου σε μια δεύτερη ομάδα 2 τάξεων (συνολικά 40 παιδιά) που οι 
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν μόνο υπολογιστή και προβολέα (ομάδα ελέγχου). 
Ακολούθησαν νέα ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στους μαθητές για να διαπιστωθεί η 
ανταπόκριση των μαθητών στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο (ευκολία χρήσης, 
συχνότητα), να καταγραφούν στάσεις και να διαπιστωθεί αν η χρήση του εργαλείου οδήγησε 
σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.   
 
Η διαδραστική εφαρμογή για το αυτοσχέδιο διαδραστικό σύστημα χαμηλού κόστους  
Η εφαρμογή που παρουσιάζουμε αναπτύχθηκε εξ αρχής με τη λογική χρήσης της από το 
προτεινόμενο διαδραστικό σύστημα χαμηλού κόστους. Αφορά τη διδασκαλία του κεφαλαίου 
της Ε΄ τάξης «Τήξη και Πήξη».  
Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή δεν έχει ως στόχο να αντικαταστήσει 
το σχολικό εγχειρίδιο, το προτεινόμενο μοντέλο διδασκαλίας και τις τεχνικές εργασίας των 
μαθητών, όπως αυτά περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα αλλά και στο βιβλίο του 
δασκάλου για τη διδασκαλία της Φυσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στόχος είναι να 
χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω (σχολικό εγχειρίδιο, μοντέλο 
διδασκαλίας, κλπ) σε ένα διαδραστικό περιβάλλον και να εμπλουτιστούν όπου κρίνεται σκόπιμο 
με διαδικασίας διάδρασης προκειμένου να μελετηθεί η πιθανότητα να αυξηθούν τα μαθησιακά 
οφέλη για τους μαθητές. Κυρίαρχο ρόλο παίζει και στην προτεινόμενη εφαρμογή ο 
πειραματισμός των μαθητών, όπως ακριβώς προτείνεται στα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ.  
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Εικόνα 2: Χρήση του αυτοσχέδιου διαδραστικού συστήματος από εκπαιδευτικούς για 

σύρσιμο αντικειμένων και αποτύπωση σημειώσεων. 
 
Η παρουσίαση του υλικού και της συνολικής εκπαιδευτικής εφαρμογής έγινε με βάση το 
Επιστημονικό ανακαλυπτικό Μοντέλο διδασκαλίας, που αποτελεί το προτεινόμενο μοντέλο 
για τη διδασκαλία των Φυσικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Βιβλίο Δασκάλου, Ε΄ 
Δημοτικού). 
Πιο συγκεκριμένα: 
Στο στάδιο του εναύσματος αφού εντάξαμε τις εικόνες του βιβλίου σε διαδραστικό 
περιβάλλον, προσθέσαμε μέσω υπερσυνδέσμων βίντεο και επιπλέον εικόνες από υλικά που 
βρίσκονταν σε κατάσταση τήξης και πήξης. Ειδικότερα για τους μαθητές της ομάδας 
πειραματισμού τους ενθαρρύναμε να χρησιμοποιήσουν την γραφίδα και τη διαδραστική 
επιφάνεια και να σημειώσουν πάνω στην εικόνα και στο βίντεο ότι τους έκανε εντύπωση. 
Στο στάδιο της διατύπωσης υποθέσεων ζητήσαμε από τους μαθητές να μας πουν τις 
υποθέσεις τους για την τήξη και τη πήξη. Κάθε ομάδα μαθητών αποτύπωνε σε απλό κείμενο 
τις υποθέσεις της. Η ομάδα πειραματισμού ενθαρρύνθηκε να αποτυπώσει τις απόψεις των 
μαθητών χρησιμοποιώντας τη γραφίδα και με τον ίδιο τρόπο να τις ομαδοποιήσει, κάνοντας 
παράλληλα σχήματα και σχέδια πάνω σε όσες εικόνες του εναύσματος έκριναν απαραίτητο, 
δημιουργώντας κάποιες σχέσεις μεταξύ αυτών και των απόψεών τους και εξηγώντας 
ανάλογα. 
Στο στάδιο του πειραματισμού ζητήσαμε από τους μαθητές να πραγματοποιήσουν τα 
πειράματα του σχολικού εγχειριδίου και να καταγράψουν τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις 
τους. Οι μαθητές της ομάδας πειραματισμού το έκαναν αυτό με την γραφίδα στο διαδραστικό 
περιβάλλον και χρησιμοποίησαν την οθόνη που είχε αποτυπωμένες όλες τις παρατηρήσεις 
και μετρήσεις ως σημείο αναφοράς για την πορεία του πειραματισμού. 
Στο στάδιο των συμπερασμάτων οι μαθητές προσπάθησαν να εξάγουν συμπεράσματα με 
βάση τα δεδομένα του πειραματισμού. Οι μαθητές της ομάδας πειραματισμού με τη γραφίδα 
έγραφαν τις συμπερασματικές προτάσεις τους στην οθόνη και μπορούσαν να τις 
διαπραγματευτούν με όλη την τάξη ώστε να καταλήξουν και με τη βοήθεια τους 
εκπαιδευτικού στα τελικά συμπεράσματα. 
Στο στάδιο της εμπέδωσης/γενίκευσης μεταφέρθηκαν στο διαδραστικό περιβάλλον οι 
προτεινόμενες δραστηριότητες του βιβλίου και προσθέσαμε επιπλέον δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνταν με το σύρσιμο αντικειμένων της επιφάνειας σε σωστές θέσεις. 
Παράλληλα προβάλαμε προσομοιώσεις του μικροκόσμου που εξηγούσαν το φαινόμενο της 
τήξης και της πήξης καλώντας τους μαθητές να σημειώσουν πάνω τους ότι τους έκανε 
εντύπωση, να γράψουν δίπλα τους ανάλογο κείμενο, αλλά και να πάρουν στιγμιότυπα της 
προσομοίωσης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής από την 
επιφάνεια διάδρασης (εικόνα 3).  
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Εικόνα 3: Χρήση βίντεο δυναμικής προσομοίωσης στο στάδιο της γενίκευσης. Οι μαθητές 
χρησιμοποιώντας το αυτοσχέδιο διαδραστικό σύστημα, έχουν καταγράψει τις παρατηρήσεις 

πάνω στο βίντεο. 
 
Αποτελέσματα έρευνας 
Αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της έρευνας στο οποίο οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν 
να φτιάξουν την ιδιοκατασκευή του διαδραστικού συστήματος χαμηλού κόστους, δόθηκαν 
ερωτηματολόγια προκειμένου να ανιχνευθούν τυχόν δυσκολίες στην πορεία της 
ιδιοκατασκευής και να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο διαδραστικό σύστημα είναι 
λειτουργικό σε μια σχολική τάξη. 
Από τα ερωτηματολόγια βγήκαν τα παρακάτω συμπεράσματα: 
- Η αναζήτηση των κατάλληλων υλικών (hardware) για την πραγματοποίηση της 
ιδιοκατασκευής ήταν εύκολη, καθώς όλα τα υλικά ήταν διαθέσιμα σε καταστήματα 
ηλεκτρονικών και τεχνολογίας, στις τιμές που έχουν προαναφερθεί (πολύ σημαντικός 
παράγοντας για να ισχύει το «χαμηλού κόστους» δίπλα στο διαδραστικό σύστημα). 
- Στην τελική αξιολόγηση της ιδιοκατασκευής ως προς την ευκολία αναζήτησης υλικών 
(hardware και software) και την ευκολία τοποθέτησής της στη σχολική τάξη, οι εκπαιδευτικοί 
έδωσαν (κατά Μ.Ο.) έναν βαθμό 4 στην κλίμακα του 5, όπου 1 είναι ο χαρακτηρισμός «πολύ 
δύσκολο να πραγματοποιηθεί» και 5 ο χαρακτηρισμός «πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί». 
- Στο ερώτημα αν θα πρότειναν το αυτοσχέδιο διαδραστικό σύστημα και σε άλλους 
συναδέλφους, όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν θετικά. 
- Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 80% απάντησαν πως μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν με το 
αυτοσχέδιο διαδραστικό σύστημα τα περισσότερα λογισμικά και εφαρμογές που 
χρησιμοποιούσαν και με τον υπολογιστή τους, 
- Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 60% απάντησαν πως επεξεργάστηκαν κατάλληλα λογισμικά 
και εφαρμογές με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργούν (και) σε διαδραστικό περιβάλλον, 
προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της διαδραστικής επιφάνειας. 
Στο επόμενο στάδιο ελέγξαμε τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις στάσεις μαθητών που 
χρησιμοποίησαν το αυτοσχέδιο διαδραστικό σύστημα, σε σχέση με μαθητές που διδάχθηκαν 
με χρήση υπολογιστή και προτζέκτορα. 
Μοιράσαμε στους μαθητές ερωτηματολόγια στάσεων και διερεύνησης του γνωστικού 
αντικειμένου. 
Από τα ερωτηματολόγια βγήκαν τα παρακάτω συμπεράσματα: 
- Σε ποσοστό 60% οι μαθητές της ομάδας πειραματισμού χρησιμοποίησαν το διαδραστικό 
μέσο και ενεπλάκησαν στη διδασκαλία χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες. Στην ομάδα 
ελέγχου το 25% των μαθητών χρησιμοποίησε με κάποιον τρόπο τις Νέες Τεχνολογίες. 
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- Οι μαθητές της ομάδας πειραματισμού σε ποσοστό 70% απάντησαν πως τους άρεσε το 
μάθημα με τη χρήση του διαδραστικού μέσου, ενώ αντίστοιχα στην ομάδα ελέγχου το 30% 
απάντησε πως τους άρεσε το μάθημα με τον υπολογιστή. 
- 20 από τους 24 μαθητές της ομάδας πειραματισμού που χρησιμοποίησαν τον αυτοσχέδιο 
διαδραστικό πίνακα δεν βρήκαν δυσκολίες στη χρήση του και σε ποσοστό 90% απάντησαν 
πως θα ήθελαν να κάνουν με ανάλογο τρόπο τα μαθήματά τους.  
- Το 30% των μαθητών της ομάδας πειραματισμού μπορούσε να χρησιμοποιεί με κάποιον 
τρόπο το μικρόκοσμο για να εξηγήσει την τήξη και την πήξη, το ποσοστό στην ομάδα 
ελέγχου ήταν 10%. 
- Το 80% των μαθητών της ομάδας πειραματισμού απάντησε σωστά σε ερωτήσεις ελέγχου 
του γνωστικού αντικειμένου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της ομάδας ελέγχου ήταν εξίσου 
υψηλό 70%. 
Προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη χρήση από τους μαθητές του αυτοσχέδιου 
διαδραστικού πίνακα ήταν τα εξής:  
- Κάποιοι μαθητές καθώς χρησιμοποιούσαν το στυλό υπέρυθρων ακτινών τοποθετούσαν το 
κορμί τους μπροστά από τον προβολέα με αποτέλεσμα η ακτίνα από το στυλό να μη φτάνει 
στο χειριστήριο WII για να αναγνωρισθεί. 
- Υπήρχαν φορές που ενδεχόμενες μικροκινήσεις του προβολέα ή του χειριστηρίου 
αποσυντόνιζαν τη διαδραστική επιφάνεια και απαιτούνταν μηδενισμός από την αρχή. Το 
πρόβλημα λύθηκε όταν προβολέας και χειριστήριο τοποθετήθηκαν σε θέση όπου η διέλευση 
των μαθητών δεν χαλούσε την αρχική τους θέση. 
 
Συμπεράσματα – προτάσεις 
Όπως αποτυπώθηκε και παραπάνω από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως ένα 
διαδραστικό σύστημα μπορεί να βοηθήσει στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και να 
φέρει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με την εκπαιδευτική χρήση ενός 
υπολογιστή. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εκπαιδευτικός να έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή που θα 
χρησιμοποιεί και θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες μιας διαδραστικής επιφάνειας και 
κυρίως: 
- την άμεση γραφή μέσω της γραφίδας οπουδήποτε γρήγορα και εύκολα,  
- την αλληλεπίδραση (σύρσιμο, άνοιγμα, κλείσιμο, μεταφορά σε πρώτο πλάνο, κλπ) 
ψηφιακών αρχείων, 
- την χρήση εργαλείων του διαδραστικού περιβάλλοντος (αποτύπωση στιγμιοτύπων, 
καταγραφή βίντεο). 
Όλα τα παραπάνω είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί για να 
χρησιμοποιούνται κυρίως από μαθητές. 
Το προτεινόμενο αυτοσχέδιο διαδραστικό σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί στις παραπάνω 
προτάσεις. Έχοντας στα πλεονεκτήματά του το χαμηλό κόστος, διαπιστώθηκε στην έρευνά 
μας πως ένας εκπαιδευτικός με κάποιες (μάλλον βασικές) γνώσεις χρήσης των Νέων 
Τεχνολογιών, μπορεί σχετικά εύκολα να βρει τα απαραίτητα υλικά και να πραγματοποιήσει 
την ιδιοκατασκευή.  
Παράλληλα χωρίς μεγάλα εμπόδια και δυσκολίες, όπως φάνηκε από τα ερωτηματολόγια που 
συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να αναπτυχθούν διαδραστικά εκπαιδευτικά 
σενάρια, διαδραστικές δραστηριότητες και διαδραστικά ψηφιακά φύλλα εργασίας. 
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Η χρήση του προτεινόμενου διαδραστικού συστήματος όταν ο εκπαιδευτικός μεριμνήσει για 
την σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, μπορεί να δώσει 
τη δυνατότητα χρήσης διαδραστικού περιβάλλοντος που μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με αυτό 
των διαδραστικών πινάκων. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει αφενός να υπάρξει ένας 
χρόνος εξοικείωσης των μαθητών (και των εκπαιδευτικών) με το διαδραστικό σύστημα και 
αφετέρου να δημιουργηθούν/αναπτυχθούν μαθήματα για χρήση σε ένα περιβάλλον 
διάδρασης ώστε να έχει νόημα η χρήση του. 
Το αυτοσχέδιο διαδραστικό σύστημα χαμηλού κόστους έχει και προβλήματα όπως φάνηκε 
στην έρευνα. Η εύρεση της σωστής θέσης τοποθέτησης του χειριστηρίου WII ώστε να 
βρίσκεται πάντα στο εύρος λειτουργίας του, η αναζήτηση ή κατασκευή στυλό υπέρυθρων 
ακτινών και τέλος η αδυναμία άμεσης καταγραφής κειμένων όταν γίνονται γρήγορες κινήσεις 
βάζει κάποια εμπόδια και θέτει περιορισμούς στη χρήση του. Πιστεύουμε όμως πως, όπως 
φάνηκε και στην έρευνα, τα περισσότερα εμπόδια μπορούν να αντιμετωπιστούν, αλλά κυρίως 
πως τα οφέλη από την ύπαρξη και την εκπαιδευτική χρήση ενός διαδραστικού συστήματος 
στην τάξη (σε κάθε τάξη, λόγω χαμηλού κόστους) είναι αξιοσημείωτα ώστε να οδηγήσουν 
τον εκπαιδευτικό σε αυτή την πρόταση. 
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Περίληψη Αναπτύχθηκε, εφαρμόσθηκε και αξιολογήθηκε μια πρότυπη μεθοδολογία, που ενσωματώνει 
δυναμικά  τη στρατηγική αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο Ε.Β.Ρ.Η.Κ.Α. Η 
συγκεκριμένη στρατηγική συνδυαστικά αξιοποιεί διαφορετικές μηχανές αναζήτησης για να 
υποστηρίξει φοιτητές στην αναζήτηση εκπαιδευτικών πληροφοριών (διαφόρων μορφών) στο 
διαδίκτυο, ώστε μόνοι τους και για συγκεκριμένες θεματικές,  να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν εκπαιδευτικά πειράματα διερεύνησης ανοικτού τύπου. Από τα αποτελέσματα 
των επιμέρους ερευνών που έλαβαν χώρα, φαίνεται τελικά ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία 
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους φοιτητές ώστε να ολοκληρώσουν μαθησιακά επιτυχώς, 
τις θεματικές ασκήσεις ενός τέτοιου τύπου εργαστηρίου.  
Abstract 
E.V.R.I.K.A. is an original strategy which aims at facilitating undergraduate students and 
potential teachers to seek educational information in different forms (text, pictures, videos, 
simulations, e.t.c.) combining different types of internet search engines. E.V.R.I.K.A. 
multiply embedded in an educational inquiry methodology actually forms a succession of 
steps to be taken in order to find the appropriate information. This way, trainee students were 
led autonomously to the physics concepts, phenomena and their scientific importance and 
used the appropriate scientific instruments in order to carry out experimental procedures of 
open-ended inquiry type. 
 
 
Εισαγωγή 
Οι προπτυχιακοί φοιτητές και μελλοντικοί δάσκαλοι Φυσικών Επιστημών πρέπει να είναι σε 
θέση να μπορούν να εκτελούν με ευχέρεια απλές πειραματικές διαδικασίες και να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το Διαδίκτυο προκειμένου να βρίσκουν πληροφορίες, 
λογισμικά και εργαλεία ώστε να μαθαίνουν με τη βοήθεια αυτών. Αποτελέσματα έρευνας των 
Raes, A. et al (2012) έδειξαν ότι η μάθηση μέσα από δραστηριότητες διαδικτυακού και 
διερευνητικού τύπου με κλιμακωτά επίπεδα δεξιοτήτων συμβάλλει σε συγκεκριμένους τομείς 
γνώσης των εκπαιδευόμενων και στην ανάδειξη της μεταγνωστικής ευαισθητοποίησης τους. 
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Αναπτύχθηκε λοιπόν μια στρατηγική αναζήτησης στο διαδίκτυο, που ανήκει στη ευρύτερη 
θεματολογία της επίλυσης πληροφοριακού προβλήματος I.P.S. την οποία και ονομάσαμε 
Ε.Β.Ρ.Η.Κ.Α. -Εκπαιδευτική. Βηματική. Ρυθμιζόμενη. Κυκλική .Αναζήτηση. Κατά τους 
Amber Walraven, τον Saskia Brand-Gruwel, και τον Henny P.A. Boshuizen, (Walraven et al., 
2009) η επίλυση προβλημάτων πληροφορίας απαιτεί πολλές επιμέρους δραστηριότητες, οι 
οποίες  αποτελούν από κοινού μια διαδικασία που αναφέρεται ως «επίλυση πληροφοριακού 
προβλήματος» (IPS).  

 Σχήμα 1. Η γενική μορφή της στρατηγικής αναζήτησης στο διαδίκτυο που προτείνουμε-
Ε.Β.Ρ.Η.Κ.Α. 

 

  
 
Η στρατηγική Ε.Β.Ρ.Η.Κ.Α. είναι μια κυκλική διαδοχή βημάτων με ορθή αλλά και κατά 
περίπτωση αντίστροφη πορεία εντός του κύκλου, τα οποία αφορούν στη συνδυαστική 
αξιοποίηση εργαλείων/ιστοσελίδων  του διαδικτύου. Αυτά τα εργαλεία/ιστοσελίδες του 
διαδικτύου είναι μηχανές και μετα-μηχανές αναζήτησης, μεταφραστικές μηχανές, μηχανές 
αναζήτησης με ειδικά φίλτρα, μηχανές συσχετίσεων και υπολογισμών, ιστοσελίδες 
αναζήτησης προσομοιώσεων και επεξηγηματικών βίντεο καθώς και μηχανές αντίστροφης 
αναζήτησης εικόνων.  
Ανάλογα με το θέμα της αναζήτησης ο ίδιος κύκλος μπορεί να πραγματοποιηθεί ξανά και 
ξανά, με παραλλαγές τόσο σε βήματα και πορεία κατεύθυνσης, όσο και σε μηχανές 
αναζήτησης ή του τρόπου που αυτές χρησιμοποιούνται. Θεωρούμε πως κάθε μηχανή 
αναζήτησης ξεχωριστά δεν μπορεί να προσφέρει εκείνο που συνδυαστικά η χρήση όλων μαζί 
μπορεί να προσφέρει και αυτό γιατί κάθε εργαλείο εμπεριέχει διαφορετική μέθοδο 
αναζήτησης, ταξινόμησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων του, βοηθώντας έτσι μέσα 
από τους διαφορετικούς αυτούς τρόπους τους φοιτητές, στο να αποκτούν πολύπλευρη, 
πολύτροπη και ολοκληρωμένη εικόνα γι’ αυτό που αναζητούν. Μια σειρά από τέτοια 
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εργαλεία (εντελώς ενδεικτικά) παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 1. Οι φοιτητές με τη 
βοήθεια αυτών των εργαλείων αρχικά βρίσκουν λέξεις/φράσεις κλειδιά στα ελληνικά και στα 
αγγλικά, πάνω στα οποία συνεχίζουν την αναζήτησή τους ώστε να οδηγούνται σε ιστοσελίδες 
που περιλαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε θεωρία και εκπαιδευτικά πειράματα με 
διαφορετικές μορφές παρουσίασης και τρόπους προσέγγισης επιλύοντας έτσι μια σειρά από 
προβλήματα πληροφορίας που χρειάζονται για να κατανοήσουν το φαινόμενο που μελετούν.  
 

Πίνακας 1. Εργαλεία/μηχανές αναζήτησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
Ε.Β.Ρ.Η.Κ.Α. 

 
Εργαλείο Χρήση Εργαλείου εντός 

της EBΡHKA 
Διεύθυνση (url) 

Απλές Μηχανές αναζήτησης Αναζήτηση πρώτων λέξεων 
κλειδιών http://www.google.gr/advanced_search  

 
Μετα-μηχανές Αναζήτησης 

Εύρεση επιπλέον όρων μέσα 
από χρήση άλλων μηχανών 

αναζήτησης 
http://www.dogpile.com  
http://www.surfwax.com  

Μηχανές 
Ταξινόμησης και 

αναζήτησης με φίλτρα 
Εύρεση επιπλέον όρων μέσα 
από ειδικά φίλτρα από άλλες 

μηχανές 
http://www.instagrok.com  
http://www.choosito.com  

 
Μεταφραστικές Μηχανές 

Μετάφραση όρων, λέξεων, 
φράσεων/ιστοσελίδων  

 
Μετάφραση ορολογίας 

Αλλαγή γλώσσας στη 
http://www.wikipedia.com  

http://dictionary.reference.com/ , 
http://translate.google.com/m/translate   

http://www.worldlingo.co m  
http://iate.europa.eu  

Υπολογιστικές Μηχανές Μαθηματικές Πράξεις http://wolframalpha.com  
Μηχανές Αναζήτησης 

Εξειδικευμένες στις Φυσικές 
Επιστήμες και την 

τεχνολογία 

Αναζήτηση προσομοιώσεων 
για τη θεματική μας http://sparticl.org  

Μηχανές Αναζήτησης 
Βίντεο Βίντεο με επεξήγηση 

θεωρίας και παρουσίαση 
πειραμάτων 

http://Khanacademy.com   
http://youtube.com  

http://teachertube.com 
 http://ted-ed.com  

Μηχανές αντίστροφης 
αναζήτησης εικόνων Μέσα από εικόνες (κυρίως 

συσκευών ή διατάξεων) 
εύρεση άλλων ιστοσελίδων 
που τις περιέχουν και άρα 

σχετικών θεματικών 

http://www.tineye.com  
https://www.google.gr/imghp 

 
Έτσι οι ασκούμενοι φοιτητές χρησιμοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία προσεγγίζουν μόνοι 
τους τις έννοιες, τα φαινόμενα και τη φυσική σημασία τους καθώς και τα όργανα, τις 
διατάξεις και την εν γένει πειραματική διαδικασία με πολλαπλό και ποικιλόμορφο τρόπο 
ώστε να εκτελέσουν τελικά οι ίδιοι και επιτυχώς πειραματικές διαδικασίες ανοικτού – 
διερευνητικού τύπου. Αυτό γίνεται εφικτό με τη πολλαπλή χρήση της Ε.Β.Ρ.Η.Κ.Α. 
κατάλληλα ενταγμένης στην Εκπαιδευτική Επιστημονική μεθοδολογία με διερεύνηση 
(Καλκάνης, Γ.Θ. et al. 2013, Καλκάνης, Γ.Θ. 2007., Σάββας, Σ. 1996), όπως παρουσιάζεται 
παρακάτω στο Σχήμα 2. Το αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού είναι μια ανοικτού τύπου 
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προσέγγιση στην εργαστηριακή πρακτική της διερεύνησης μέσα από επίλυση πληροφοριακού 
τύπου προβλημάτων με χρήση του Διαδικτύου. Ανοικτή ως προς τα υλικά, τη πειραματική 
διαδικασία καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν οι ασκούμενοι φοιτητές.  
 

Σχήμα 2. Συσχέτιση Ε.Β.Ρ.Η.Κ.Α. και εργαστηρίου που χρησιμοποιεί την Εκπαιδευτική 
Επιστημονική μεθοδολογία με διερεύνηση 

 

  
Μεθοδολογία  
Η όλη εφαρμογή στόχευε στο να διερευνηθεί εάν η συγκεκριμένη στρατηγική αναζήτησης 
ενταγμένη σε κατάλληλη μεθοδολογία, μπορεί να υποστηρίξει φοιτητές στο να εκτελέσουν με 
μαθησιακή επιτυχία, πειράματα διερεύνησης ανοικτού τύπου (open-ended inquiry). 
Εργαστηριακές δραστηριότητες δηλαδή με εντελώς ανοικτή διαδικασία, που πρακτικά 
σημαίνει ότι οι ασκούμενοι αποφασίζουν για τα ερωτήματα, την πειραματική διαδικασία, τις 
εν γένει διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, αλλά και τα συγκεκριμένα συμπεράσματα στα 
οποία θα καταλήξουν ξεκινώντας από το θέμα/βασικό πρόβλημα που τους δόθηκε. Επιλέξαμε 
πειράματα διερεύνησης ανοικτού τύπου γιατί ότι οι ανοικτού τύπου προσεγγίσεις σε σχέση με 
το παραδοσιακό εργαστήριο στο ίδιο πείραμα, είχαν θετικότερα αποτελέσματα  όσον αφορά 
στα παιδαγωγικά αποτελέσματα, στον χρόνο προετοιμασίας, στον χρόνο εργασίας στο 
εργαστήριο και στην άποψη του μαθητή για το πείραμα (Berg  C. A. R. et al, 2003), ενώ 
αντίθετα οι  κλειστές διαδικασίες και ακολουθούν ένα τύπο «συνταγής» με κατευθυνόμενες 
λειτουργίες οδηγούν σε αυστηρά προκαθορισμένο αποτέλεσμα και στερούν από τους 
εκπαιδευόμενους τη συμμετοχή στη διαδικασία προβλέψεων (Λευκοπούλου Β.,2004). Επίσης 
έχει αποδειχθεί (Hofstein, A.& Lunetta V.N., 2003, Pizzolato N., et al.,2014) ότι η επιτυχής 
εκπαιδευτικά εκτέλεση πειραμάτων τέτοιου τύπου, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε 
διάφορους τομείς, όπως η ερμηνεία των φαινομένων και η συσχέτιση των επιμέρους εννοιών 
τους, η ευρύτερη κατανόηση της Φυσικής αλλά και η καλλιέργεια διαφόρων δεξιοτήτων. 
Αυτά τα ευρήματα είναι σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες τάσεις ενίσχυσης της συμμετοχής 
των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και στη δόμηση της γνώσης των επιστημονικών 
εννοιών και διαδικασιών (Hofstein, A., 2004) και έχει διαπιστωθεί (Katchevich. Dv., 2011) 
ότι τα πειράματα διερευνητικού τύπου έχουν τη δυνατότητα να χρησιμεύσουν ως μια 
αποτελεσματική πλατφόρμα για τη διατύπωση επιχειρημάτων, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών αυτού του μαθησιακού περιβάλλοντος, να βοηθήσουν στη κατανόηση 
δύσκολων εννοιών Φυσικής και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από την  
ενίσχυση των δεξιοτήτων συλλογισμού (Pizzolato N., et al. 2014). 
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Συνολικά το δείγμα μας στην κύρια έρευνα ήταν 38 φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. που 
παρακολουθούσαν το εργαστηριακό μάθημα «Φυσική». Πριν την κύρια έρευνα αξίζει να 
σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα στην οποία φοιτητές ασκήθηκαν στη 
χρήση και βελτίωση της Ε.Β.Ρ.Η.Κ.Α. μέσα από θεματικές οριζόντιας λογικής 
(Σωτηρόπουλος et al, 2007) που οδήγησε στη δημιουργία του συνόλου των εργαλείων της 
κύριας έρευνας (η διαδικασία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα όμως της έρευνας 
αυτής δεν παρουσιάζονται στη παρούσα εργασία). Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες 
των 19 φοιτητών με τυχαίο τρόπο και η καταγραφή επιμέρους χαρακτηριστικών τους, 
κατέδειξε τελικά ισοδύναμες ομάδες ελέγχου και πειραματισμού. Τα θέματα των τριών 
εργαστηριακών ασκήσεων που δόθηκαν στους φοιτητές και των δύο ομάδων ήταν σε 
διαφορετικές θεματικές της Φυσικής (ηλεκτρομαγνητισμός, οπτική, φαινόμενο doppler) και 
δόθηκαν με έναν γενικό τρόπο. Στη ομάδα πειραματισμού δόθηκαν οι θεματικές ασκήσεις 
αφού πρώτα τους παρουσιάσθηκε εκτενώς η μεθοδολογική προσέγγιση αναζήτησης στο 
διαδίκτυο μέσα από παραδείγματα εφαρμογής και στην ομάδα ελέγχου δόθηκαν απλώς οι 
θεματικές ασκήσεις. Η έρευνα έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων πολλαπλής 
επιλογής και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας και για τις τρεις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι 
φοιτητές, σε διμελή γκρουπ, μπροστά σε ένα υπολογιστή συνεργάστηκαν στις θεματικές 
ασκήσεις που αναφέραμε, πραγματοποιώντας αναζητήσεις στο διαδίκτυο και καταγράφοντας 
στοιχεία από αυτά που βρήκαν, σε online ψηφιακό σύστημα ηλεκτρονικών Φύλλων 
Εργασίας. Στη συνέχεια επέλεξαν από κοινού τα κατάλληλα εργαστηριακά υλικά και 
συσκευές (από αυτά που είχαν στη διάθεσή τους), σχεδίασαν και εκτέλεσαν τα πειράματα 
που οι ίδιοι αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην έρευνα μας, 
συγκριτική αξιολόγηση των δυο ομάδων έρευνας βάσει των ερωτηματολογίων γνώσεων τα 
οποία συμπλήρωσαν ψηφιακά οι φοιτητές πριν (pre), μετά (post) και μετά από δυο μήνες 
(after). Στην εξαγωγή συμπερασμάτων από εμάς χρησιμοποιήθηκε και το περιεχόμενο των 
ηλεκτρονικών Φύλλων Εργασίας που συμπλήρωναν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της 
πειραματικής διαδικασίας (τα οποία όμως δεν παρουσιάζονται στη παρούσα εργασία). 
 

Αποτελέσματα και συζήτηση 
Η στατιστική επεξεργασία των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων έδειξε τις 
διαφοροποιήσεις στους μέσους όρους και στις τρεις ασκήσεις για τις ομάδες έρευνας, υπέρ 
της ομάδας πειραματισμού, όπως φαίνεται και από τα τρία διαγράμματα που ακολουθούν, τα 
οποία και παρουσιάζουν για κάθε test (pre-post-after) τους μέσους όρους της κάθε ομάδας (με 
πράσινο η πειραματική και με μπλε η ελέγχου) στις τρεις ασκήσεις. 

 Σχήμα 3. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων στα τρία test (Pre-Post-After) για κάθε 
εργαστηριακή άσκηση  ανάμεσα στις δυο ομάδες έρευνας με τη στατιστική μέθοδο Repeated 

Measures ANOVA 
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Η σύγκριση των επιδόσεων των φοιτητών των δύο τμημάτων (ελέγχου και πειραματισμού) 
που παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες με το στατιστικό κριτήριο Independent samples 
t-test (ανεξάρτητα δείγματα), έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
τους σε καμία άσκηση πριν τη διαδικασία (pre tests), ενώ μετά τη διαδικασία (post tests) 
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις ασκήσεις υπέρ της ομάδας 
πειραματισμού, οι οποίες μάλιστα παραμένουν και αρκετό καιρό μετά την παρέμβαση όπως 
προκύπτει από τα after tests.  
 Πίνακας 2. Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών των δύο τμημάτων στα pre test σε κάθε 
άσκηση 

Pre test Στατιστικό κριτήριο 
Independent samples t-test 

τμ. ελέγχου 
μ.ο.              τ.α. 

τμ. πειραματικό 
μ.ο.               τ.α. 

Η/Μ t(1, 34) = -0,521, ns 7,05/15 1,39 7,33/15 1,78 
Doppler t(1, 34) = -,483, ns 8,50/15 0,23 8,66/15 0,25 
Οπτική t(1, 34) = -1,353, ns 6,44/15 1,46 7,27/15 2,16 

 Πίνακας 3. Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών των δύο τμημάτων στα post tests σε κάθε 
άσκηση 

Post test Στατιστικό κριτήριο 
Independent samples t-test 

τμ. ελέγχου 
μ.ο.             τ.α. 

τμ. πειραματικό 
 μ.ο.               τ.α. 

Η/Μ t(1, 34) = -2,017, p=0,05 8,28/15 1,17 9,28/15 1,74 
Doppler t(1, 34) = -2,447, p=0,02 9,94/15 1,43 11,00/15 1,13 
Οπτική t(1, 34) = -2,603, p=0,01 6,94/15 2,38 8,89/15 2,08 

 Πίνακας 4. Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών των δύο τμημάτων στα after tests σε κάθε 
άσκηση 

After test Στατιστικό κριτήριο 
Independent samples t-test 

τμ. ελέγχου 
μ.ο.         τ.α. 

τμ. πειραματικό 
μ.ο.          τ.α. 

Η/Μ t(1, 34) = -2,169, p=0,037 7,66/15 1,32 8,83/15 1,85 
Doppler t(1, 34) = -3,523, p=0,001 9,50/15 1,42 10,94/15 0,99 
Οπτική t(1, 34) = -3,093, p=0,004 6,83/15 1,65 8,72/15 1,99 

 
Η σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών των δύο τμημάτων (ελέγχου και πειραματικού) με 
το στατιστικό κριτήριο Independent samples t-test έδειξε λοιπόν ότι πριν την παρέμβαση (pre 
tests) δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων σε καμία 
άσκηση [Η/Μ: t(1, 34) = -0,521, ns – Dopller: t(1, 34) = -,483, ns και Οπτική: t(1, 34) = -
1,353, ns], ενώ μετά την παρέμβαση (post tests) υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των ομάδων σε όλες τις ασκήσεις [Η/Μ: t(1, 34) = -2,017, p=0,05 – Dopller: t(1, 34) = 
-2,447, p=0,02 και Οπτική: t(1, 34) = -2,603, p=0,01] υπέρ της πειραματικής ομάδας η οποία 
εμφανίζει σημαντικά καλύτερη επίδοση σε σχέση με την ελέγχου. Τέλος τα after tests έδειξαν 
ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές των δύο ομάδων υπέρ της πειραματικής παραμένουν 
και αρκετό καιρό μετά την παρέμβαση [Η/Μ: t(1, 34) = -2,169, p=0,037– Dopller: t(1, 34) = -
3,523, p=0,001 και Οπτική: t(1, 34) = -3,093, p=0,004].  
Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται για την ομάδα πειραματισμού η σύγκριση για τα τρία είδη test 
ανά ζεύγη (pre test - post test και post test – after test) με τη μέθοδο εξαρτημένου 
δείγματος, Paired Sample T-test  
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Πίνακας 5.  Σύγκριση για την ομάδα πειραματισμού για κάθε άσκηση ανά ζεύγη tests με τη 
μέθοδο Paired Sample T-test. 

Ομάδα Πειραματισμού Σύγκριση 
pre test - post test Σύγκριση 

post test – after test 
Ηλεκτρομαγνητισμός t(17)= -5,450, p<0,001 t(17)= 1,810, ns 

Doppler t(17)=  -8,702, p<0,001 t(17)= 0,251, ns 
Οπτική t(17)= -5,971, p<0,001 t(17)= 0,511, ns 

 
Συμπεράσματα και προτάσεις  
Μέσα από το σύνολο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της διδακτορικής 
διατριβής του υπογράφοντα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει βελτίωση στις απαντήσεις των 
φοιτητών μετά την παρέμβαση σε όλες τις ενότητες και συγκριτική υπεροχή της ομάδας 
πειραματισμού έναντι της ομάδας ελέγχου. Οι δύο ομάδες φοιτητών (ελέγχου και 
πειραματισμού) είχαν φοιτητές με ισοδύναμες επιδόσεις αρχικά αλλά στη συνέχεια, μετά την 
παρέμβαση, οι επιδόσεις τους διαφοροποιούνται, με την ομάδα πειραματισμού να 
παρουσιάζει σημαντική βελτίωση της επίδοσής της σε όλες τις ασκήσεις,  καθιστώντας την 
όλη διαδικασία επιτυχή. Μάλιστα, από τις απαντήσεις που δοθήκαν από τους φοιτητές και 
μετά από δυο μήνες, η γνώση που αποκτήθηκε παραμένει σημαντικά τους φοιτητές της 
ομάδας πειραματισμού όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.  
Παράλληλα οι φοιτητές της ομάδας ελέγχου αν και στερούνται μεθοδολογικής προσέγγισης 
στην αναζήτηση στο διαδίκτυο (τουλάχιστον δομημένης και με πολυτροπικές δυνατότητες) 
φαίνεται πως με τη βοήθεια του διαδικτύου καταφέρνουν να ολοκληρώσουν σε σημαντικό 
βαθμό τις πειραματικές δραστηριότητες. Άρα εν γένει, η αναζήτηση πληροφοριών, εικόνων, 
βίντεο, προσομοιώσεων στο διαδίκτυο για την πραγματοποίηση πειραμάτων διερεύνησης 
ανοικτού τύπου φαίνεται να βοηθάει σημαντικά μαθησιακά. Όταν επιπρόσθετα υπάρχει 
μέθοδος αναζήτησης που διασφαλίζει την εγκυρότητα και τη γρήγορη πρόσβαση σε αυτές τις 
κατάλληλες πληροφορίες τα αποτελέσματα είναι σαφώς καλύτερα. Με άλλα λόγια οι 
φοιτητές δουλεύοντας ομαδικά με τη βοήθεια της Ε.Β.Ρ.Η..Κ.Α. καθίστανται ικανοί να 
βρίσκουν μόνοι τους (χωρίς την βοήθεια εκπαιδευτικού) τις ορθές και έγκυρες πολυτροπικές 
πληροφορίες για να εκτελέσουν τα πειράματα φυσικής που οι ίδιοι θα επιλέξουν -ξεκινώντας 
από το θέμα που τους δόθηκε- διαμορφώνοντας οι ίδιοι την πορεία μάθησης με διερευνητικό 
τρόπο και ελέγχοντας οι ίδιοι τις επιμέρους παραμέτρους των πειραμάτων. Καταλήγουμε 
λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η Ε.Β.Ρ.Η.Κ.Α. ενταγμένη στην κατάλληλη εκπαιδευτική 
μεθοδολογία διερεύνησης, φαίνεται να είναι ικανή να υποστηρίξει ικανοποιητικά τους 
φοιτητές στο να εκτελούν εργαστήρια Φυσικής ανοικτού τύπου και να έχει για αυτούς, 
μαθησιακά θετικά αποτελέσματα. Εκτιμούμε πως μπορεί και στο μέλλον να βοηθήσει, αρκεί 
να εμπλουτίζεται με νέες μηχανές αναζήτησης και τις κατάλληλες για αυτές προσεγγίσεις. 
Ήδη σε ερευνητικό επίπεδο πραγματοποιούμε εφαρμογές σε τμήματα της Α’ Γυμνασίου στο 
μάθημα της Φυσικής και θέτουμε τις βάσεις για τη δημιουργία μιας εφαρμογής που θα 
αυτοματοποιεί τη χρήση της στρατηγικής και θα διευκολύνει την αναζήτηση στο Διαδίκτυο.  
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Διδακτική προσέγγιση του φαινομένου της υπεραγωγιμότητας με 
χρήση προσομοιώσεων λογισμικού σε επίπεδο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 
 

Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος1,  Πολάτογλου Χαρίτων2  1 MSc ΕΑΠ Φυσικός, Καθηγητής Δευτ/θμιας,  2 Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
Περίληψη Έρευνες στο εξωτερικό έχουν δείξει ότι η υπεραγωγιμότητα είναι από τα πλέον κατάλληλα 
θέματα σύγχρονης φυσικής για διδασκαλία  στην τελευταία τάξη της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
προσομοιώσεων καθώς και τα αντίστοιχα διδακτικά σενάρια. Ο στόχος είναι το σύνολο να 
αποτελέσει το πειραματικό μέρος ενός σχετικού κεφαλαίου του αναλυτικού προγράμματος. 
Ειδικότερα παρουσιάζονται δύο από τις προσομοιώσεις: α) «ο υπεραγωγός τύπου ΙΙ εντός 
μαγνητικού πεδίου» και β)«η μαγνητική αιώρηση» μαζί με τα αντίστοιχα διδακτικά σενάρια. 
Η γλώσσα προγραμματισμού των προσομοιώσεων είναι η Scratch 2, η οποία είναι γλώσσα 
ανοιχτού κώδικα και η οποία χρησιμοποιεί διαδικτυακή διασύνδεση.  
Abstract Research has shown that superconductivity is one of the most relevant issues in the teaching 
of contemporary Physics in the last year of secondary education. In this work we present the 
design and the production of simulations and the related teaching scenarios. The aim is to 
provide the experimental part of a corresponding chapter in the curriculum. More specifically, 
we present two of the simulations a) “the type-II superconductor in a magnetic field” and “the 
magnetic levitation”. The programming language of the simulations is Scratch 2, an open 
source language using web interface.   
Εισαγωγή 
Tα εικονικά πειράματα παρουσιάζουν παράλληλα με τις έννοιες που μπορούν να 
παρατηρηθούν και φυσικά μεγέθη που η παρατήρηση τους είναι αδύνατη με τα πραγματικά 
πειράματα Παρέχουν εύκολες και ακριβείς μετρήσεις και δίνουν την δυνατότητα να 
απομονώνονται παράγοντες που προκαλούν σύγχυση. (Marshall, J., & Young, E. S. 2006). 
Σε λογισμικά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μπορούν να ενσωματωθούν πρόσθετες λειτουργίες 
όπως οι πολλαπλές αναπαραστάσεις, παρέχοντας επιπλέον δυνατότητες στους χρήστες με τις 
οποίες διευκολύνεται η μελέτη δύσκολα υλοποιούμενων πειραμάτων (Ψύλλος,2014, Chang, 
Quintana and Krajcik, 2009) 
Οι δύο τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, έχουν επιφέρει την εδραίωση μιας διεθνούς 
συναίνεσης σχετικά με την ανάγκη να συμπεριληφθεί ένα μέρος της Σύγχρονης Φυσικής στη 
Φυσική του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (PE 
2000, Arons, 1990, Fischler & Lichtfeldt, 1992). 
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Η διδασκαλία της Φυσικής πρέπει να παρέχει γέφυρες ανάμεσα σε αυτά που παραδοσιακά 
γνωρίζουν οι μαθητές και στα νέα θέματα της Σύγχρονης Φυσικής (Johanssonm, 
Milstead,2008)  
Κάτω από αυτό το πρίσμα, η υπεραγωγιμότητα προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους μαθητές 
για να εξερευνήσουν τα φαινόμενα με πολύ ενδιαφέρον χάρη στις πολύ σημαντικές 
τεχνολογικές εφαρμογές (π.χ. τρένα Maglev, υπερμαγνήτες για έρευνα στη Φυσική και την 
Ιατρκή ΝMR-test) (Tasar 2009).  
Πειραματικά σε ορισμένα σχολεία Ευρωπαϊκών χωρών έχει εισαχθεί άτυπα στα κεφάλαια του 
ηλεκτρομαγνητισμού η υπεραγωγιμότητα με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
MOSEM 1-2 (υποπρόγραμμα του Leonardo da Vinci), σκοπός του οποίου απετέλεσε η 
δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για την διδασκαλία της υπεραγωγιμότητας στις 
τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Kedzierska, 2010). 
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας παρουσιάζονται λόγω χώρου δύο από τις πέντε πειραματικές 
απαιτήσεις της ενότητας “Properties of superconductors” των οδηγιών του προγράμματος 
MOSEM2 
 
Πλαίσιο 
Τα πειράματα υπεραγωγιμότητας που προτείνονται για διδασκαλία από το MOSEM2 είναι: 
α)ο προσδιορισμός της κρίσιμης θερμοκρασίας του υπεραγωγού YBCO από το διάγραμμα 
αντίστασης-θερμοκρασίας, β) Οι υπεραγωγοί τύπου Ι εντός του μαγνητικού πεδίου 
(φαινόμενο Meissner) γ) Οι υπεραγωγοί τύπου ΙΙ εντός του μαγνητικού πεδίου, δ) Η 
κβάντωση της μαγνητικής ροής και τα παραμένοντα ρεύματα σε υπεραγώγιμο κυκλικό 
δακτύλιο ε) Το ενεργειακό χάσμα των υπεραγωγών και τέλος η μαγνητική αιώρηση. 
Από τα προτεινόμενα εικονικά πειράματα του προγράμματος MOSEM2, στην παρούσα 
εργασία επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν, «οι υπεραγωγοί τύπου ΙΙ εντός του μαγνητικού 
πεδίου», με κριτήριο το γεγονός ότι στη μελέτη τους περιλαμβάνεται και το φαινόμενο 
Meissner, καθώς και  «η μαγνητική αιώρηση μόνιμου μαγνήτη υπεράνω υπεραγωγού τύπου 
Ι» με την οποία μέσω λογαριθμικών διαγραμμάτων παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού 
της σχέσης μεταξύ μαγνητικών διπόλων. 
Για την υλοποίηση των προσομοιώσεων επιλέχθηκε η Scratch 2 καθότι είναι γλώσσα που 
διδάσκεται στο μάθημα Πληροφορικής Γυμνασίου, διαθέτει πολλές δυνατότητες γραφικών, 
είναι ανοιχτού κώδικα και δεν απαιτείται εγκατάσταση της στον υπολογιστή από τον οποίο 
χρησιμοποιείται. Οι εφαρμογές της (έργα) εκτελούνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα του 
Πανεπιστημίου ΜΙΤ από το οποίο και κατασκευάστηκε. Η πλατφόρμα αυτή αποτελείται από 
μέλη στην οποία τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν τις εφαρμογές τους  
συγκροτώντας μία διαδικτυακή κοινότητα. 
Το Scratch είναι μια σχετικά νέα γλώσσα προγραμματισμού εκπαιδευτικού χαρακτήρα που 
δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικών ιστοριών, παιχνιδιών, αλλά και 
προσομοιώσεων πειραμάτων Φυσικής (scratch.mit.edu/users/dapontes/) . Οι εφαρμογές στη 
γλώσσα  Scratch οικοδομούνται από «αντικείμενα» που έχουν τη δυνατότητα διαφορετικών 
εμφανίσεων, τα «κουστούμια». Ένα «αντικείμενο» μπορεί να είναι οποιαδήποτε 
ψηφιογραφική εικόνα η οποία μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα «αντικείμενα» μέσω ενός 
πλήθους εντολών που δίνουν στις εφαρμογές μεγάλες γραφικές δυνατότητες κίνησης.  Η 
γλώσσα Scratch επίσης διαθέτει εντολές ελέγχου μητρικής πλακέτας με ενσωματωμένο 
μικροελεγκτή, στην οποία συνδέονται αισθητήρες απόστασης, ήχου, φωτός , που καθιστούν 
επιπλέον το scratch εργαλείο επεξεργασίας πραγματικών πειραματικών δεδομένων. Η 
ευκολία προγραμματισμού γραφικών και ιδιαίτερα κινούμενων γραφικών, η γρήγορη 
εκσφαλμάτωση, καθώς με διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο εκτελούνται μόνο οι εντολές που 
αφορούν το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτέλεσαν βασικούς λόγους χρήσης της γλώσσας 
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Σχήμα 1. Στιγμιότυπο από τη 
διαμαγνητική συμπεριφορά 

υπεραγωγού τύπου ΙΙ 

Scratch . Ο εκπαιδευτικός  χαρακτήρας και ο ανοιχτός κώδικας της την  καθιστούν απλή και 
εύχρηστη για την δημιουργία κώδικα από οποιονδήποτε έχει μόνο βασικές γνώσεις 
προγραμματισμού, με αποτέλεσμα την δυνατότητα επέκτασης ή και διαφοροποίησης των 
προσομοιώσεων μέσω της πλατφόρμας του ΜΙΤ . Τέλος ένα ακόμη πλεονέκτημα χρήσης της 
είναι οι  μαθητές να αφήσουν τον πειραματισμό στην τάξη , να μπορούν να εκτελούν τα 
εικονικά πειράματα από τον προσωπικό τους υπολογιστή αλλά και να δανείζονται από τις 
συγκεκριμένες εφαρμογές προγραμματιστικές τεχνικές που είναι κατάλληλες για 
προσομοιώσεις δικών τους πειραμάτων σε επίπεδο διαθεματικών προγραμμάτων Φυσικής-
Πληροφορικής. Η hardware πλατφόρμα που αναπτύχθηκαν οι προσομοιώσεις είναι: 
επεξεργαστής: Intel® Core™ i5-3330CPU& 3.00 GHz 3.20GHz, Μνήμη (RΑΜ) 4,00GB, 
ενώ η αντίστοιχη software είναι: α)Λειτουργικό σύστημα  32 bit Windows Home Premium 7 
β)www.scratch.mit.edu 
Η ελάχιστη hardware απαίτηση είναι ένα notebook με επεξεργαστή Intel® Atom(1M) CPU 
Z520 & 1.33 GHz, μνήμη RAM 1,00 GB, ενώ η απαίτηση σε software , λειτουργικό σύστημα  
Windows XP, σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα πρόγραμμα διαδικτυακής πλοήγησης 
Η Διερευνητική Μέθοδος Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (Inquiry-Based Science 
Education) που ακολουθείται στην πρώτη προσομοίωση αναγνωρίζεται επίσημα μέσω της 
έκθεσης Rocard αλλά και άλλων ερευνών διεθνώς ως μια αποτελεσματική μέθοδος 
διδασκαλίας. Εντάσσεται στο εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης και είναι μαθητοκεντρική 
διδασκαλία με μεταβαλλόμενο βαθμό εκπαιδευτικής καθοδήγησης. Είναι «ενεργή» μάθηση, 
είναι δηλ. «κάτι που οι ίδιοι οι μαθητές κάνουν και όχι κάτι που κάποιοι άλλοι κάνουν για 
αυτούς» (Anderson, R.D., 2002). 
Η Διερευνητική προσέγγιση στη διδασκαλία αρχίζει με ένα σύνολο παρατηρήσεων ή 
δεδομένων για να ερμηνεύσει ένα πολύπλοκο πρόβλημα του πραγματικού κόσμου, και καθώς 
οι μαθητές μελετούν τα δεδομένα δημιουργούν την ανάγκη για διαδικασίες και 
κατευθυντήριες αρχές.(Prince και Felder 2006) . 
Ένας τυπικός διαχωρισμός είναι αυτός που παραθέτουν οι Levy και Lameras κ.α (Levy,P., et 
al. 2011) και περιλαμβάνει: α) τη δομημένη διερεύνηση (structured inquiry), β) την 
καθοδηγούμενη διερεύνηση (guided inquiry), γ) την ανοιχτή διερεύνηση (open inquiry) και   
δ) τη συνδυαστική διερεύνηση (coupled inquiry) (Hmelo-Silver et al 2007). 
 
Σύντομη παρουσίαση των προσομοιώσεων  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Η προσομοίωση του υπεραγωγού τύπου ΙΙ μέσα σε μαγνητικό πεδίο επιτρέπει: τη μελέτη της 
μαγνητικής συμπεριφοράς του υπεραγωγού για τιμές της θερμοκρασίας μικρότερες ή 
μεγαλύτερες της κρίσιμης και οποιαδήποτε τιμή του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου σε σχέση 
με τις τιμές του ελάχιστου και του μέγιστου κρίσιμου μαγνητικού πεδίου .Το προτεινόμενο 
σενάριο έχει ως πυρήνα δύο  φύλλα εργασίας και η μέθοδος που ακολουθείται είναι η 
Δομημένη Διερεύνηση.  
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Σχήμα 3:Στιγμιότυπο υπεραγωγού τύπου II στην 

κατάσταση στροβίλων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Η προσομοίωση για την μαγνητική αιώρηση επιτρέπει τον προσδιορισμό της σχέσης που 
συνδέει το ύψος στο οποίο αιωρείται ένας μόνιμος μαγνήτης πάνω από μια υπεραγώγιμη 
πλάκα συναρτήσει της συνολικής κατακόρυφης δύναμης που δέχεται προς τα κάτω.  Το 
προτεινόμενο σενάριο ακολουθεί την πειραματική καθοδηγούμενη ανακάλυψη και έχει ως 
πυρήνα τρία  φύλλα εργασίας  
Στην προσομοίωση «υπεραγωγοί τύπου ΙΙ εντός μαγνητικού πεδίου» 
http://scratch.mit.edu/projects/26235367/#editor επιλέχθηκε λευκό φόντο και δισδιάστατη 
αναπαράσταση του υπεραγωγού ώστε να είναι εμφανείς όλες οι μεταβολές των αναπα-
ραστάσεων των δυναμικών γραμμών με τις μεταβολές της έντασης του εξωτερικού 
μαγνητικού πεδίου και της θερμοκρασίας. Στην προσομοίωση «μαγνητική αιώρηση μόνιμου 
μαγνήτη πάνω από υπεραγωγό τύπου Ι» http://scratch.mit.edu/projects/24510415/#editor  
επιλέχτηκαν τρισδιάστατα γραφικά ενσωματώνοντας εικόνες , τα οποία δίνουν ρεαλιστική 
εικόνα στο εικονικό πείραμα δίχως να παρεμποδίζεται η διαδικασία μετρήσεων. Συνδυαστικά 
με την προσομοίωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν πειραματικά video π.χ 
https://www.youtube.com/watch?v=JIjzJKnpahA τόσο για εισαγωγική πρόκληση 
ενδιαφέροντος των μαθητών , όσο και ως εργαλείο κατά την διαδικασία της πρόβλεψης ενός 
φαινομένου με την διακοπή και επανεκκίνηση της προβολής τους.  
 
Αποτελέσματα και συζήτηση  
Οι προσομοιώσεις είναι αναρτημένες στο forum του Scratch και μαζί με τα σενάρια έχουν 
δοθεί σε ορισμένους μαθητές για να διαπιστώσουμε την λειτουργικότητά τους, τα 
προβλήματα και την ανάδραση των μαθητών σε Ελληνικό Λύκειο. Τα αποτελέσματα είναι 
ενθαρρυντικά και συμφωνούν με μια εφαρμογή πεδίου που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία 
χρησιμοποιώντας άλλες πραγματοποιήσεις των προσομοιώσεων. Συγκεκριμένα στην πόλη 

Σχήμα 2: Στιγμιότυπο υπεραγωγού  
τύπου II ως κανονικού αγωγού 

Σχήμα 4:Στιγμιότυπο μαγνητικής αιώρησης 
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Ούντινε  σε 13 τάξεις των 16 μαθητών  πραγματοποιήθηκαν πειραματικές διδασκαλίες 
φαινομενολογικής διερεύνησης της υπεραγωγιμότητας Στις πειραματικές διαδικασίες 
χρησιμοποιήθηκαν τα πειραματικά πακέτα του Ευρωπαϊκού προγράμματος MOSEM 1-2. Η 
διδασκαλία  ακολούθησε την Διερευνητική μέθοδο (ΙΒL) και περιελάμβανε 10 ώρες 
δραστηριότητες και 2 ώρες αξιολόγηση (pre-post test) . Η αξιολόγηση αποτελείτο από 
τέσσερις ερωτήσεις που αφορούσαν την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή στην μαγνητική 
αιώρηση . Παρατηρήθηκε μεγάλη αλλαγή στις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την 
πτώση ενός μαγνήτη πάνω σε ένα χάλκινο αγωγό ή τη διέλευση του μέσα από τον αγωγό 
αυτό, από αφελείς (συχνά επικεντρωμένες στις διαμαγνητικές ιδιότητες του Cu και στην 
αμελητέα αλληλεπίδραση μαγνήτη-χαλκού) στην αναγνώριση του ρόλου της μεταβολής της 
μαγνητικής ροής με το χρόνο και της ισχυρής αλληλεπίδρασης μαγνήτη-υπεραγωγού.  
Τουλάχιστον τα 2/3 του δείγματος των μαθητών χρησιμοποιώντας την μοντελοποίηση της 
αιώρησης Meissner μετέτρεψε την αρχική ιδέα ότι ένας αγωγός με μηδενική αντίσταση δεν 
επηρεάζει καθόλου την πτώση του μαγνήτη σε μοντέλα που βασίζονται στην ισχυρή 
απωστική αλληλεπίδραση που οφείλεται σε μόνιμα ρεύματα, στις διαμαγνητικές ιδιότητες 
του υπεραγωγού και στην απουσία του φαινομένου Joule. 
Τέλος η αναπαράσταση των δυναμικών γραμμών των μαγνητικών πεδίων και του 
διανύσματος μαγνήτισης μετά τη διδασκαλία ήταν συμβατή με  Βεσωτ=0 (70%), δεδομένου ότι 
πριν τη διδασκαλία η αναπαράσταση βασίζονταν στην ιδέα ότι ο υπεραγωγός δεν επηρέαζε 
την μορφή του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.  (Michelini M. & Santi L. & Stefanel A., 
2014), (Michelini M.& Viola R, 2011), (MOSEM2, 2011).  
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική διδασκαλία μέσω των 
προσομοιώσεων σε 20 μαθητές, όπου περιγράφω αναλυτικά τη σημασία τους στην 
κατανόηση των διαφόρων φαινομένων. Συγκεκριμένα , στο 1ο φύλλο εργασίας του σεναρίου 
που χρησιμοποιεί την προσομοίωση «υπεραγωγοί τύπου ΙΙ εντός μαγνητικού πεδίου» 
ζητήθηκε από τους μαθητές να μεταβάλλουν την ένταση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου 
και να διαπιστώσουν την ύπαρξη κρίσιμου ή κρίσιμων μαγνητικών πεδίων . Το σύνολο των 
μαθητών από την μεταβολή της μορφής των δυναμικών γραμμών που παρέχει η 
προσομοίωση διαπίστωσαν την ύπαρξη δύο τιμών κρίσιμου μαγνητικού πεδίου. Στη συνέχεια 
τους ζητήθηκε να προβλέψουν την μεταβολή των κρίσιμων εντάσεων με την αύξηση της 
θερμοκρασίας λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική διείσδυση του μαγνητικού πεδίου οφείλεται 
στην μικρή ηλεκτρική αντίσταση των υπεραγωγών . Σωστά απάντησαν 12 μαθητές 3 έδωσαν 
λανθασμένη απάντηση και 5 δεν απάντησαν . Με εκτέλεση της προσομοίωσης μετέβαλλαν 
την θερμοκρασία του υπεραγωγού και όλοι οι μαθητές διαπίστωσαν τις μεταβολές των 
κρίσιμων εντάσεων. Στην ενδιάμεση κατάσταση του υπεραγωγού ζητήθηκε από τους μαθητές 
να προβλέψουν την φορά των υπερρευμάτων με τη βοήθεια των γνώσεων τους από τον 
ηλεκτρομαγνητισμό. Σωστά απάντησαν 17 μαθητές και όλοι διαπίστωσαν την φορά των 
υπερρευμάτων μέσω της προσομοίωσης . Στο 2ο φύλλο εργασίας όλοι οι μαθητές 
προσδιόρισαν τις κρίσιμες εντάσεις για δεδομένη θερμοκρασία παρατηρώντας τις μεταβολές 
της μορφής των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου. Τέλος ζητήθηκε από τους 
μαθητές να προβλέψουν τη μεταβολή του αριθμού των νημάτων στην κατάσταση στροβίλων 
με την αύξηση της έντασης του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Σωστή πρόβλεψη έκαναν 14 
μαθητές , 2 απάντησαν ότι δεν μεταβάλλεται ο αριθμός των νημάτων και 4 ότι είναι τυχαία η 
μεταβολή αυτή. Στην 3η δραστηριότητα του 2ου φύλλου εργασίας οι μαθητές  
πραγματοποίησαν εικονικό πείραμα με την βοήθεια της προσομοίωσης και διαπίστωσαν την 
αναλογία του αριθμού των νημάτων με την ένταση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.  
Το φιλικό και ελκυστικό γραφικό περιβάλλον της προσομοίωσης του σεναρίου  «Μαγνητική 
αιώρηση μόνιμου μαγνήτη πάνω από υπεραγωγό τύπου Ι» βοήθησε αρχικά στην γρήγορη και 
αποδοτική εξοικείωση των μαθητών με την εφαρμογή. Στη συνέχεια για δεδομένη τιμή της 
μαγνητικής ροπής και της μάζας του μόνιμου μαγνήτη και μεταβάλλοντας την κατακόρυφη 
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προς τα κάτω δύναμη σ’ αυτόν , πήραν είκοσι μετρήσεις του ύψους αιώρησης του για να 
προσδιορίσουν γραφικά τον εκθέτη της σχέσης κατακόρυφης δύναμης και ύψους αιώρησης  
μέσω λογαριθμικού διαγράμματος. Τυχαία σφάλματα μετρήσεων προέκυψαν από την 
υποκειμενική εκτίμηση της μέτρησης του ύψους μέσω του κατακόρυφου βαθμολογημένου 
κανόνα καθώς και της ακριβούς θέσης του μόνιμου μαγνήτη που προσδιορίζεται μέσω λεπτής 
δέσμης laser. Στα αποτελέσματα 14 μαθητών το σφάλμα κυμάνθηκε μεταξύ 3 και 5% ενώ 
των υπολοίπων 6 από 5 έως 9%. 
Τα αναλυτικά προγράμματα των 15 Ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες εφαρμόστηκε το 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MOSEM 1-2 (πιλοτική διδασκαλία της υπεραγωγιμότητας στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση) δεν έχουν περιλάβει την υπεραγωγιμότητα στην διδακτέα ύλη 
τους. Ωστόσο πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια καθηγητών σε θέματα 
υπεραγωγιμότητας, επισκέψεις μαθητών σε ερευνητικά κέντρα (CERN) που χρησιμοποιούν 
υπεραγωγούς, καθώς και μαθητικά projects με θέμα την υπεραγωγιμότητα. Στα πλαίσια του 
προγράμματος  MOSEM 1-2 κατασκευάστηκαν εκπαιδευτικά πειραματικά πακέτα  
(educational kits) (MOSEM2, 2011) , δεν έχει όμως κατασκευαστεί καμία άλλη πειραματική 
εκπαιδευτική προσομοίωση επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  με θέμα την 
υπεραγωγιμότητα.  
 
Συμπεράσματα και προτάσεις  
Η υπεραγωγιμότητα  εντασσόμενη στην ύλη της Γ λυκείου θα αποτελέσει γέφυρα μεταξύ 
κλασσικού ηλεκτρομαγνητισμού και σύγχρονης Φυσικής. Οι δύο προσομοιώσεις που 
περιγράφονται στην εργασία αυτή αντιστοιχούν σε δύσκολα υλοποιήσιμα πραγματικά 
πειράματα και ικανοποιούν τους στόχους των  αντίστοιχων διδακτικών  σεναρίων. Η πρόταση 
είναι να δοκιμαστούν οι προσομοιώσεις σε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο είτε στα πλαίσια 
ομίλων είτε σε τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος. 
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Περίληψη Η εργασία προτείνει μία μέθοδο ανάλυσης των βημάτων που ακολουθούν οι μαθητές στις 
εκπαιδευτικές προσομοιώσεις με στόχο την ανίχνευση της μαθησιακής διαδρομής. 
Κατάλληλα τροποποιημένες εκπαιδευτικές προσομοιώσεις καταγράφουντις κινήσεις που 
εκτελούν οι μαθητές κατά τη χρήση τους για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων φύλλων 
εργασίας. Ο μηχανισμός καταγραφής γίνεται με τρόπο μη αντιληπτό από τους μαθητές ώστε 
να μην υπάρχει μεταβολή της συμπεριφοράς τους κατά τη διαδικασία. Μέσα από τη μελέτη 
των αρχείων καταγραφής θα υπάρξει η κατάλληλη ανατροφοδότηση για τον σχεδιασμό 
βελτιωμένων προσομοιώσεων και την ανίχνευση της πορείας μάθησης. 
 
Abstract This paper suggests a method to analyze the learning process of educational simulations. 
Properly modified simulations will record the actions performed by the students during the 
process of filling worksheets. Students are not aware of the recording of their actions, so that 
they will not modify their behavior. Through the study of the log files there will be the 
appropriate feedback for designing better simulations and fora deeper understanding of the 
learning process. 
 
 
Εισαγωγή 
Οισύγχρονεςθεωρίεςμάθησηςκερδίζουνέδαφος στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς 
δημιουργούνται συνεχώς ισχυρότερα και ποιοτικότερα τεχνολογικά εργαλεία, η χρήση των 
οποίων προάγει και αναδεικνύει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματά τους (Muller,2008). 
Στη σημερινή εποχή η συμβολή τεχνολογικών εργαλείων στη διαδικασία της μάθησης είναι 
δεδομένη. Περίπλοκες και αφηρημένες έννοιες, όπως αυτές που πραγματεύονται οι Φυσικές 
Επιστήμες, γίνονταιευκολότερα κατανοητές, ακόμη και από μαθητές μικρότερης 
ηλικίας(Zhangetal., 2010). 
Ένα τέτοιο εργαλείο είναι οι προσομοιώσεις. Οι προσομοιώσεις αποτελούν χαρακτηριστικό 
παράδειγμα εκπαιδευτικού τεχνολογικού εργαλείου, που αναδεικνύουν μοντέλα μάθησης 
(Gros, 2002).Όμως η χρήση τους, όσο ελπιδοφόρα και αν φαντάζει, δεν εξασφαλίζει apriori 
την επίτευξη της γνώσης (Salomon, 2000). Γι’ αυτό κρίνεται επιτακτική η διεξοδική μελέτη 
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του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά για να οδηγηθούν στη 
γνώση. 
Η δημιουργία εκπαιδευτικών προσομοιώσεων αποτελεί από μόνη της ένα σπουδαίο 
αντικείμενο μελέτης. Οι σχεδιαστές (ειδικοί περιεχομένου & διδακτικής, προγραμματιστές & 
γραφίστες) που ασχολούνται με τη δημιουργία appletsλαμβάνουν πάντοτε υπόψη ότι η χρήση 
των προσομοιώσεων θα γίνεται από τους μαθητές, επομένως θα πρέπει να πληρούν ορισμένες 
προϋποθέσεις, όπως ο ξεκάθαρος σχεδιασμός των χώρων, ο απλός τρόπος χρήσης, η γρήγορη 
κατανόηση του ζητούμενου.Στην πράξη, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι πολλές φορές οι 
μαθητές δεν ακολουθούν την πορεία των σχεδιαστών. Συνεπώς παρατηρείται αλλαγή στην 
πορεία μάθησης, οδηγώντας σε άλλα αποτελέσματα και συμπεράσματα, όχι απαραιτήτως 
λανθασμένα, αλλά διαφορετικά από τον αρχικό σχεδιασμό. 
 
Θεωρητικό υπόβαθρο & Μεθοδολογία 
Από τα παραπάνω γίνεται φανερήη ανάγκη καταγραφής των βημάτων που ακολουθούν οι 
μαθητές στις εκπαιδευτικές προσομοιώσεις. Γνωρίζοντας ο εκπαιδευτικός όχι μόνο τα 
γνωστικά αποτελέσματα των μαθητών του, αλλά και ποια είναι η διαδρομή που ακολουθούν 
για να φτάσουν σε αυτά, μπορεί να κρίνει πόσο επιτυχημένος ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. 
Έτσι, λαμβάνει μία σπουδαία ανατροφοδότηση που θα χρησιμοποιήσει ο μεν σχεδιαστής για 
να βελτιώσει ή αναπροσαρμόσει τις προσομοιώσεις, ο δε εκπαιδευτικός για τα φύλλα 
εργασίας (Liew, 2004). 
Η καταγραφή των κινήσεων που πράττουν οι μαθητές κατά την εκτέλεση μιας προσομοίωσης 
έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας τα τελευταία χρόνια και υλοποιείται με ποικίλους 
τρόπους και διαφορετικές προσεγγίσεις. Ορισμένοι ερευνητές χρησιμοποιούνβιντεοκάμερα 
για να μαγνητοσκοπήσουν τις ενέργειες των μαθητών ώστε να διαπιστώσουν την 
προστιθέμενη αξία από τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαίδευση (Quellmalzetal., 
2012). Άλλοι, επιτρέπουν την καταγραφή στο ποντίκι ή με αισθητήρες ώστε μέσω αυτών να 
καταγράφονται οι κινήσεις των μαθητών, να μετατρέπονται σε δεδομένα και να ακολουθεί η 
επεξεργασία τους. Αυτή η καταγραφή αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια των ερευνητών για να 
ανακαλύψουν το πώς μαθαίνουν οι μαθητές, μέσα από pre και posttests (Xie, 2014). 
Ένα ιδιαίτερα λεπτό σημείο στη συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι η καταγραφή των βημάτων 
(μαθησιακής πορείας) των μαθητών δεν πρέπει να επηρεάζει τη συμπεριφορά τους. Όπως και 
σε κάθε φυσικό σύστημα, η αλληλεπίδραση με αυτό μεταβάλλει τη συμπεριφορά του, 
περισσότερο ή λιγότερο. Η μέθοδος που προτείνεται εδώ δεν ενημερώνει τους μαθητές για 
την καταγραφή των κινήσεων που εκτελούν στις προσομοιώσεις. Αυτές είναι διαθέσιμες 
μέσω διαδικτύου (http://www.michaloudis.net) ώστε οι μαθητές να τις χειρίζονται από τον 
ασφαλή χώρο του σπιτιού τους, οποιαδήποτε ώρα επιθυμούν, χωρίς χρονικό περιορισμό ως 
προς τη χρήση.Υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος, όπως για παράδειγμα 
των (Plaisantetal., 1999), που υποστηρίζουν ότι η καταγραφή πρέπει να είναι εμφανής στους 
μαθητές και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών τους αυτές να αναλύονται με σκοπό να 
κατανοήσουν πού έκαναν λάθη και πώς θα τα  διορθώσουν. 
 
Οι προσομοιώσεις και τα φύλλα εργασίας 
Για τη δημιουργία προσομοιώσεων χρησιμοποιήθηκε το EasyJavaSimulations (EJS), που 
προσφέρει ένα εύχρηστο περιβάλλον για εύκολη και γρήγορη δημιουργία εκπαιδευτικών 
προσομοιώσεων (EasyJavaSimulationsWiki, 2008). Επιπλέον το EJS επιτρέπει την ελεύθερη 
συγγραφή java κώδικα, δίνοντας απεριόριστες δυνατότητες στο πρόγραμμα.Η υλοποίησή μας 
περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικών προσομοιώσεων με το EJS, χρησιμοποιώντας την 
αλληλουχιακή διάταξη Illustrations – Explorations – Problems (IEP)(Christian& 
Belloni,2003). Με τη χρήση αυτών, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα 
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φύλλα εργασίας, που είναι υλοποιημένα με τη μέθοδο Predict – Observe – Explain (Tan, 
2005;Mthembu,2006). 
Η μέθοδος IEPείναι βασισμένη στα media-focusedproblems και επιτυγχάνει να παρουσιάσει 
τα φαινόμενα στους μαθητές με απλό και κατανοητό τρόπο. Οι Επιδείξεις (Illustrations) 
παρουσιάζουν φυσικές έννοιες και οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να απαντήσεις σε ερωτήσεις 
σχετικά με τη μεταβολή ενός μεγέθους ή τη μορφή μιας γραφικής παράστασης. Οι 
Εξερευνήσεις (Explorations) έχουν διερευνητικό ρόλο. Παρέχουν υποδείξεις για τη 
μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να βρεθεί μια σχέση μεταξύ μεγεθών ή 
να επιβεβαιώσουν κάποια πρωθύστερη πρόβλεψη. Τέλος, τα Προβλήματα (Problems) 
αποτελούν τη διαδραστική έκδοση ασκήσεων για το σπίτι. Απαιτούν βαθιά κατανόηση εκ 
μέρους των μαθητών για τα φαινόμενα, χωρίς να δίνουν μεγάλη καθοδήγηση. 
 
Καταγραφή των δράσεων των μαθητών 
Ταυτόχρονα, κάθε κίνηση του μαθητή στην προσομοίωση (όταν κάνει κλικ σε κάποιο 
πλήκτρο, όταν ρυθμίζει μία παράμετρο)αποθηκεύεται σε αρχείο καταγραφής (logfile). Καμία 
πληροφορία περί της ταυτότητας του χρήστη δεν καταγράφεται, για λόγους προστασίας των 
προσωπικών του δεδομένων.Το logfileαποστέλλεται αυτόματα και αποθηκεύεται στο server 
που φιλοξενεί τις ιστοσελίδες με τις προσομοιώσεις.Ακολουθεί η επεξεργασία των 
δεδομένων και μελετάται η πορεία που ακολούθησε ο κάθε μαθητής, μέσα από τις κινήσεις 
που εκτέλεσε στην προσομοίωση, σε αντιστοίχιση με τα φύλλα εργασίας που παρέδωσε. 
 

Εικόνα 1: Διαχωρισμός των κινήσεων του μαθητή σε κατηγορίες 
 

  
Οι κινήσεις – γεγονότα των μαθητών στις προσομοιώσεις χωρίστηκαν σε έξι κατηγορίες. Να 
σημειωθεί πως δεν καταγράφονται μόνο οι κινήσεις των μαθητών αλλά και όλες οι 
παράμετροι της προσομοίωσης τη στιγμή της καταγραφής, ώστε να μπορούν να 
αναπαραχθούν πλήρως. Οι κατηγορίες είναι: 
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1. Αλλαγή παραμέτρων. Καταγράφονται αλλαγές στις τιμές των μεγεθών που εκτελεί ο 
μαθητής προκειμένου να μεταβάλλει τις συνθήκες του φαινομένου. 

2. Γραφικές απεικονίσεις.  Καταγράφεται η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση γραφικών 
απεικονίσεων στο χώρο των φαινομένων, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση του 
διανύσματος της ταχύτητας. 

3. Επιλογή γραφικής παράστασης. Καταγράφεται η επιλεγμένη από το μαθητή γραφική 
παράσταση που απεικονίζεται στο χώρο των αναπαραστάσεων. 

4. Κλικ στο χώρο των φαινομένων. Καταγραφή των clicks του ποντικιού στο χώρο των 
φαινομένων μαζί με τις συντεταγμένες της θέσης όπου εκτελέστηκαν. 

5. Κλικ στις γραφικές παραστάσεις. Καταγραφή των clicksτου ποντικιού στο χώρο των 
αναπαραστάσεων μαζί με τις συντεταγμένες της θέσης όπου εκτελέστηκαν. 

6. Πλήκτρα ελέγχου. Καταγραφή των clicksστα πλήκτρα ελέγχου, δηλαδή της έναρξης, 
παύσης, ολικής επαναφοράς κτλ. 

Με τον παραπάνω διαχωρισμό μπορούμε να καταγράψουμε, πέρα από τον αριθμό των clicks 
– ενεργειών, το είδος αυτών αλλά και τον αριθμό ανά είδος. Σε κάθε καταγραφή υπάρχει 
επίσης η πληροφορία της χρονικής στιγμής του συμβάντος, τόσο ως πραγματικός χρόνος, 
αλλά και ως εσωτερικός χρόνος της προσομοίωσης, ώστε να υπάρχει πλήρης επίγνωση των 
συνθηκών τη στιγμή της καταγραφής. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι 
παραπάνω κατηγορίες ενεργειών.Η μέθοδος που περιγράφηκε έχει ως στόχο να απαντήσει 
στα κάτωθι ερωτήματα: 

1. Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής; 
2. Η δομή του φύλλου εργασίας 

i. Επηρεάζει τις κινήσεις που εκτελούν οι μαθητές; 
ii. Επηρεάζει το συνολικό χρόνο ενασχόλησης; 

3. Υπάρχουν ομοιότητες στα μονοπάτια που ακολουθούν οι μαθητές; 
4. Υπάρχουν διαφορές στους διάφορους τύπους προσομοιώσεων; 

 
Αποτελέσματα και σχόλια 
Αρχικά, η μέθοδος εφαρμόστηκε σε μία εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη 
Βέροια, με τίτλο «Οι μαθητές συναντούν τη Φυσική και η Φυσική Μαγεύει». Συμμετείχαν 12 
μαθητές και μαθήτριες της Β τάξης του Λυκείου και σκοπός ήταν η εφαρμογή σε ελεγχόμενο 
περιβάλλον που είχε τη μορφή τάξης για έλεγχο της ανταπόκρισης των μαθητών. Επιπλέον, 9 
μαθητές και μαθήτριες της Β Λυκείου που παρακολουθούσαν μαθήματα σε φροντιστήριο της 
ανατολικής Θεσσαλονίκης εργάστηκαν με τις προσομοιώσεις από το σπίτι τους. Το γνωστικό 
αντικείμενο ήταν η οριζόντια βολή. 
Τα αρχεία καταγραφής χωρίστηκαν ανά χρονικά διαστήματα και έγινε καταγραφή του 
αριθμού και είδους των γεγονότων ανά χρονικό διάστημα. Έπειτα έγινε σύγκριση των 
αρχείων για εύρεση ομοιοτήτων μεταξύ των μονοπατιών που ακολούθησαν οι μαθητές. 
Ως προς τη δυνατότητα καταγραφής, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, και μπορέσαμε να 
λάβουμε κανονικά τα αρχεία καταγραφής από όλους τους μαθητές που συμμετείχαν. Έπειτα, 
έγινε η μελέτη των αρχείων και σύγκριση με τα αντίστοιχα φύλλα  εργασίας. Αν και τα 
αρχεία καταγραφής δεν είναι ευανάγνωστα, εντούτοις περιέχουν όλες τις πληροφορίες για τις 
ενέργειες των μαθητών, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στην Εικόνα 2. 
Ως προς τη δομή του φύλλου εργασίας, παρατηρήθηκε ότι αυτή φαίνεται να επηρεάζει τις 
κινήσεις που εκτελεί ο μαθητής. Αν θα καταγραφεί το πάτημα ενός πλήκτρου εξαρτάται 
άμεσα από τη δομή του φύλλου εργασίας. Ένα αυστηρά δομημένο φύλλο εργασίας καθορίζει 
συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά του μαθητή με αποτέλεσμα 
αυτές και μόνο να καταγραφούν. Αντίθετα, ένα πιο ανοιχτό inquiry φαίνεται να δίνει στο 
μαθητή την ελευθερία και το κίνητρο να εκτελέσει αυτοβούλως διαφορετικές κινήσεις. 
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Επίσης, το φύλλο εργασίας φαίνεται να καθορίζει σημαντικά και το χρόνο ενασχόλησης του 
μαθητή με την προσομοίωση. Γενικά, αν και ο χρόνος εκτέλεσης της προσομοίωσης είναι 
αρκετά μικρός, της τάξης των μερικών δευτερολέπτων, οι χρόνοι καταγραφής στα αρχεία 
είναι της τάξης αρκετών λεπτών. Ιδιαίτερα στα φύλλα εργασίας που επιτρέπουν μια πιο 
ανοικτή διερεύνηση, καταγράφονται μεγαλύτεροι χρόνοι ενασχόλησης.Ο συνολικός χρόνος 
ενασχόλησης καταγράφηκε να είναι μεγαλύτερος στα πιο ανοικτά φύλλα εργασίας. 
Ως προς τις ομοιότητες στα μονοπάτια που ακολουθούν οι μαθητές, αυτές θα πρέπει να 
συγκριθούν ταυτόχρονα και με τον τύπο της προσομοίωσης καθώς παρατηρήθηκαν διαφορές 
ανάμεσα σε αυτούς. Στα πιο κλειστά φύλλα εργασίας, που συνδέονται με τις επιδείξεις και 
που οι οδηγίες είναι αυστηρές και συγκεκριμένες, οι κινήσεις των μαθητών έχουν πιο πολλές 
ομοιότητες, χωρίς να υπάρχει πλήρης ταύτιση.Ένα φύλλο εργασίας συνήθως αποτελείται από 
ένα αριθμό δραστηριοτήτων.  
 

Εικόνα 2: Άποψη από το αρχείο καταγραφής 
 

  
Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα καταγραφής των κινήσεων (δράσεων) δύο 
διαφορετικών μαθητών. Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας πραγματεύεται τη συσχέτιση 
μεταξύ του αρχικού ύψους ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια βολή και του χρόνου που 
απαιτείται ώστεαυτό να βρεθεί στο έδαφος (χρόνος καθόδου) και από τους μαθητές ζητείται 
να ρυθμίσουν το αρχικό ύψος σε διάφορες τιμές, να τρέξουν την προσομοίωση και να 
σημειώσουν τον αντίστοιχο χρόνο καθόδου. Μέσα από τη διαδικασία αυτή τους ζητείται να 
επιβεβαιώσουν τη σχέση ανάμεσα στο δύο προαναφερθέντα μεγέθη. Το φύλλο εργασίας 
αποτελείται από 3 δραστηριότητες, που σηματοδοτούνται από τις 3 οριζόντιες μπάρες 
εκτέλεσης της προσομοίωσης. Ο χρόνος εκτέλεσης της προσομοίωσης είναι μικρός (~5sec), 
σε σχέση με το συνολικό χρόνο ενασχόλησης των μαθητών (~75sec και ~55sec αντίστοιχα). 
Οι ομοιότητες παρατηρούνται κυρίως στον τύπο των γεγονότων που καταγράφονται και 
λιγότερο στη χρονική σειρά και διάρκεια αυτών. Τα δύο αρχεία καταγραφής έχουν τους 
ίδιους τύπους γεγονότων, όπως υπαγόρευε το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Διαφέρουν όμως 
ως προς τη σειρά και τον αριθμό των clicks.  
Αρχικά, ο «μαθητής 1» εκτέλεσε την προσομοίωση (πάτησε το πλήκτροplay) με τις pre-set 
τιμές του slider που καθορίζει το αρχικό ύψος και άφησε την προσομοίωση να ολοκληρωθεί. 
Έπειτα, ρύθμισε το αρχικό ύψος σε άλλη τιμή και ξαναπάτησε το play, περιμένοντας πάλι να 
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ολοκληρωθεί η εκτέλεση της προσομοίωσης. Τέλος, ρύθμισε εκ νέου το αρχικό ύψος και 
ξαναέτρεξε την προσομοίωση για τρίτη φορά. 
Ο «μαθητής 2» έτρεξε αρχικά, με τις pre-setτιμές, την προσομοίωση δύο φορές, χωρίς να 
αλλάξει ενδιάμεσα την τιμή του αρχικού ύψους. Έπειτα άλλαξε την τιμή του αρχικού ύψους 
δύο φορές, έτρεξε την προσομοίωση, άλλαξε και πάλι το αρχικό ύψος και έτρεξε την 
προσομοίωση για μία ακόμη φορά. 
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι χωρίς να ταυτίζονται πλήρως οι ενέργειες των μαθητών, οι 
κινήσεις που έκαναν συνάδουν με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας, χωρίς να ξεφύγουν από 
αυτές. Δηλαδή φαίνεται πως το κλειστό φύλλο εργασίας κάνει τους μαθητές να 
«συμμορφωθούν» με αυτό και να περιορίσουν τις ενέργειές τους σε αυτές που τους 
ζητούνται. 

 
Εικόνα 3: Δύο αρχεία καταγραφής κλειστού φύλλου εργασίαςσε Επίδειξη 

 

  
Από την άλλη, στα πιο ανοικτά φύλλα εργασίας, που συνδέονται με τις εξερευνήσεις, δε 
φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες, ούτε στο χρόνο εκτέλεσης, ούτε στο είδος και 
τον αριθμό των δράσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσιάζεται στην Εικόνα 4. Τόσο ο 
αριθμός, η χρονική σειρά αλλά και ο τύπος γεγονότων που καταγράφονται είναι σε 
αναντιστοιχία.Το εν λόγω φύλλο εργασίας ζητούσε από τους μαθητές να προβλέψουν τις 
τιμές του αρχικού ύψους και της αρχικής ταχύτητας ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια 
βολή, ώστε όταν αυτό βρεθεί στο έδαφος, η απόσταση που θα έχει διανύσει στον οριζόντιο 
άξονα (βεληνεκές) να είναι εντός κάποιων συγκεκριμένων ορίων.  
 

Εικόνα 4: Δύο αρχεία καταγραφής ενός ανοικτού φύλλου εργασίας σε Εξερεύνηση 

 



476 
 

 
 
Ο «μαθητής 1» άλλαζε τις τιμές του αρχικού ύψους και της αρχικής ταχύτητας, εκτελούσε 
την προσομοίωση και επαναλάμβανε τη διαδικασία. Ο «μαθητής 2» έκανε αντίστοιχες 
κινήσεις παραμετροποίησης των μεταβλητών και εκτέλεσης της προσομοίωσης, με άλλη 
σειρά και συχνότητα, αλλά επίσης εκτέλεσε και έναν διαφορετικό τύπο γεγονότων από το 
συμμαθητή του (κόκκινες μπάρες). Έκανε κλικ πάνω στο χώρο των φαινομένων με σκοπό να 
διαπιστώσει αν το σώμα βρισκόταν εντός των ορίων που έθετε το φύλλο εργασίας.  Δηλαδή 
παρατηρούμε και ενέργειες μιας κατηγορίας κινήσεων που ο «μαθητής 1» δεν εκτέλεσε. 
Φαίνεται ότι το πιο ανοικτό φύλλο εργασίας αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας 
κινήσεων στους μαθητές, οι οποίοι ενδεχομένως θα πράξουν επιπρόσθετες ενέργειες στην 
προσομοίωση, κατά την κρίση τους, χωρίς να είναι ρητή η απαίτηση αυτών των δράσεων από 
το φύλλο εργασίας. 

 
Συμπεράσματα 
Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη βελτίωση της ποιότητας 
και της ποικιλότητας του μαθήματος που διδάσκουν. Πέρα από την αξιοποίηση των 
τεχνολογικών εργαλείων από πλευράς εκπαιδευτικών, πιο σημαντικό είναι το πώς 
χρησιμοποιούνται τα εργαλεία αυτά από τους ίδιους τους μαθητές. Ποιες διαδικασίες 
χρησιμοποιούν, ποιες ενέργειες εκτελούν και τελικά πώς προκύπτουν τα αποτελέσματά τους 
που αποτυπώνονται στα φύλλα εργασίας. 
Για να γίνει, λοιπόν, πιο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται οι μαθητές, θα πρέπει 
να γίνει σύγκριση με την πορεία που ακολούθησαν κατά τη διαδικασία.Η σύγκριση θα 
οδηγήσει σε συμπεράσματα ως προς το χρόνο χρήσης των προσομοιώσεων και τα βήματα 
που εκτέλεσαν, εικάζοντας τον τρόπο σκέψης των μαθητών. 
Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός χρόνος ενασχόλησης με την προσομοίωση, σε συνδυασμό με 
τον αριθμό των κινήσεων και τον έλεγχο της τελικής απάντησης, μπορεί να δώσει ένδειξη για 
το πόσος χρόνος απαιτείται τελικά στην πράξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά 
και το βαθμό συγκέντρωσης του κάθε μαθητή. Έρευνες, όπως αυτή των Bulgeretal. (2006), 
εστιάζουν στο βαθμό συγκέντρωσης του μαθητή στην προσομοίωση, καθώς όσο πιο 
συγκεντρωμένος είναι, τόσο πιθανότερο είναι να συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία. 
Επιπλέον, αρκετοί μαθητές έχουν δηλώσει πως όταν θέλουν να κατανοήσουν τη σημασία 
σχέση μεταξύ ενός μεγέθουςμε την τελική συμπεριφορά του φαινομένου, επαναλαμβάνουν 
συνεχώς την εκτέλεση της προσομοίωσης, αλλάζοντας κάθε φορά την τιμή μόνο αυτής της 
παραμέτρου. Η καταγραφή της επαναληπτικής διαδικασίας των μαθητών, θα δείξει πού 
εστιάζουν το ενδιαφέρον τους και με ποιες ενέργειες προσπαθούν να κατανοήσουν τις 
αλληλεξαρτήσεις των εμπλεκομένων μεγεθών.  
Η διδακτική αξία της μεθοδολογίας έγκειται στο γεγονός ότι πέρα από το τελικό αποτέλεσμα, 
που είναι ο βαθμός κατανόησης από πλευράς μαθητών, όπως αποτυπώνεται στα φύλλα 
εργασίας, θα έχουμε στα χέρια μας τη διαδικασία μέσα από την οποία προέκυψε το εν λόγο 
συμπέρασμα, ανακαλύπτοντας το «μονοπάτι μάθησης» του κάθε μαθητή. Από τη σύγκριση 
των μονοπατιών θα μπορέσουμε ενδεχομένως να διαπιστώσουμε τα κοινά «σωστά» 
μονοπάτια που ακολουθούν οι μαθητές για την επίτευξη του στόχου, ή τα λανθασμένα που 
οδηγούν σε εσφαλμένες απαντήσεις. 
Μέσα από τη μελέτη των αρχείων καταγραφής μπορούμε να παρατηρήσουμε τα σημεία – 
κλειδιά που οδηγούν σε αποτυχία ή καλές πρακτικές που βοηθούν τους μαθητές να 
κατανοήσουν τα φαινόμενα και να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες. Κυρίως 
θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς τις ενέργειες που εκτελεί ο μαθητής και 
ενδεχόμενα να ανιχνεύσουμε τη μαθησιακή του πορεία. 
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 Περίληψη  Η παρούσα εργασία περιγράφει τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή ενός σοβαρού 
παιχνιδιού για τη διδασκαλία του κύκλου του νερού σε μικρές ηλικίες. Αρχικά εξετάζεται το 
πως ένα σοβαρό παιχνίδι μπορεί να συμβάλει στην προσέγγιση του φαινομένου του κύκλου 
του νερού. Στη συνέχεια περιγράφονται οι αρχές σχεδιασμού του παιχνιδιού και η 
μεθοδολογία ανάπτυξης του. Ακολούθως αναλύονται οι κυριότερες προκλήσεις που 
προέκυψαν κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του και τα βασικά συμπεράσματα από την 
πιλοτική δοκιμή του. Η εργασία ολοκληρώνεται με κάποιες προτάσεις για την περαιτέρω 
βελτίωση του, δίνοντας έμφαση το ζήτημα της οπτικής απεικόνισης των στοιχείων μέσα σε 
ένα σοβαρό παιχνίδι.  
 
Abstract  This paper focuses on the design and development of a serious educational game for 
introducing the water cycle phenomenon into young children. Firstly, the paper explores how 
serious games can be used for teaching the water cycle. Secondly, the principles and methods 
utilized for designing and developing such a serious game are described. Thirdly,  the major 
challenges that emerged in the design and development process are detailed. Finally, the 
results of a small pilot study with 6 young  learners are also presented. The main conclusion 
drawn is that, as game visuals communicate scientific content, a more systematic approach to 
the in-game visualization processes is required. 
 
 
Εισαγωγή 
Η άποψη ότι τα ψηφιακά παιχνίδια χαρακτηρίζονται από μοναδικά στοιχεία που τους 
επιτρέπουν να προωθήσουν αποτελεσματικά την μάθηση είναι πλέον εδραιωμένη στη 
βιβλιογραφία (Gee, 2003;  Dondlinger, 2007). Η κατηγορία των ψηφιακών παιχνιδιών, που 
αποσκοπούν ρητά να προωθήσουν τη μάθηση ονομάζονται σοβαρά παιχνίδια (serious games) 
(de Freitas & Liarokapis, 2011). Ένα σοβαρό παιχνίδι χαρακτηρίζεται από τον ρητό 
μαθησιακό σχεδιασμό του ο οποίος προωθεί τη μάθηση σε ένα παιγνιώδες πλαίσιο. 
Η παρούσα εργασία εστιάζεται στον «Σταγονούλη», ένα σοβαρό ψηφιακό παιχνίδι για την 
εκμάθηση του κύκλου του νερού (στο εξής ΚτΝ) από παιδιά μικρών ηλικιών. Η ιδέα της 
ανάπτυξης ενός ψηφιακού παιχνιδιού που αφορά τον ΚτΝ, βασίστηκε στο γεγονός ότι η 
προσέγγιση ενός αντικειμένου στις Φυσικές Επιστήμες, συνίσταται να έχει πολλά κοινά 
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σημεία με την επιστημονική μέθοδο - η οποία περιλαμβάνει την ύπαρξη ενός προβλήματος, 
τη δημιουργία και τον έλεγχο υποθέσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων (Μηναδοπούλου 
& Παρτσάλη, 2001). Γενικότερα στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, 
ενθαρρύνεται η ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 
αναπτύξουν δεξιότητες επιστημονικής σκέψης, όπως είναι η πρόβλεψη, η παρατήρηση, η 
συλλογή, η επεξεργασία και η ερμηνεία δεδομένων, ο συμπερασμός (Γκοτζαρίδης, 2010; 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Ο ΚτΝ όμως, αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο κάτι που δεν 
αφήνει πολλά περιθώρια για πειραματισμό και διερεύνηση στο χώρο της τάξης. Για αυτό το 
λόγο, εκτιμήθηκε πως ένα σοβαρό παιχνίδι ανακάλυψης με θέμα τον ΚτΝ, θα μπορούσε να 
αποτελέσει ένα διασκεδαστικό μέσο εξοικείωσης αλλά και πειραματισμού των μικρών 
παιδιών με το φυσικό φαινόμενο, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη κάποιων βασικών 
δεξιοτήτων επιστημονικής σκέψης.   
Σχεδιασμός  
Το παιχνίδι σχεδιάστηκε ώστε να συνδυάζει τη μελέτη του φαινομένου με την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επιστημονικής σκέψης στα πλαίσια διερεύνησης. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε 
επίπεδο ο παίχτης θα πρέπει αρχικά να κάνει υποθέσεις για το πως θα πρέπει να δράσει, στη 
συνέχεια να ελέγξει τις υποθέσεις του και είτε να καταλήγει σε κάποιο συμπερασμό είτε να 
διατυπώνει μια νέα υπόθεση προς έλεγχο.   
Ο σχεδιασμός του παιχνιδιού βασίστηκε στο ευρετικό μοντέλο που προτάθηκε από την 
Dickey (2006; 2011) ενώ η αφηγηματική δομή που χρησιμοποιήθηκε για την ιστορία ήταν 
αυτή της αναζήτησης (Campell, 1973). Ειδικότερα, η ιστορία του παιχνιδιού εστιάζει σε τρία 
μικρά αδέρφια. Ο Σταγονούλης είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας που πάει να παίξει μαζί 
με τα μικρότερα αδέρφια του, Σταγονούλα και Σταγονάκι. Αγνοώντας τις συμβουλές των 
αδελφών της, η Σταγονούλα ανεβαίνει να παίξει στην επιφάνεια της θάλασσας και «χάνεται 
στον ουρανό». Ως μεγαλύτερος, ο Σταγονούλης αναλαμβάνει να την βρει. Στα πλαίσια της 
αναζήτησης αυτής, ο Σταγονούλης έρχεται σε επαφή με κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν 
διαφορετικές θερμοκρασίες. Το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του αυτής αποτυπώνεται 
(α) στη μορφή του ήρωα ο οποίος θα μεταβαίνει από την υγρή σε αέρια κατάσταση αφού 
σπάει σε μικρότερες σταγόνες (βλ. Εικόνα 1) και (β) σε ένα θερμόμετρο που απεικονίζεται 
στην οθόνη και η στάθμη του οποίου μεταβάλλεται αντιπροσωπεύοντας την αλλαγή στη 
θερμοκρασία του. Το παιχνίδι είναι προοπτικής τρίτου προσώπου. Συγκεκριμένα, μια κάμερα 
τοποθετημένη πίσω από τον ήρωα  ακολουθεί τις κινήσεις του στον χώρο του παιχνιδιού, οι 
οποίες ελέγχονται από τον παίχτη με τη χρήση των βελών του πληκτρολογίου (Εικόνα 2).   
Εικόνα 1: Οι διαφορετικές μορφές του Σταγονούλη ως                    Εικόνα 2: Η κάμερα ακολουθεί  

              συνάρτηση της  θερμοκρασίας                                              τις κινήσεις του ήρωα 
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1o Επίπεδο: Εξάτμιση 
Σκοπός του επιπέδου αυτού είναι να καταφέρει ο ήρωας να ακολουθήσει την πορεία της 
αδερφής του, δηλαδή να βρει ένα τρόπο να ανέβει κι εκείνος στον ουρανό, να εξατμιστεί. Για 
να το καταφέρει αυτό ο Σταγονούλης (και κατ' επέκταση ο παίχτης) θα πρέπει να διαπιστώσει 
τη σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και της φυσικής του κατάστασης. Εάν ο Σταγονούλης έρθει 
σε επαφή με κάποια φωτεινή ακτίνα, τότε ακούγεται το μήνυμα “Ζέστη”, ανεβαίνει λίγο η 
στάθμη του εικονικού θερμομέτρου και ο ήρωας θα φαίνεται σαν να «σπάει» σε μικρότερες 
σταγόνες. Αντίστοιχα, εάν ο Σταγονούλης μείνει για κάποια ώρα εκτός κάποιας δέσμης 
ακτίνων, τότε ακούγεται το μήνυμα «Κρύωσα πάλι» και ο ήρωας αποκτά ξανά σιγά-σιγά 
σχήμα σταγόνας. Το επίπεδο ολοκληρώνεται όταν η στάθμη του θερμομέτρου φτάσει στο 
ανώτατο όριο. Τότε προβάλλεται μια ενδιάμεση σκηνή βίντεο η οποία παρουσιάζει τον πλήρη 
μετασχηματισμό του Σταγονούλη σε αέριο και την μετάβαση του στον ουρανό.  

 
2ο Επίπεδο: Υγροποίηση ή Στερεοποίηση 
Μόλις εξατμιστεί, ο Σταγονούλης ανεβαίνει προς τον ουρανό και γίνεται ένα πολύ μικρό 
κομμάτι από τα σύννεφα. Στο σημείο αυτό, «συνειδητοποιεί» πως τα σύννεφα αποτελούνται 
από σταγόνες σαν και εκείνον αλλά και πως δεν «πρόλαβε» την αδελφή του καθώς αυτή είχε 
ήδη πέσει από τα σύννεφα. Αφού ο παίκτης εκφράσει συμπεράσματα για το τι έκανε για να 
φτάσει εκεί (συμπερασμός εξάτμισης), καλείται να προβλέψει τι πρέπει να κάνει ο 
Σταγονούλης για να πέσει από τα σύννεφα. Για το καταφέρει αυτό, ο Σταγονούλης (και κατ' 
επέκταση ο παίχτης) θα πρέπει να διαπιστώσει ότι η μείωση της θερμοκρασίας του μπορεί να 
τον επαναφέρει στην προηγούμενη φυσική του κατάσταση ή ότι η απότομη μείωση 
θερμοκρασίας του μπορεί να τον φέρει σε μια άλλη κατάσταση-αυτή του χιονιού.  
Το δεύτερο επίπεδο λαμβάνει χώρα στον ουρανό και ο παίχτης μετακινεί τον Σταγονούλη 
πάνω στα σύννεφα. Στην επιφάνεια του σύννεφου φτάνουν κάποιες ακτίνες από τον ήλιο, 
κάποια κρύα ρεύματα αέρα από τα κοντινά βουνά αλλά και κάποια παγωμένα ρεύματα αέρα 
(όταν το σύννεφο πλησιάσει πολύ τα βουνά). Εάν ο ήρωας έρθει σε επαφή με κάποια φωτεινή 
ακτίνα, η θερμοκρασία του αυξάνεται λίγο στοιχείο που αποτυπώνεται τόσο στο θερμόμετρο 
όσο και στη μορφή του Σταγονούλη η οποία τείνει προς την αέρια. Η μόνη εξαίρεση στον 
παραπάνω κανόνα είναι να βρίσκεται ήδη η θερμοκρασία στο ανώτατο δυνατό επίπεδο οπότε 
και θα ακουστεί το μήνυμα «Είμαι ήδη πολύ ζεστός». Εάν ο ήρωας έρθει αρκετές φορές σε 
επαφή με κάποιο κρύο ρεύμα αέρα θα ακουστεί το μήνυμα «Κρύο» και ο Σταγονούλης θα 
ξανα-αποκτήσει σιγά-σιγά σχήμα σταγόνας μέχρι να υγροποιηθεί και να πέσει από τα 
σύννεφα με τη μορφή βροχής σε μια λίμνη, ενώ εάν έρθει σε επαφή με κάποιο παγωμένο 
ρεύμα αέρα, θα παγώσει/στερεοποιηθεί πέφτοντας με τη μορφή χιονιού στα βουνά (όπου θα 
τον «λιώσει» ο ήλιος και θα κυλήσει από τα βουνά σε μια λίμνη). Εάν δεν προλάβει να 
κρυώσει με οποιοδήποτε τρόπο στον επιθυμητό χρόνο (περίπου 1,5 λεπτό), τότε ο παίκτης θα 
πρέπει να ξεκινήσει το  επίπεδο από την αρχή (κάνοντας ξανά πρόβλεψη και δοκιμές).  
 
3ο Επίπεδο: Οι διαφορετικές διαδρομές του νερού 
Το τρίτο επίπεδο διαδραματίζεται στην επιφάνεια μιας λίμνης όπου φτάνουν κάποιες ακτίνες 
ήλιου, και ένα ποταμάκι το οποίο έχει φυτά κατά μήκος του. Μόλις βρεθεί εκεί ο 
Σταγονούλης θα συνειδητοποιήσει πως η αδελφή του έχει προχωρήσει οπότε πρέπει και ο 
ίδιος να συνεχίσει το ταξίδι του. Αφού εκφράσει τα συμπεράσματά του για το τι έπρεπε 
τελικά να κάνει για να πέσει από τα σύννεφα, καλείται να προβλέψει τι πρέπει να κάνει για να 
συνεχίσει το ταξίδι του. Ουσιαστικά ο παίκτης καλείται να διατηρήσει τη φυσική κατάσταση 
του Σταγονούλη αποφεύγοντας τις ακτίνες ήλιου και τα φυτά, γιατί με τις ακτίνες ήλιου ο 
ήρωας μπορεί να ζεσταθεί και να καταλήξει πάλι στα σύννεφα και τα φυτά μπορεί να τον 
απορροφήσουν και με τη διαδικασία της διαπνοής να τον απελευθερώσουν πάλι στα σύννεφα, 
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όπου θα πρέπει βρει ο παίκτης για άλλη μια φορά τον τρόπο να υγροποιηθεί/στερεοποιηθεί 
για να ξαναβρεθεί στη λίμνη. Με αυτή τη διαδικασία, ο παίκτης έχει την ευκαιρία να 
επαναλάβει τις προκλήσεις που συνάντησε στα προηγούμενα επίπεδα (σε πιο σύντομες 
εκδόσεις) αλλά και να δει τις διαφορετικές διαδρομές που μπορεί να πάρει το νερό κατά τον 
ΚτΝ. Εάν ο ήρωας καταφέρει να ακολουθήσει το ποταμάκι διατηρώντας τη φυσική του 
κατάσταση (αποφεύγοντας τα «εμπόδια»), τότε θα βρεθεί στη θάλασσα όπου θα συναντήσει 
την αδελφή του, θα εξάγει συμπεράσματα για το τι έκανε για να φτάσει μέχρι εκεί και θα 
επιστρέψουν ασφαλείς στο σπίτι. 
 
Ανάπτυξη 
Ενώ για τις ανάγκες του παιχνιδιού σχεδιάστηκαν συνολικά τρία επίπεδα, τελικά λόγω 
χρονικών περιορισμών αναπτύχθηκαν μόνο τα δύο πρώτα τα οποία αφορούν τις έννοιες της 
εξάτμισης και της υγροποίησης (Πετροδασκαλάκη, 2014). Λόγω του ότι το τρίτο επίπεδο δεν 
αναπτύχθηκε τελικά, στο παιχνίδι που υλοποιήθηκε ο Σταγονούλης προσγειώνεται 
κατευθείαν με τη μορφή βροχής στην επιφάνεια της θάλασσας. Εκεί εκφράζει τα 
συμπεράσματά του για το πώς έπεσε από τα σύννεφα, βρίσκει την Σταγονούλα και 
επιστρέφουν ασφαλείς στην οικογένειά τους. Ακολουθούν ορισμένα στιγμιότυπα από το 
παιχνίδι που αναπτύχθηκε (Εικόνες 3, 4, 5, 6, 7, 8). 
 Εικόνες 3, 4: Επίπεδο Εξάτμισης: Ο Σταγονούλης έρχεται σε επαφή με ακτίνες ήλιου, 

ζεσταίνεται και «σπάει» σταδιακά σε μικρότερες σταγόνες μέχρι να εξατμιστεί. 
 

    
Εικόνες 5, 6: Μόλις εξατμιστεί, ο Σταγονούλης γίνεται ένα μικρό κομμάτι από τα σύννεφα 
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Εικόνες 7, 8: Επίπεδο Υγροποίησης: Η θερμοκρασία του ήρωα πέφτει όταν έρχεται σε επαφή 
με κρύα ρεύματα αέρα και ξανα-αποκτά σιγά-σιγά μορφή σταγόνας 

    
 Το παιχνίδι δημιουργήθηκε και τρέχει στη μηχανή παιχνιδιού Blender 3D (BGE) (Bacone, 

2012; Felinto & Pan, 2014) και είναι δωρεάν διαθέσιμο στην εκπαιδευτική και ερευνητική 
κοινότητα με άδεια Creative Commons για αξιοποίηση, προσαρμογή και επέκταση.  
 Ο προγραμματισμός της λογικής του παιχνιδιού έγινε με τη χρήση του Logic Editor της 
BGE. Όλοι οι πόροι του παινχιδιού (τρισδιάστατα μοντέλα, υφές, κίνηση, φωτισμός, και 
φυσική προσομοίωση) δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Blender 3D. Το ίδιο λογισμικό 
χρησιμοποιήθηκε και για τη δημιουργία των ενδιάμεσων βίντεο (cut scenes). Τέλος, για τη 
δημιουργία και περαιτέρω επεξεργασία ορισμένων πόρων του παιχνιδιού (ήχων, υφών) 
χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά επεξεργασίας εικόνας (GIMP) και ήχου (Audacity) 
αντίστοιχα.  
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Ο συνολικός χρόνος που απαιτήθηκε για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του παιχνιδιού ήταν 9 
περίπου μήνες. Μεγάλο μέρος του χρόνου αυτού αφιερώθηκε στον σχεδιασμό του, αφού 
έπρεπε να πληροί ταυτόχρονα πολλαπλές προϋποθέσεις όπως: α) να υπάρχει εσωτερική 
ενσωμάτωση του περιεχομένου του παιχνιδιού στον μηχανισμό του παιχνιδιού, β) να γίνεται 
μια φυσική ανάδειξη των εννοιών που συνθέτουν τον κύκλο του νερού με έναν τρόπο που 
προσεγγίζει τον επιστημονικά αποδεκτό δίχως παρανοήσεις, γ) να προωθεί την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επιστημονικής σκέψης, δ) να ενισχύει τον πειραματισμό και τη 
διερεύνηση/αναζήτηση (δηλαδή να μην παρέχει σαφείς οδηγίες προς τους παίκτες), ε) να 
χαρακτηρίζεται ως «παιχνίδι» σύμφωνα με τον Leemkuil (2006), στ) να έχει τη μορφή 
περιπέτειας. 
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στις δυσκολίες οπτικής αναπαράστασης των στοιχείων του 
παιχνιδιού, δεδομένου ότι αυτό έπρεπε να περιλαμβάνει ρεαλιστικές ή ήμι-ρεαλιστικές 
αναπαραστάσεις του φυσικού φαινομένου απεικονίζοντας παράλληλα ανιμιστικά ήρωα και 
περιβάλλον. Καθώς η συναφής ερευνητική βιβλιογραφία ήταν είτε εξαιρετικά περιορισμένη 
είτε δεν μπορούσε να αποτελέσει ασφαλή οδηγό για τον σχεδιασμό, σε πολλές περιπτώσεις 
λήφθηκαν ad hoc αποφάσεις εξισορροπώντας στο βαθμό του δυνατού τις διαφορετικές 
προϋποθέσεις. Κάποιοι προβληματισμοί που προέκυψαν σχετικά με την οπτική 
αναπαράσταση των στοιχείων ήταν οι εξής: α) η οπτικοποίηση των ηρώων - όπου 
αποφασίστηκε να αναπαρασταθούν μόνο με μάτια, στόμα και κάποια διακριτικά 
χαρακτηριστικά για να ξεχωρίζουν μεταξύ τους, β) οι διαφορετικές μορφές του Σταγονούλη 
όταν ήταν σε μορφή συννέφου ή ατμού, γ) η οπτικοποίηση του συννέφου – αποφασίστηκε να 
φαίνεται από απόσταση σαν ρεαλιστικό σύννεφο και από κοντά σαν να αποτελείται από 
μικρές σταγόνες, δ) η οπτικοποίηση των κρύων ρευμάτων αέρα (με μπλε χρώμα, καθώς 
έπρεπε να είναι σαφή οπτικά για να μπορεί να αλληλεπιδράσει μαζί τους ο παίκτης). 
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Το παιχνίδι εφαρμόστηκε πιλοτικά σε μια ομάδα 6 παιδιών (2 Νηπιαγωγείου, 2 Α' και 2 Β' 
τάξης Δημοτικού) προκειμένου να εξεταστεί τόσο η ανταπόκριση των παιδιών σε αυτό όσο 
και η μαθησιακή αποτελεσματικότητα του. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά 
ανταποκρίθηκαν θετικά στο παιχνίδι το οποίο και συνεισέφερε στη διατύπωση υποθέσεων και 
συμπερασμάτων. Ωστόσο, διαπιστώθηκε μια σειρά από προβληματικά σημεία (πχ. κάποιες 
ακτίνες φωτός εμφανίζονταν εκτός οπτικού πεδίου της κάμερας και η οπτικοποίηση του 
κρύου ρεύματος αέρα φάνηκε να παραπέμπει σε «ουράνιο ποτάμι»). 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Ο σχεδιασμός ενός ψηφιακού παιχνιδιού για την προσέγγιση του ΚτΝ σε μικρές ηλικίες 
αποδείχτηκε πολύ σημαντική πρόκληση και η παρούσα εργασία επιχειρεί μια χαρτογράφηση 
του πεδίου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα δύο πιο προβληματικά σημεία που χρήζουν 
βελτίωσης συνδέονταν με την οπτική αναπαράσταση ορισμένων στοιχείων του παιχνιδιού.       
Παρότι το σχεδιαστικό κομμάτι είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την απεικόνιση του 
περιεχομένου, αφού καθορίζει κατά πολύ τι πρέπει να δημιουργηθεί στο περιβάλλον του 
παιχνιδιού και για ποιο λόγο (Fox, 2005), η οπτική απεικόνιση των στοιχείων δεν είναι 
μαθησιακά ουδέτερη καθώς επικοινωνεί το περιεχόμενο. Από τη σκοπιά αυτή, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ζήτημα της οπτικοποίησης εννοιών δεν έχει 
απασχολήσει μέχρι τώρα συστηματικά τις αντίστοιχες ερευνητικές κοινότητες. Η παρούσα 
εργασία συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση σε εμπειρικό και σχεδιαστικό επίπεδο.  
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Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού από φοιτητές ΠΤΔΕ για την 
Κλιματική Αλλαγή με τρισδιάστατες Προσομοιώσεις στο πλαίσιο 
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Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος,Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, http://micro-kosmos.uoa.gr, bibumaria@gmail.com,  

 Περίληψη  Το σύγχρονο ψηφιακό σχολείο που αξιοποιεί  εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας ως 
υποστηρικτικό υλικό σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος σπουδών είναι πια 
ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Η δυναμική που προσφέρει μια τέτοια διδακτική παρέμβαση 
είναι χρηστική και συγχρόνως ελκυστική. Μία από της εφαρμογές αυτές είναι η χρήση των 
εκπαιδευτικών λογισμικών με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, μοντελοποιήσεις και 
προσομοιώσεις που καθιστούν τη διαδικασία μάθησης πιο αποτελεσματική.  Η εργασία έχει 
ως στόχο να παρουσιάσει ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για την κλιματική αλλαγή που 
σχεδιάστηκε εξ αρχής και υλοποιήθηκε πιλοτικά (με τρισδιάστατες προσομοιώσεις) και 
αξιολογήθηκε. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου και 
εναρμονίζεται με το Πρόγραμμα Σπουδών τους.   
Abstract  It is an indisputable fact that modern digital school utilizes digital technological applications 
as supportive material in all subjects of the curriculum. The dynamic that such a teaching 
intervention offers is not only a useful but also an attractive tool. One of these applications is 
the use of educational software with three-dimensional representations, modeling and 
simulations that make the learning process more effective. This paper aims to present an 
educational software, pilot on climate change. The structure of this educational proposal in the 
context of modern digital technology is in harmony with the National Education Curriculum 
for sixth grade students. 
 
 
Εισαγωγή  
Οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και μοντελοποιήσεις αποτελούν ένα δυναμικό 
παιδαγωγικό εργαλείο και  προσφέρουν μια δημιουργική – ελκυστική παρέμβαση, δίχως να 
αντικαθιστούν το ρόλο του διδάσκοντα  (Καλκάνης, 2007). Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό 
εργαλείο που ενισχύει και βελτιώνει τη διαδικασία της αποκαλυπτικής μάθησης (Bruner, 
1996). Μετατρέπει την παθητική μάθηση σε ενεργητική διαδικασία. Η διαφορά αυτού του 
υπολογιστικού περιβάλλοντος που βασίζεται στο ισχυρό στοιχείο της οπτικοποίησης σε τρεις 
διαστάσεις σε σχέση με άλλα περιβάλλοντα είναι ότι επιτρέπει  τη διεπαφή και 
αλληλεπίδραση του χρήστη (Δημητρόπουλος, 2006), με την εικονική πραγματικότητα. Η 
οπτική της ρεαλιστικότητας  για έννοιες, φαινόμενα και καταστάσεις μέσω τρισδιάστατων 
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μοντελοποιήσεων είναι κοντά στην πραγματικότητα. Έτσι, αναπτύσσονται καλύτερα οι 
συλλογισμοί και κατανοούνται οι επιστημονικές έννοιες (De Jong & Van Joolingen, 2008).  
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση και μελέτη των προηγούμενων εργασιών που αφορούν το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών λογισμικών τρισδιάστατων οπτικοποιήσεων / 
και προσομοιώσεων για την κλιματική αλλαγή δείχνει  ότι υπάρχουν ελάχιστα. Από αυτά τα 
περισσότερα έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα παρουσιάσεων και ενημέρωσης με εικόνες 
βίντεο κινούμενων σχεδίων σε δύο διαστάσεις.  Η αδυναμία συνδυασμού τρισδιάστατων 
αναπαραστάσεων που είναι ευρέως διαδεδομένα σε παιδικά ηλεκτρονικά παιχνίδια στις μέρες 
μας  με μαθησιακούς στόχους και παιδαγωγικό περιεχόμενο είναι η  αιτία της απουσίας 
τέτοιων λογισμικών  (Ciavarro, 2006). 
Πιο συγκεκριμένα μελετώντας τα λογισμικά που έχουν σχεδιαστεί για την κλιματική αλλαγή 
στο χώρο της Ελλάδας αναφέρουμε το ειδικό λογισμικό TEE-ΚΕΝΑΚ που αναπτύχθηκε από 
την Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο πλαίσιο 
του προγράμματος συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Όσον αφορά τα 
παιδιά έχει δημιουργηθεί το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό της WWF Ελλάς για την 
Κλιματική Αλλαγή καθώς και εκπαιδευτικό  λογισμικό που φέρει τον τίτλο: «Το Κλίμα είναι 
στο χέρι σου» για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Κλιματικό χάος, 
ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, WWF, 2010). Επίσης, στα ελληνικά από το Focus 
Educational Software Ltd, υπάρχει το εκπαιδευτικό λογισμικό που φέρει τον τίτλο: «Αλλαγή 
στο κλίμα» (2007) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  
Αναφέρουμε ακόμα, πως στο χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αρκετά σχολεία έχουν 
αναλάβει προγράμματα για την κλιματική αλλαγή, όπου έχουν δημιουργήσει λογισμικά 
παρουσίασης των δράσεων και ενεργειών τους.  
Διεθνώς, στο πλαίσιο πρόβλεψης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ενεργειακό τομέα 
δημιουργήθηκε το  μοντέλο ENPEP (Energy and Power Evaluation Program)  που 
αναπτύχθηκε στο Argonne National Laboratory (ANI, USA), είναι «υβριδικού τύπου» και 
εμπεριέχει διάφορα μοντέλα που προσομοιώνουν το ενεργειακό-ηλεκτρικό σύστημα με 
παράλληλη ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Όσον αφορά 
τα παιδιά, υπάρχει το εκπαιδευτικό λογισμικό:  «Cimate Kids»  για παιδιά κάτω των 13 ετών, 
που έχει δημιουργηθεί στο California Institute of Technology (1998) (Climate Kids is 
produced by the Earth Science Communications Team at NASA's Jet Propulsion 
Laboratory), όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα: http:// climatekids.nasa.gov/big-questions. 
Έχουν δημιουργηθεί διεθνώς ιστοσελίδες για παιδιά που αφορούν την ενημέρωση και 
πληροφόρησή τους για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Οι περισσότερες έχουν 
πληροφοριακό υλικό που περιλαμβάνουν και κάποια βίντεο με κινούμενες εικόνες 
(animation), ήχο και αφήγηση.  Τέτοιες ιστοσελίδες είναι:  

http://www.epa.gov/climatechange/kids/, http://globalwarmingkids.net/.  
 
 
Πλαίσιο, Μεθοδολογία, Εφαρμογή  
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο σχεδιάστηκε με βάση ένα σενάριο 
μάθησης. Αναπτύχθηκε με μορφή διαλόγου μεταξύ δύο μαθητών οι οποίοι προσπαθούν να 
διερευνήσουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ανακαλύπτοντας το περιβάλλον τους. 
Να αναγνωρίσουν  τη σημασία, τα αίτια, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισης του 
φαινομένου μέσα από τον πειραματισμό και τη διαδραστικότητα. Ο σκοπός του είναι να 
συμβάλλει αποτελεσματικά στην οικοδόμηση γνώσεων για την κλιματική αλλαγή από 
τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης και ενεργούς συμμετοχής σε 
δράσεις  μείωσης εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. 
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Σχήμα 1: Αρχική οθόνη λογισμικού 

 

 Το εκπαιδευτικό λογισμικό έχει ως βασική, αρχική οθόνη  τη θέαση μιας πόλης από 
ψηλά με τα βασικά κουμπιά πλοήγησης: 

 
                                  Πατώντας το κουμπί αυτό ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί σε μία άλλη 
οθόνη και να μάθει για το φαινόμενο τις κλιματικής αλλαγής, τις αιτίες που το προκαλούν,  
τις συνέπειες και τις δράσεις που μπορεί να αναπτύξει προκειμένου να συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα(CO2).  
                               Πατώντας το κουμπί που αναγράφει πειράματα μπορεί να δει 
τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις οικολογικών πειραμάτων που έχουν ως αποτέλεσμα 
μία πρακτική προσέγγιση του θέματος της κλιματικής αλλαγής. 
                                 Πατώντας το κουμπί αυτό πλοηγείται  σε μία οθόνη όπου υπάρχουν 
ποικίλες ασκήσεις και δραστηριότητες που αφορούν την κλιματική και τον τρόπο προστασίας 
του περιβάλλοντος. Δραστηριότητες για τη βελτίωση της μνήμης και  τη μεταγωγή της 
μάθησης (Wagner &Gagne 1988).  
                     Το κουμπί αυτό προσφέρει βοήθεια  κατά βάση διαδικαστική για το πώς 
λειτουργεί το λογισμικό και πληροφοριακή σχετική με το περιεχόμενο. Περιλαμβάνει την 
πρόσβαση σε αναλυτικές, απλούστερες  επεξηγήσεις και λεπτομερείς περιγραφές.  
                       Πατώντας το κουμπί αυτό ο χρήστης εισέρχεται  σε μία οθόνη όπου υπάρχει 
ένα αλφαβητικό ευρετήριο που του επιτρέπει να βρει λέξεις ή φράσεις που σχετίζονται με το 
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 
                     Με το κουμπί αυτό δίνεται η δυνατότητα να τερματιστεί το πρόγραμμα, αφού 
δοθεί μία τελευταία ενημέρωση στο χρήστη για το αν είναι σίγουρος για το τερματισμό. 
Αυτός ο μόνιμος τερματισμός σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το 
λογισμικό είναι σχεδιασμένο σε ανεξάρτητες αυτοτελείς ενότητες, έτσι ώστε κάθε φορά που 
ξανανοίγει το πρόγραμμα ο χρήστης και να μελετά την ενότητα που επιθυμεί πριν τον 
τερματισμό. 
Για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και προσομοιώσεων χρησιμοποιήθηκε μία εφαρμογή 
δημιουργίας εσωτερικού χώρου (Sweet Home 3d) οικίας που επιτρέπει την προβολή του σε 
τρισδιάστατο χώρο. Ένα δυναμικό πρόγραμμα (Poser Pro 2010) δημιουργίας 3d animation 
τρισδιάστατων χαρακτήρων, αντικειμένων, σκηνικών που χρησιμοποιεί κάμερες για φωτισμό. 
Δύο δυναμικά προγράμματα δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών, μοντέλων και εφέ (Cinema 

 Πειράματα 

Δραστηριότητες 

Βοήθεια 

Λεξιλόγιο 

Έξοδος 

Κλιματική αλλαγή 
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4d και Μaya 2011) που επιτρέπουν την προβολή του μοντέλου στο βάθος και από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες.  
 

 Σχήμα 2: Προσομοίωση για  το λιώσιμο των πάγων. 
 

   
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Σχήμα 3: Προσομοίωση για την άνοδο της 
στάθμης των θαλασσών. 
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Σχήμα 4: Τρισδιάστατη προσομοίωση της 
διαδικασίας της εξόρυξης. 

 

 

          

 
Προκειμένου να διερευνηθεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης εκπαιδευτικού λογισμικού για την 
κλιματική αλλαγή στη σχολική τάξη, μελετήθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου οι γνώσεις, 
στάσεις  335  τριτοετών φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του  Πανεπιστημίου Αθηνών απέναντι στην κλιματική αλλαγή καθώς και οι γνώμη για το τι 
γίνεται σήμερα στην ελληνική εκπαίδευση ως προς τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής πριν  
και μετά την εφαρμογή του λογισμικού. Μελετήθηκαν ερωτηματολόγια που έχουν 
δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, όπως αυτό των επιστημών της θάλασσας του  
Πανεπιστημίου Αιγαίου, το  μεταφρασμένο από το   γαλλικό πρωτότυπο που έχει  συνταχθεί 
από το Centre de Découverte du Monde Marin  για όλες τις μεσογειακές χώρες μέλη του 
διαμεσογειακού δικτύου Assises Jeunes & Méditerranée με έδρα την Νίκαια της Γαλλίας, η 
τροποποιημένη Μορφή του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα:“Risk 
perceptions, general environmental beliefs, and willingness to address climate change” από 
τους: Robert E. O’Conor, Richard J. Bord and Ann Fisher. RiskAnalysis, Vol. 19, No. 3, 
1999. 
Δόθηκε αρχικά το ερωτηματολόγιο, μετά ακολούθησε παρέμβαση όπου οι φοιτητές είδαν, 
χρησιμοποίησαν το λογισμικό και στη συνέχεια ξαναδόθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο. Η έρευνα 
υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος κατά τα 
ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 πριν την παρέμβαση και 2012-2013 μετά τη εφαρμογή του.  
Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθούν οι  παράγοντες ( γνώσεις, στάσεις για την κλιματική 
αλλαγή) και να αναγνωριστεί η αναγκαιότατα της ένταξης της κλιματικής αλλαγής στη 
σχολική τάξη.  Έγινε μια δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρότερο δείγμα προκειμένου να 
βελτιστοποιηθούν οι ερωτήσεις.  
Η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου εξετάστηκε με τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση 
με τη μέθοδο εξαγωγής κυρίων παραγόντων (principal components), ενώ επιλέχθηκε η 
ελάττωση της εξαγωγής των παραγόντων σε πέντε παράγοντες. Η περιστροφή των αξόνων 
παραγόντων έγινε με την ορθογώνια περιστροφή (varimax rotation), και συνηγορούσε για τη 
διατήρηση των πέντε παραγόντων. Επίσης, σαν κριτήριο για τον αριθμό των παραγόντων που 
θα ερμήνευαν το σύνολο των μεταβλητών επιλέχθηκε οι ιδιοτιμές τους (eigenvalues) να είναι 
μεγαλύτερες της μονάδας. Ερωτήσεις με φόρτιση μεγαλύτερη από .40 θεωρήθηκε ότι 
φορτίζουν σε ένα συγκεκριμένο παράγοντα διότι όπως υποστηρίζεται μια φόρτιση των 
ερωτήσεων μεγαλύτερη του .40 επεξηγεί καλύτερα το συγκεκριμένο παράγοντα (Bortz, 
1993). Οι πέντε παράγοντες που εξήχθησαν με την παραπάνω μέθοδο και με ιδιοτιμές 
μεγαλύτερες της μονάδας ερμήνευαν το 52.65% της συνολικής διακύμανσης (KMO=.805, 
Bartlett’s Test of Sphericity=3989.601, p<.001).  
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Οι πέντε (5) παράγοντες που εξήχθησαν από την παραγοντική ανάλυση πήραν την ονομασία 
τους σύμφωνα με τον (Bortz, 1993)  ανάλογα με τις δύο πρώτες ερωτήσεις που εμφανίζουν 
την υψηλότερη φόρτιση στον κάθε παράγοντα και είναι οι ακόλουθοι: 
1.  Κλιματική αλλαγή και παράγοντες πρόκλησης.  
2.  Ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος από την κλιματική αλλαγή.  
3.  Ικανοποίηση εκπαιδευτικών από την τρέχουσα εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή.  
4.  Ικανότητα εκπαιδευτικού (για την προώθηση και προαγωγή κλιματικής συνείδησης στους 
μαθητές).  
5.  Ανάγκη να ενταχθεί η διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής στο σχολείο με κατάλληλο 
εκπαιδευτικό υλικό όπως τα λογισμικό.  
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Η έρευνα έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών/τριών -μελλοντικών εκπαιδευτικών 
πριν την εφαρμογή του λογισμικού, θεωρεί  ότι η υπάρχουσα σχολική πραγματικότητα δεν 
αναπτύσσει δράσεις που αφορούν την επίτευξη στόχων για την κλιματική αλλαγή.  Δεν 
εφαρμόζονται προγράμματα παρέμβασης για τη μείωση των εκπομπών αερίων -σε ποσοστό 
90%. Αυτό έχει ως συνέπεια να πιστεύουν (41,7%) ότι  δεν  καλλιεργείται η κοινωνική 
υπευθυνότητα και δεν αναπτύσσεται η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών/τριών για την 
κλιματική αλλαγή, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (32,2%) είναι αδιάφορο. Αναλυτικότερα, η 
μέχρι τώρα σπουδές και η εμπειρία από τις πρακτικές ασκήσεις σε σχολεία οδηγεί σε 
συναισθήματα μη ικανοποίησης  όσον αφορά  την ενημέρωση των εκπαιδευτικών ( το 33%) 
και όσον αφορά την παροχή κατάλληλου, υποστηρικτικού, ψηφιακού υλικού που βοηθά στην 
κατανόηση της έννοιας της κλιματικής αλλαγής σε ποσοστό 41,7%. 
 

Γράφημα1: Ικανοποίηση από την 
ενημέρωση- επιμόρφωση  για την κλιματική 

αλλαγή. 
 

Γράφημα 2: Ικανοποίηση από την παροχή  
ψηφιακού υλικού που αφορά την 

κατανόηση της κλιματικής αλλαγής. 
 

 



492 
 

Γράφημα 3: Περιβαλλοντικής συνείδησης και 
κοινωνικής υπευθυνότητας από την 

εκπαίδευση  για την κλιματική αλλαγή. 
 

Γράφημα 4: Ανάπτυξη δράσεων και 
εφαρμογή προγραμμάτων για την κλιματική 

αλλαγή. 

  
Μετά  την εφαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού φαίνεται πως η εικόνα που έχουν 
αποκομίσει για την κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει σε κάποιο βαθμό τις αντιλήψεις τους. Η 
χρήση του μπορεί να καλλιεργήσει την κοινωνική υπευθυνότητα και να αναπτύξει την 
περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών/τριών (το 89,5%). Θεωρούν ότι μπορεί να γίνει 
σωστή οικολογική διαχείριση  με την εφαρμογή του, ώστε να αναπτυχθούν πρακτικές που 
μειώνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη  (το 86,2%).  
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Έλλειψη παρουσιάζεται  σε έρευνες που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση  ψηφιακών, 
διδακτικών παρεμβάσεων για την κλιματική αλλαγή. Η αδυναμία ξεκινάει από την 
εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, αλλά και εκπαιδευτικών στη 
σχολική τάξη. Η διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής ως αυτόνομη θεματική ενότητα σε 
κάποιο γνωστικό αντικείμενο της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  δεν υφίσταται.  
Παρατηρείται αδυναμία στην παραγωγή κατάλληλου παιδαγωγικά ψηφιακού υλικού για τη 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι αναγκαία η δημιουργία τέτοιων εφαρμογών, γιατί το σχολείο 
μέσω τέτοιων ψηφιακών εφαρμογών μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο έρευνας και οι 
μαθητές όπου επιστρατεύεται όλη τους η δημιουργικότητα για ανακάλυψη  και μάθηση 
(Μαυρικάκη, 2009).  
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Εξ αποστάσεως συνεργασία δύο σχολικών τάξεων για την 
υλοποίηση καινοτόμου διδακτικού σεναρίου, με τίτλο: 

«Δωδεκάνησα ή Δεκαοκτάνησα;», και αξιολόγησή του για την 
παραγωγή πρακτικής γνώσης 

 Ξαφάκος Ευστάθιος1, Μπαντάνης Χρήστος2, Παπαελευθερίου Αθανασία3  
1Δάσκαλος, διδακτορικός φοιτητής Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, xafakos@uth.gr     2Δάσκαλος, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σηπιάδος-Μηλίνας, xbadanis@uth.gr  3Δασκάλα, 4ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης Αττικής, npapael@easysite.biz  

 
Περίληψη Η παρούσα εργασία περιγράφει την υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου με καινοτόμα 
διδακτικά χαρακτηριστικά, που αφορούσε στην Ε΄ τάξη – στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Γεωγραφίας, με θέμα: «Τα Δωδεκάνησα», στα Δημοτικά Σχολεία (4ο Δάφνης - Αττικής και 
Μηλίνας – Πήλιο), κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15. Η εφαρμογή του στα δύο 
συνεργαζόμενα σχολεία έγινε με σκοπό α) την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των 
εκπαιδευτικών για τη διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας με την αξιοποίηση και 
αξιολόγηση διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων (εκπαιδευτικών πλατφορμών χρήσιμων στην εξ 
αποστάσεως συνεργασία), β) την καλλιέργεια της διερευνητικής ικανότητας των 
μαθητών/ριών και γ) τη διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων των μαθητών και 
μαθητριών, αλλά και των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική παρέμβαση. Τα 
αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης έδειξαν ότι οι μαθητές/τριες βελτίωσαν τις γνώσεις 
τους και κράτησαν θετική στάση, τόσο αυτοί όσο και οι εκπαιδευτικοί, απέναντι στη 
διδακτική παρέμβαση, παρόλο που παρουσιάστηκαν ορισμένες δυσκολίες κατά την εφαρμογή 
της. 
Abstract This paper describes the implementation of a didactical scenario with innovative teaching 
characteristics (Fifth grade, Geography, title: "The Dodecanese") - in two Primary Schools 
(4th Dafni - Athens and Milina - Pelion), during the school year 2014-15. The purpose of this 
implementation was a) to exchange views and ideas among teachers for conducting an 
effective teaching with the use and evaluation of available digital tools (educational platforms 
useful in remote collaboration), b) to cultivate the explorative ability of students and c) to 
explore the students’ and teachers’ views and perceptions towards the teaching intervention. 
The results of the final evaluation showed that students improved their knowledge and they 
kept (pupils and school teachers) a positive attitude towards teaching scenario, although there 
were appeared some difficulties. 
 
 



495 
 

Θεωρητικό πλαίσιο 
Ο συγκεκριμένος διδακτικός σχεδιασμός βασίστηκε στις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης 
(Bruner, 1990), καθώς ο βασικός σκοπός του ήταν η καλλιέργεια της κριτικής και 
διερευνητικής ικανότητας των μαθητών και μαθητριών. Επιπρόσθετα, σκοπός του μαθήματος 
ήταν η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών, προκειμένου να ενταχθούν 
ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης. Σύμφωνα με τον Bruner, ο μαθητής πρέπει να 
έρχεται αντιμέτωπος με προβληματικές καταστάσεις και ο εκπαιδευτικός να έχει τον ρόλο 
διευκολυντή, συντονιστή και εμψυχωτή στη διαδικασία της μάθησης.  
Παράλληλα, επιλέχθηκε η διασχολική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής 
κοινότητας πρακτικής, η οποία συγκροτήθηκε από εκπαιδευτικούς που μοιράστηκαν τη 
γνώση τους και πρότειναν νέες ιδέες για τη βελτίωση του διδακτικού σχεδιασμού και των 
διδακτικών πρακτικών τους. Η επιλογή αυτή έγινε, διότι οι εκπαιδευτικές κοινότητες 
πρακτικής αποτελούνται από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μοιράζονται τη γνώση 
τους, ανταλλάσσουν ιδέες και παράγουν γνώση για τις καθημερινές πρακτικές τους.  
Σύμφωνα με μελετητές, οι εκπαιδευτικές κοινότητες πρακτικής συμβάλλουν στην 
επαγγελματική ανάπτυξη και δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών (Wenger, 1998 στο 
Αρβανίτη, 2013, σ.13).  
Η αξιολόγηση των απόψεων και των στάσεων των μαθητών βασίστηκε στην άποψη της 
Richardson (1994), η οποία χαρακτηρίζει την έρευνα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 
«πρακτική αναζήτηση» και διεξάγεται για να τους βοηθήσει στην κατανόηση των πλαισίων, 
στα οποία λαμβάνει χώρα η διαδικασία της μάθησης, και στη βελτίωση των διδακτικών 
πρακτικών τους. Οι εκπαιδευτικοί, ως ερευνητές (teachers-researchers) (Stenhouse, 1981), 
προσπαθούν να δομήσουν νέα γνώση, ή αλλιώς επιτόπια-πρακτική γνώση (Stremmel, 2007, 
p.2) βασισμένη σε ενδείξεις, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί συνδέουν από μόνοι τους την 
έρευνα με την πράξη, προκειμένου να αναζητήσουν τι πραγματικά δουλεύει.  
 
Υλικό – Μέθοδος - Δείγμα 
Επιλέχθηκαν και προτάθηκαν καινοτόμες δραστηριότητες και ψηφιακές εφαρμογές 
(Socrative, Edmodo, εικονική περιήγηση). Το διδακτικό σενάριο ήταν συμβατό με το 
αναλυτικό πρόγραμμα. Η διάρκειά του ήταν 3 διδακτικές ώρες. 
Στη μικρής κλίμακας έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις (αρχική και τελική 
αξιολόγηση), συμμετείχαν οι 31 μαθητές και  μαθήτριες (17 του Δημοτικού Σχολείου 
Δάφνης, 14 του Δημοτικού Σχολείου Μηλίνας). Μετά τη σταδιακή εφαρμογή του διδακτικού 
σεναρίου, κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας, το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε παράλληλα ως ερωτηματολόγιο (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε Google 
Docs), προκειμένου να διαπιστωθεί η διόρθωση της εσφαλμένης αντίληψής τους σχετικά με 
τον αριθμό των νησιών των Δωδεκανήσων, όπως επίσης να διερευνηθούν οι απόψεις και 
στάσεις τους απέναντι στη διδακτική παρέμβαση και τις δραστηριότητες που επιλέχθηκαν. Η 
συλλογή και ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε φύλλο excel, με σκοπό να 
καταγραφεί η συχνότητα των απαντήσεων των μαθητών. Από την άλλη, οι απόψεις των δύο 
εκπαιδευτικών καταγράφηκαν ποιοτικά με τη διενέργεια ημιδομημένων συνεντεύξεων. Οι 
ερωτήσεις αφορούσαν στη γνώμη των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σύμπραξη των δύο 
τάξεων, τη χρήση των εκπαιδευτικών πλατφορμών και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου. 
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Διδακτικοί στόχοι:  
 Να εντοπίσουν στον χάρτη και να ονομάσουν τα νησιά του νησιωτικού 

συμπλέγματος.  Να ανακαλύψουν τον αριθμό των νησιών που αποτελούν το νησιωτικό σύμπλεγμα.  Να ανακαλύψουν τη γεωμορφολογία του κάθε νησιού.  Να γνωρίσουν άξιες λόγου περιοχές των νησιών.  Να εξασκηθούν στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως το Socrative (σύστημα 
καταγραφής ηλεκτρονικών απαντήσεων) και το Edmodo (ηλεκτρονική εκπαιδευτική 
πλατφόρμα).  α) Να καλλιεργήσουν τρόπους ανεξάρτητης μάθησης, να μάθουν πώς να ερευνούν, 
πώς να μαθαίνουν ό,τι τους ενδιαφέρει, ερευνώντας ατομικά ή ομαδικά και β) να 
αποκτήσουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά 
μ’ ένα θέμα.  Να υιοθετήσουν αξίες όπως το ομαδικοσυνεργατικό πνεύμα. 

Κοινωνική οργάνωση της τάξης - Μέσα: Υιοθετήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος 
διδασκαλίας, με σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, οπότε 
συστάθηκαν τρεις – τέσσερις ομάδες (4-5 μαθητές/ριες η καθεμία ομάδα) και αξιοποιήθηκαν 
τρεις - τέσσερις φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε καθεμία τάξη.  
 
Εφαρμογή  
Στάδιο 1 
Οι μαθητές ανακάλεσαν προηγούμενες γνώσεις τους (Μελέτη Περιβάλλοντος - Δ΄ τάξη). Η 
διαγνωστική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσω του ψηφιακού εργαλείου Socrative 
(δόθηκε φύλλο οδηγιών, προκειμένου να καταγραφούν ηλεκτρονικά οι απαντήσεις των 
μαθητών και των δύο σχολικών τάξεων). Συγκεκριμένα, το Socrative βοηθά στην κατασκευή 
κουίζ, ερωτήσεων και διαγωνισμών, σκοπός των οποίων είναι να αξιοποιούνται κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να παρέχουν ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτικό 
για την πορεία και το αποτέλεσμα του μαθήματος, τη συνολική εικόνα της τάξης αλλά και για 
την επίδοση του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση μέσα από την 
εφαρμογή Socrative student και μέσα από τον αριθμό «δωματίου» (Room), τον οποίο δίνει 
ο/η εκπαιδευτικός σε όλους τους μαθητές. 
 
 
 
 
 
 

Εικόνες 1 & 2: η ηλεκτρονική πλατφόρμα Socrative 
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Στάδιο 2 
Διαπιστώθηκε πως η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών και μαθητριών, και στα δύο 
σχολεία, δεν γνώριζε ότι τα Δωδεκάνησα αποτελούνται από περισσότερα από δώδεκα νησιά 
(Διάγραμμα 1). Ακολούθησε η διεξοδική ανάλυση των Δωδεκανήσων, όπου οι μαθητές και οι 
μαθήτριες, υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών, αναζήτησαν  
σχετικές πληροφορίες για το νησιωτικό σύμπλεγμα από έντυπες και ψηφιακές 
εγκυκλοπαίδειες και προέβησαν στη διόρθωση εσφαλμένων αντιλήψεών τους. Παράλληλα, 
παρατήρησαν τον ψηφιακό χάρτη, μέσω του οποίου προέβησαν στην καταμέτρηση των 
Επτανήσων και των Δωδεκανήσων, προκειμένου να ανακαλύψουν αν το όνομα του κάθε 
συμπλέγματος υποδηλώνει όντως και το πραγματικό σύνολο των νησιών από τα οποία 
αποτελείται. Στη συνέχεια έκαναν μία εικονική περιήγηση σε κάποια νησιά, και αναζήτησαν 
πληροφορίες από την ΕΛΣΤΑΤ, η οποία διαθέτει μία διαδραστική εφαρμογή, στην οποία ο 
επισκέπτης, κάνοντας κλικ στην περιοχή που τον ενδιαφέρει, μπορεί να βρει σημαντικές 
πληροφορίες. Αφού γνώρισαν τα νησιά, κλήθηκαν να κατασκευάσουν τις «ταυτότητές» τους. 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 1.: Ποσοστά απαντήσεων των μαθητών/τριών στα δύο σχολεία αναφορικά με τον 

αριθμό των νησιών των Δωδεκανήσων (έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης) 
Στάδιο 3 
Οι μαθητές κλήθηκαν να διερευνήσουν τη γεωμορφολογία των νησιών (πεδιάδες, βουνά) 
κάνοντας χρήση του διαθέσιμου ψηφιακού γεωμορφολογικού χάρτη. Προκειμένου να 
γνωρίσουν διάφορες χαρακτηριστικές περιοχές των νησιών, οι μαθητές/τριες αναζήτησαν 
πληροφορίες από ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ενώ στη συνέχεια προτάθηκε από τους 
εκπαιδευτικούς  να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με κάποιο σχολείο που εδρεύει σε νησί των 
Δωδεκανήσων, αποσκοπώντας στην αποστολή υλικού σχετικού με τα σημαντικότερα 
μνημεία του νησιού. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί έλαβαν μαγνητοσκοπημένο υλικό από 
σχολείo της Ρόδου, με πληροφορίες σχετικές με το νησί. Το εν λόγω υλικό διατέθηκε στην 
ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo, η οποία αποτελεί ένα ασφαλές δίκτυο για 
τους εκπαιδευτικούς επιτρέποντάς τους να «ανεβάζουν» το υλικό τους και να το μοιράζονται 
διαδικτυακά με τους συναδέλφους τους (δημιουργήθηκε μία κλειστή ομάδα). 
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Εικόνα 3: Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Edmodo (δημιουργία κλειστής ομάδας) 
 
Αποτελέσματα - Συζήτηση 
Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών (τελική αξιολόγηση, βλ. παραπάνω -  Μέθοδος) 
έδειξε ότι οι περισσότεροι - σε επίπεδο γνώσεων -  (Δημοτικό Σχολείο Μηλίνας: 11 
στους/στις 14 μαθητές/τριες, ποσοστό 78,5%, Δημοτικό Σχολείο Δάφνης: 14 στους/στις 17, 
ποσοστό 82%), απάντησαν σωστά ως προς το σύνολο των νησιών των Δωδεκανήσων και 
γενικά σημείωσαν καλή επίδοση στην τελική γραπτή δοκιμασία. Επίσης, οι μαθητές και 
μαθήτριες κράτησαν θετική στάση απέναντι στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση και 
στην επιλογή των δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη προτίμηση έδειξαν στην εικονική περιήγηση 
(όλοι/ες οι μαθητές/τριες), στη δοκιμασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Socrative, 
καθώς επίσης στην κατασκευή της «ταυτότητας» των νησιών (όλοι οι μαθητές/ριες, 100%). 
Παρόλο αυτά, φάνηκε πως αντιμετώπισαν δυσκολίες ως προς την εκμάθηση και χρήση των 
ψηφιακών εφαρμογών, αν και δόθηκαν συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες από τους 
εκπαιδευτικούς.  
Παρόμοια, οι δύο εκπαιδευτικοί κράτησαν θετική στάση απέναντι στη σύμπραξη των δύο 
τάξεων, διότι αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες και χάραξαν μία κοινή γραμμή ως προς τον 
διδακτικό σχεδιασμό, προκειμένου να διεξαγάγουν μία καινοτόμα διδασκαλία. 
 
«Ήταν μία εποικοδομητική εκπαιδευτική στρατηγική, την οποία εκπαιδευτικοί και μαθητές 
υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό. Θεωρώ πως η εξ αποστάσεως συνεργασία μας είχε αρκετό 
ενδιαφέρον και θα ήθελα να τη συνεχίσουμε στο εγγύς μέλλον » (Σ1) 
«Ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ανταλλάξαμε ιδέες και απόψεις, διότι πιστεύω ότι 
βελτιώσαμε τις πρακτικές μας, καθώς επίσης οι συζητήσεις, που κάναμε, σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος διδακτικού σεναρίου, είχαν ανατροφοδοτικό χαρακτήρα» (Σ2) 
Επιπρόσθετα, εξέφρασαν θετική γνώμη σχετικά με τη χρήση των εκπαιδευτικών 
πλατφορμών, διότι διευκόλυνε την εξ αποστάσεως συνεργασία τους, καθώς επίσης τους 
παρείχε τη δυνατότητα ανατροφοδότησης ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. 
«Οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες βοήθησαν τη διαδικασία τόσο στο στάδιο της αφόρμησης όσο 
και της αξιολόγησης. Επίσης, συνέβαλαν στο να αναδείξουν αδυναμίες των μαθητών τόσο στην 
προϋπάρχουσα γνώση όσο και στην εμπέδωση της διδακτέας ενότητας.» (Σ1) 
«Πιστεύω ότι τα δύο εργαλεία, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξ αποστάσεως συνεργασία μας, 
μας βοήθησαν στο πρακτικό κομμάτι, διότι λαμβάναμε, μέσω του Socrative, τις απαντήσεις των 
μαθητών άμεσα. Επίσης, είχαμε έναν κοινό ¨τόπο¨ για να ανταλλάσσουμε το υλικό μας. Στο 
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Edmodo ανεβάσαμε διάφορα αρχεία, φύλλα εργασίας, βίντεο, οπότε μπορούσαμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή και οι δύο». (Σ2)  
Οι δυσκολίες, που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου, 
αναφέρονταν κυρίως στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, όπως ακόμη και στη διαχείριση 
χρόνου, αφού η χρήση κι εκμάθηση των ψηφιακών εργαλείων αποτέλεσε μία χρονοβόρα 
διαδικασία.   
«Παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα, που δυσχέραιναν τη ροή του διδακτικού σεναρίου. 
Συγκεκριμένα, είχαμε πρόβλημα με τη σύνδεση στο ίντερνετ.» (Σ1) 
«Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, στο οποίο υπηρετώ, δεν βοηθά σε ικανοποιητικό 
βαθμό στην εφαρμογή διδακτικών σεναρίων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Αναγκάστηκα 
να δανειστώ τους προσωπικούς φορητούς υπολογιστές των συναδέλφων μου, προκειμένου να 
τους χρησιμοποιήσω στην τάξη μου και να τους δώσω στις ομάδες που είχαν συσταθεί…..» (Σ2) 
«Ο χρόνος δε μου έφτασε, διότι οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να εξοικειωθούν με το Socrative. 
Διέθεσα αρκετή ώρα για να εξηγήσω στα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η 
συγκεκριμένη πλατφόρμα, όπως ακόμη τον τρόπο που πρέπει να κάνουν log in. Ακόμη, 
καταναλώθηκε αρκετός χρόνος για τις οδηγίες που δόθηκαν ως προς τη χρήση των 
διαδραστικών εφαρμογών (εικονική περιήγηση, ΕΛΣΤΑΤ)». (Σ2)  
 
Συμπεράσματα - Προτάσεις 
Τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι η δικτύωση των εκπαιδευτικών προάγει την 
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη εκπαιδευτικών κοινοτήτων 
πρακτικής, οπότε κρίνεται θεμιτή η εξ αποστάσεως συνεργασία με τη συμμετοχή 
περισσότερων τάξεων διαφορετικών σχολείων, αλλά και η χρήση εκπαιδευτικών 
πλατφορμών όπως το Edmodo (Δρακοπούλου, 2013) και το Socrative, καθώς επίσης και η 
χρήση ψηφιακών εφαρμογών, όπως των εικονικών περιηγήσεων κι επιλεγμένων ιστότοπων 
στη διδασκαλία, που όπως φαίνεται, αποτελούν χρήσιμα κι ελκυστικά εργαλεία για τον 
εκπαιδευτικό και τους μαθητές/τις μαθήτριες.  
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Περίληψη Στην εργασία αυτή προτείνεται η εκμετάλλευση του διαδικτυακού προγραμματισμού που 
ανοίγει ένα νέο μεγάλο και ενδιαφέρον κεφάλαιο στη δημιουργία και χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού για την προσομοίωση / οπτικοποίηση φαινομένων των Φυσικών Επιστημών. Η 
οπτικοποίηση υλοποιείται  σε δύο και τρεις διαστάσεις, συνδυάζοντας την HTML5, τη 
WebGL και τη JavaScript, που παράγουν υψηλής ποιότητας δυναμικές εικόνες πραγματικού 
χρόνου. Η ενσωμάτωση του λογισμικού σε ιστοσελίδααπαλλάσσει το χρήστη από τους 
περιορισμούς και τα μειονεκτήματα των τοπικά εκτελούμενων εφαρμογών. Ως πειραματική 
εφαρμογή των ανωτέρω, παρουσιάζεται η πρώτη έκδοση λογισμικού για τη μελέτη της 
κίνησης φορτισμένων σωματιδίων σε Η/Μ πεδία, μαζί με τη δοκιμαστική εφαρμογή και 
αξιολόγηση του. 
 
Abstract This paper proposes the use of internet programming, which leads to a large and interesting 
new domain in the production and use of educational software for simulating and visualizing 
a large number of phenomena in Physical Sciences. The visualization combines HTML5, 
WebGL and JavaScript in order to produce high quality, dynamic, real time CGI. Embedding 
simulationsin web pages contributesto avoiding limitations and disadvantages of locally 
executing applications. As an experimental application the first version of software 
appropriate for studying the motion of charged particles inside E/M fields, along with an 
initial educational application and evaluation, is presented. 
 
 
Εισαγωγή 
Για διάστημα μεγαλύτερο των 17 ετών οι συγγραφείς δραστηριοποιούνται, ανάμεσα σε άλλα, 
στη δημιουργία και δωρεάν διάθεση τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού ψηφιακής 
προσομοίωσης / οπτικοποίησης με διάφορα θέματα και για διάφορα γνωσιακά αντικείμενα 
κυρίως όμως για τη μελέτη των Φυσικών Επιστημών (ενδεικτικά: Kalkanis, Sarris 1999, 
Τσάκωνας, Γκικοπούλου, Καλκάνης 2011, Τσάκωνας, Σαρρής, Γκικοπούλου, Καλκάνης 
2013), βασισμένοι σε Αρχές και Προδιαγραφές που έχουν περιγραφεί από το Εργαστήριο 
Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος 
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Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Kalkanis 1997, Kalkanis 2010). Σε 
όλες τις περιπτώσεις, οι διαθέσιμες τεχνολογίες καθιστούσαν αναγκαία την εγκατάσταση του 
λογισμικού στον υπολογιστή του τελικού χρήστη, με όλες τις δυσκολίες που μια τέτοια 
διαδικασία συνεπάγεται από τη σκοπιά των τεχνικών γνώσεων, των μέτρων ασφαλείας και 
της ανάγκης μελλοντικών αναβαθμίσεων. Σε περιπτώσεις υποστήριξης του λογισμικού από 
μια συνοδευτική Βάση Δεδομένων (Τσάκωνας, Καλκάνης 2013), ο όγκος του τελικού 
προϊόντος οδηγούσε σε χρονοβόρα, αν όχι αναποτελεσματική, διάθεση και αναβάθμιση μέσω 
διαδικτύου. Εναλλακτικές τεχνολογίες για ενσωμάτωση λογισμικού σε ιστοσελίδες (π.χ. 
ActiveX, Flash, κ.λπ.) προσέκρουαν είτε στην έλλειψη συμβατότητας με τους ευρέως 
χρησιμοποιούμενους  φυλλομετρητές (Chrome, Firefox) είτε στην έλλειψη υποστήριξης από 
φορητές συσκευές (κινητά, ταμπλέτες). Οι δυνατότητες online φιλοξενίας του υλικού σε 
διάφορους servers (π.χ. RapidShare), είτε συνεπάγονταν οικονομικό κόστος, ή (στη δωρεάν 
εκδοχή τους), συνοδεύονταν από περιορισμούς, τόσο στο μέγεθος όσο και στη διάρκεια 
χρήσης του χώρου φιλοξενίας. Φυσικά, ελλείψει καλύτερης λύσης, τόσο ο εκπαιδευτικός / 
προγραμματιστής όσο και ο τελικός χρήστης ήταν υποχρεωμένοι να υποχωρήσουν στις 
απαιτήσεις τους, να μειώσουν τις προσδοκίες τους και, ενδεχομένως, να ελλατώσουν τη 
συχνότητα χρήσης του λογισμικού αυτού. 
Η κατάσταση αυτή έχει πλέον αρχίσει να αλλάζει ριζικά χάρη στον διαδικτυακό 
προγραμματισμό, με χρήση τριών Εργαλείων Ανάπτυξης Λογισμικού που διατίθενται δωρεάν, 
ενώ διάφορες Ηλεκτρονικές Κοινότητες προγραμματιστών συμβάλλουν στη διάδοση της 
εμπειρίας, αλλά και στον εμπλουτισμό των εργαλείων με νέα χαρακτηριστικά. 
Το πρώτο εργαλείο είναι η HTML5 που συνιστά την πιο πρόσφατη υλοποίηση Γλώσσας 
Σήμανσης Υπερκειμένου με σκοπό τη δόμηση και την παρουσίαση του περιεχομένου 
ιστοσελίδων για τον Παγκόσμιο Ιστό. Σε μια πρώτη λειτουργική μορφή παρουσιάστηκε το 
2009, ενώ η οριστική (;) τυποποίησή της ([7]) ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2014 από το 
World Wide Web Consortium (W3C) αν και είχε αρχίσει να αναπτύσσεται από το 2004. Η 
προηγούμενη έκδοση (HTML 4) είχε οριστικοποιηθεί το 1997. Βασικές επιδιώξεις κατά την 
ανάπτυξή της ήταν η βελτίωση της Γλώσσας προκειμένου να υποστηρίζει τις πιο πρόσφατες 
καινοτομίες στον τομέα των Μέσων Πολλαπλής Επικοινωνίας (Multimedia) εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την κατανόησή της από ανθρώπους και την υποστήριξη από ένα πλήθος 
συσκευών και λογισμικού. Η υποστήριξη αυτή επιτυγχάνεται χωρίς την ανάγκη Πρόσθετων 
(plugins) από ανεξάρτητους κατασκευαστές. Πιθανότατα η σημαντικότερη καινοτομία είναι η 
υποστήριξη Περιβαλλόντων Ανάπτυξης Εφαρμογών (Application Programming Interfaces – 
APIs) που επιτρέπουν (επί τέλους) την εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη σύνθετων 
διαδικτυακών εφαρμογών που υποστηρίζουν ένα πλήθος διαφορετικών αναγκών των 
χρηστών. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά την HTML 5 σοβαρό υποψήφιο για την 
υποστήριξη ανάπτυξης Εφαρμογών για φορητές συσκευές ανεξάρτητων πλατφόρμας 
εκτέλεσης (cross-platform applications), όπως έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες. 
Το δεύτερο εργαλείο, η WebGL (Web Graphics Library - [8]), είναι ένα API που επιτρέπει τη 
σχεδίαση δυναμικών (αλληλεπιδραστικών ή μη) γραφικών σε δύο και τρεις διαστάσεις σε 
πραγματικό χρόνο. Βασίζεται στο πρότυπο OpenGLES 2.0 ([9]) και, για τη φωτορεαλιστική 
δημιουργία εικόνων, εκμεταλλεύεται τη Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών (Graphics 
Processing Unit – GPU) της κάρτας γραφικών του Η/Υ, η ύπαρξη της οποίας είναι 
καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα εκτέλεσης των λειτουργιών της βιβλιοθήκης. 
Με δεδομένη τη μείωση τιμών στις κάρτες γραφικών βασικής σύνθεσης, είναι λογικά 
αναμενόμενο ότι, προϊόντος του χρόνου, ο περιορισμός αυτός μόνο θεωρητική σημασία θα 
έχει. Εξ άλλου έχουν ήδη κυκλοφορήσει Βιβλιοθήκες Υψηλού Επιπέδου ([11], [12]) που 
ενθυλακώνουν τις πλέον τεχνικές πλευρές της WebGL, διευκολύνουν τον προγραμματιστή 
ομαδοποιώντας συνήθεις λειτουργίες σε μία και μοναδική κλήση Συνάρτησης με σκοπό την 
εύκολη δημιουργία σύνθετων 3D γραφικών, επιταχύνουν την παραγωγή του λογισμικού και 
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διευκολύνουν την εκσφαλμάτωσή του. Η WebGL υποστηρίζεται από όλους τους 
διαδεδομένους φυλλομετρητές είτε κατά 100% (Chrome, Firefox, Safari, Opera, όπου όμως 
απαιτείται ενεργοποίηση από το χρήστη), είτε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% 
(InternetExplorer), το οποίο, σε νεότερες εκδόσεις / αναβαθμίσεις, διαρκώς αυξάνεται. Για 
την απεικόνιση χρησιμοποιεί το Στοιχείο (Element) canvas της HTML. 
Η ενοποίηση της HTML με τη WebGL επιτυγχάνεται, κατά τρόπο πλήρως απλοποιημένο για 
τον προγραμματιστή, μέσω του τρίτου εργαλείου που δεν είναι άλλο από την 
αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Βέβαια από πλευράς 
αυστηρότητας (π.χ. ως προς τη δήλωση μεταβλητών) η γλώσσα υστερεί αρκετά, με 
αποτέλεσμα κώδικας μεγάλης έκτασης να εμφανίζει σφάλματα που σε άλλες γλώσσες 
εντοπίζονται από το Μεταγλωττιστή ή το Συντάκτη, ενδέχεται όμως στο μέλλον το πρόβλημα 
αυτό να εξαλειφθεί μέσω αναδιατύπωσης του προτύπου που ακολουθείται. Η γλώσσα αυτή 
επίσης υποστηρίζεται από όλους τους συνήθως χρησιμοποιούμενους φυλλομετρητές, οι 
οποίοι διαθέτουν εργαλεία για την ανάπτυξη και εκσφαλμάτωση του κώδικα. Σε κάθε 
περίπτωση ο προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα δωρεάν παρεχόμενα 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα ([10]) με ακόμη περισσότερες δυνατότητες και ευκολίες. 
Ο συνδυασμός αυτών των τριών εργαλείων (HTML+WebGL+JavaScript=HWJ) επιτρέπει 
την ανάπτυξη εφαρμογών με συγκεκριμένα και ουσιαστικά πλεονεκτήματα:  Η εκτέλεση γίνεται στο παράθυρο του Φυλλομετρητή, ο οποίος, ανάμεσα σε άλλα, 

επιτρέπει την αλλαγή του συντελεστή μεγέθυνσης ώστε να αντιμετωπίζονται 
προβλήματα ανάλυσης της οθόνης χωρίς πρόσθετο προγραμματισμό,  Δεν απαιτείται εγκατάσταση του λογισμικού, οπότε αποφεύγονται οι τεχνικές 
δυσκολίες που μια σύνθετη τέτοια εγκατάσταση μπορεί να εμφανίζει. Αυτό σημαίνει 
ότι ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει το λογισμικό ευχερώς χωρίς υποχρεωτικά να 
διαθέτει τεχνικές γνώσεις για την παράκαμψη τεχνικών δυσκολιών που ενδέχεται να 
ανακύψουν.  Δεν απαιτείται εγκατάσταση Πρόσθετων, η οποία υπόκειται πάντα στην έγκριση του 
χρήστη και εξαρτάται είτε από την εμπιστοσύνη που αυτός επιδεικνύει προς τον 
πάροχο του Πρόσθετου, ή/και από τα εμπόδια που αυτόματα θέτει το υπάρχον 
λογισμικό προστασίας έναντι των ιών.  Η εγγενής υποστήριξη Αρχείων Πολλαπλής Επικοινωνίας επιτρέπει την απρόσκοπτη 
δημιουργία multimedia εφαρμογών.  Το λογισμικό μπορεί να εκτελεστεί σε διάφορες πλατφόρμες (επιτραπέζιοι 
υπολογιστές, φορητοί, tablets, έξυπνα κινητά κ.λπ.) άρα διευκολύνεται η χρήση του 
στις περιπτώσεις που ο σχολικός εξοπλισμός δεν επαρκεί και επεκτείνεται η 
προσβασιμότητα σε αυτό ακόμη και σε ώρες εκτός του σχολικού προγράμματος.  Μελλοντικές αναβαθμίσεις ή εμπλουτισμός του λογισμικού με νέα χαρακτηριστικά 
και λειτουργίες καθίστανται αυτόματα διαθέσιμα κατά την επόμενη επίσκεψή του 
χρήστη στον ιστότοπο φιλοξενίας του λογισμικού.  Το παραγόμενο λογισμικό είναι ανοικτού κώδικα με όλα τα πλεονεκτήματα που 
απορρέουν από αυτό ως προς τη διάχυση της προγραμματιστικής εμπειρίας και των 
τεχνικών αντιμετώπισης ειδικών προβλημάτων. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι με την ωρίμανση του συνδυασμού HWJ, τα μειονεκτήματα που 
προαναφέρθηκαν εκλείπουν. 
Προφανώς η προσέγγιση αυτή δε στερείται μειονεκτημάτων:  Η υποστήριξη από όλους τους Φυλλομετρητές δεν είναι πλήρης με αποτέλεσμα η 

διαθεσιμότητα κάποιων χαρακτηριστικών του λογισμικού να εξαρτάται από τον 
χρησιμοποιούμενο browser. 
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 Απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο για την εκτέλεση του λογισμικού, αν και είναι 
δυνατή η τοπική αποθήκευση αντιγράφου του, προκειμένου να εκτελεστεί ακόμη και 
σε εργασία χωρίς  σύνδεση.  Ο εμπορικός ανταγωνισμός μεταξύ των δημιουργών Φυλλομετρητών οδηγεί σε 
σκόπιμες ασυμβατότητες, τις οποίες ο επίδοξος προγραμματιστής θα πρέπει να 
γεφυρώσει με διαφορετικές παραλλαγές του κώδικά του οι οποίες θα ενεργοποιούνται 
κατόπιν ανίχνευσης του Φυλλομετρητή που κάθε φορά χρησιμοποιείται για την 
εκτέλεση του λογισμικού.  Η εμφάνιση 3D γραφικών απαιτεί “καλή” κάρτα γραφικών (όχι υποχρεωτικά 
απαγορευτικά δαπανηρή) αν και ορισμένοι φυλλομετρητές (π.χ. Chrome) ξεπερνούν 
μια πιθανή έλλειψη μέσω λογισμικού, με την αναμενόμενη φυσικά υποβάθμιση στην 
ταχύτητα εκτέλεσης. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το τελικό αποτέλεσμα, ακόμη κι αν είναι υποτυπώδους 
εκπαιδευτικής αξίας, δεν παύει να είναι οπτικά εντυπωσιακό [13]. 
Ο συνδυασμός HWJ έχει εξελιχθεί αρκετά ώστε να έλκει το ενδιαφέρον προγραμματιστών 
που ασχολούνται με την εκπαίδευση (ή εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τον 
προγραμματισμό), οι οποίοι φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα πολλά υποσχόμενο πλαίσιο 
ανάπτυξης λογισμικού γενικής χρήσης, πολλαπλών εφαρμογών και ευρύτερης αξιοποίησης. 
Αν και συνήθως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε παιχνίδια, η αντικειμενοστρεφής σχεδίαση 
προγραμματιστικών βιβλιοθηκών είναι αρκετά γενική [14], ώστε να αφήνει περιθώριο για 
αξιοποίηση σε λογισμικό "σοβαρότερου" προσανατολισμού, [15], [16], [17], [18] , [19]. 
 
Πλαίσιο 
Οι κύριοι άξονες της ερευνητικής διαδικασίας η οποία ξεκίνησε με τη δημιουργία 
εκπαιδευτικού λογισμικού [20] και την πειραματική εφαρμογή / αξιολόγησή του είναι:  

 - η οπτικοποίηση της τρισδιάστατης κίνησης φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε ΟΜΠ, 
- η επίδραση των αρχικών παραμέτρων εκτόξευσης του φορτισμένου σωματιδίου (μέτρο / 

κατεύθυνση ταχύτητας, μέτρο / πρόσημο ηλεκτρικού φορτίου, ...) στην μετέπειτα τροχιά 
του (κυκλική, ελικοειδής), 
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- η ανεξαρτησία των τιμών φυσικών μεγεθών (π.χ. Περίοδος τροχιάς) από παράγοντες που θα 
μπορούσαν να τις επηρεάζουν (μέτρο ταχύτητας), 

- η επίδραση της χωρικής έκτασης του μαγνητικού πεδίου στην τροχιά του φορτισμένου 
σωματιδίου (τόξο κύκλου, "ανάκλαση" σωματιδίου, ...), 

- η επίδραση της συνύπαρξης ηλεκτρικού πεδίου που οδηγεί σε ελικοειδή τροχιά μεταβλητού 
βήματος ή απάλειψη της επίδρασης του μαγνητικού πεδίου, 

- η συγκριτική μελέτη της κίνησης πολλών φορτισμένων σωματιδίων με διαφορετικές τιμές 
των βασικών φυσικών μεγεθών που επηρεάζουν τη μορφή της κίνησης, 

- οι τεχνολογικές εφαρμογές, 
- η χρήση του λογισμικού τόσο υπό καθοδήγηση σε περιβάλλον αίθουσας διδασκαλίας όσο 

και σε ατομικό επίπεδο (αυτο)διδασκαλίας στο σπίτι, 
- η χρήση εμπλουτισμένου interface, ώστε να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος όλων των 

παραμέτρων του υπό μελέτη φαινομένου, το οποίο όμως είναι πτυσσόμενο, ώστε κάθε 
στιγμή να είναι ορατά εκείνα μόνο τα χειριστήρια που είναι χρήσιμα στην τρέχουσα 
προσομοίωση. 
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 Έγινε χρήση του Στοιχείου canvas και απλών εντολών σχεδίασης σημείων και γραμμών. 
Συνεπώς, το λογισμικό υποστηρίζεται από όλες τις εκδόσεις της HTML5 και της WebGL. 

  
 
Μεθοδολογία / Αποτελέσματα 
Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε παιδιά της Β΄ Λυκείου του Π.Π.ΓΕ.Λ. της 
Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά κατά τα σχολικά έτη 2013-2104 και 2014-2015. Στην πρώτη 
χρονιά μετείχαν 67 μαθητές της Β΄ Λυκείου, 37 από τη Θετική Κατεύθυνση και 30 από την 
Τεχνολογική. Κατά το επόμενο σχολικό έτος, δεδομένου ότι η ύλη της Φυσικής Κατεύθυνσης 
τροποποιήθηκε, στάθηκε δυνατή η συνέχιση της έρευνας μέσω της λειτουργίας Ομίλου 
Αριστείας και Δημιουργικότητας με αντικείμενο τη Φυσική. Στην περίπτωση αυτή 
συμμετείχαν 15 παιδιά. 
Οι μαθητές, αφού συμπλήρωσαν ένα αρχικό ερωτηματολόγιο (pre-test), μετείχαν σε μια 
εκπαιδευτική διαδικασία, αρχικά με επίδειξη / επεξήγηση των βασικών λειτουργικών του 
λογισμικού και κατόπιν με ίδια χρήση καθοδηγούμενοι από ένα Φύλλο Εργασίας, 
ακολουθώντας τα βήματα της επιστημονικής / εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Μετά την 
εκπαιδευτική διαδικασία συμπλήρωσαν ένα ακόμη ερωτηματολόγιο (post-test) με πρόσθετες 
ερωτήσεις για την αξιολόγηση του λογισμικού. Τέλος, οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να 
χρησιμοποιήσουν το λογισμικό και από το σπίτι τους κατά βούληση και χωρίς 
προκαθορισμένες δραστηριότητες. Ως σενάριο χρήσης προτάθηκε η επίλυση ασκήσεων ή/και 
ο έλεγχος των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια του λογισμικού. 
 
Ως δείγμα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ερωτήσεις: 
 



507 
 

Σχεδιάστε τη δύναμη που 
δέχεται το σωματίδιο σε κάθε 
μία από τις περιπτώσεις που 
φαίνονται στην εικόνα:   
Σχεδιάστε την τροχιά 
των σωματιδίων σε κάθε 
μία από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

  
 

Μελετώντας τις τροχιές των σωματιδίων της 
εικόνας, τι συμπέρασμα προκύπτει για τα 
φορτία τους; 

 

Ποιο από τα ακόλουθα φορτία φτάνει 
νωρίτερα στο σημείο Α; 

 
 
Η αξιολόγηση του λογισμικού έγινε βάσει των απαντήσεων στα δύο ερωτηματολόγια (πριν 
και μετά την εκπαιδευτική / ερευνητική διαδικασία), καθώς και με τις επισημάνσεις τους 
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά λειτουργικότητας/αποτελεσματικότητας του λογισμικού, 
αλλά και τον «πειραματισμό» τους με αυτό. Οι απαντήσεις ταξινομήθηκαν στις εξής 
κατηγορίες: "ελλειμματικές" (όταν απαντούσαν επαρκώς σε λιγότερα από τα μισά 
ερωτήματα), "ικανοποιητικές" (όταν απαντούσαν επαρκώς σε περισσότερα από τα μισά 
ερωτήματα), "πλήρεις" (όταν απαντούσαν επαρκώς σε όλα τα ερωτήματα) και "εξαιρετικές" 
(όταν απαντούσαν πλήρως σε όλα τα ερωτήματα). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 
ακολούθως: 
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 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δε στάθηκε δυνατό το post-test να δοθεί νωρίτερα από τον 
αναμενόμενο χρόνο διδασκαλίας της αντίστοιχης ύλης στα φροντιστήρια, συνεπώς κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτή η επίδραση. 
Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια ως προς τη λειτουργικότητα / αποτελεσματικότητα του 
λογισμικού εντάχθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες: "κακή", "μέτρια", "ικανοποιητική", 
"καλή", "άριστη". Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ακολούθως: 
 

   
Και εδώ πρέπει να επισημανθεί η τάση των μαθητών να αξιολογούν υπερβολικά θετικά το 
λογισμικό που έχουν δημιουργήσει ή/και τους παρουσιάζουν οι καθηγητές τους. 
 
Συμπεράσματα / Προτάσεις 
Από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια και τα φύλλα εργασίας προκύπτει ότι το 
προτεινόμενο λογισμικό είναι σε θέση να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη μελέτη της κίνησης 
φορτισμένων σωματιδίων σε Η/Μ Πεδίο και να διευκολύνει τους μαθητές στην επίλυση 
ασκήσεων όπου απαιτείται η τρισδιάστατη αντίληψη της κίνησης. Οι μαθητές διευκολύνονται 
στην κατανόηση της μορφής της τροχιάς και των παραγόντων που την επηρεάζουν ποσοτικά, 
της αλληλεπίδρασης μαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου και της συγκριτικής μελέτης 
σωματιδίων με διαφορετικές τιμές μάζας/φορτίου/αρχικής ταχύτητας εκτόξευσης. 
Θεωρούμε ότι είναι δυνατή η υιοθέτηση της χρήσης του λογισμικού τόσο στην τυπική 
εκπαίδευση (με σκοπό τον εμπλουτισμό των εποπτικών μέσων διδασκαλίας), όσο και στην εξ 
αποστάσεως  - για την οποία απαιτείται μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο -  (αυτο)διδασκαλία με 
ή χωρίς χρήση Φύλλων Εργασίας. Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι ο συνδυασμός HWJ έχει 
αρκετό δρόμο μέχρι να φτάσει στην ωρίμανσή του, ήδη όμως επιτρέπει τη δημιουργία 
πλήρως λειτουργικού και πλούσιου σε χαρακτηριστικά λογισμικού. Συνεπώς προτείνουμε τη 
γενίκευση χρήσης / αξιοποίησής του, που επιτρέπει την ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού 
σε διάφορες θεματικές. 
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Περίληψη Στην εργασία περιγράφεται ένα καινοτομικό animation το οποίο σχεδιάστηκε με βάση τις 
αρχές των προγραμμάτων STSE (Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία, Περιβάλλον). Το 
animation προβλήθηκε σε μαθητές 11-16 ετών, με σκοπό να αξιολογηθεί ως εκπαιδευτικό 
υλικό για το περιεχόμενο της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο άρθρο αυτό μελετούμε τις εκτιμήσεις 
και τις εντυπώσεις μαθητών Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Τα αποτελέσματα 
φανερώνουν ότι η πλειοψηφία των μαθητών εκφράζεται θετικά για το animation, τόσο ως 
προς την κατανόηση του περιεχομένου του όσο και ως προς την αισθητική του.  
 
Abstract In this study we describe an innovative animation, which is based on the principles of the 
educational programs STSE (Science, Technology, Society, Environment). The animation 
was presented to students of 11-16 years old in order to be evaluated as educational material 
for the content of the electrical energy. In this paper we study the estimations and impressions 
of sixth grade pupils. The findings indicate that the majority of pupils are favorably disposed 
towards not only the understanding of its content but also its aesthetic aspect. 
 
Εισαγωγή 
Οι εξελίξεις της τεχνολογίας δημιουργούν ισχυρά εργαλεία οπτικοποίησης επιστημονικών 
φαινομένων και αφηρημένων εννοιών, με αποτέλεσμα η πολυμεσική μάθηση να κερδίζει όλο 
και περισσότερο έδαφος στην εκπαίδευση. Η μάθηση με τη βοήθεια των πολυμέσων 
συνδυάζει τη λεκτική επικοινωνία, γραπτή ή προφορική, αλλά και τη μη λεκτική επικοινωνία, 
όπως σχήματα, ήχους καθώς και συναισθήματα (Berk 2009). Τα animations, μια από τις πιο 
συναρπαστικές μορφές εικονογραφημένης παρουσίασης, συγκεντρώνουν όλα τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, εικόνα, κίνηση και αφήγηση, και όταν αυτά τα τρία είναι καλά 
συντονισμένα μεταξύ τους διευκολύνουν τη διαδικασία κατανόησης του θέματος που 
προβάλλεται (Yarden & Yarden 2011), αλλά και ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών, 
κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική, μειώνουν το άγχος σε δύσκολα θέματα και δημιουργούν 
εικόνες που μένουν στη μνήμη (Berk 2009).  
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Για τη μάθηση με χρήση των εργαλείων οπτικοποίησης αναπτύχθηκε η γνωστική θεωρία της 
πολυμεσικής μάθησης (Mayer & Moreno 2002), η οποία στηρίζεται σε τρεις θεμελιώδεις 
υποθέσεις. Η πρώτη, είναι η υπόθεση της διπλής διόδου (Paivio 1986), σύμφωνα με την 
οποία οι άνθρωποι διαθέτουν διαφορετικές διόδους για την επεξεργασία οπτικών και 
λεκτικών αναπαραστάσεων. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που είναι κωδικοποιημένες 
λεκτικά και οπτικά είναι πιο εύκολο να εντυπωθούν στη μνήμη. Η δεύτερη υπόθεση αφορά 
στην περιορισμένη ικανότητα επεξεργασίας, σύμφωνα με την οποία, μόνο ένα μέρος των 
πληροφοριών μπορεί το άτομο να επεξεργασθεί κάθε φορά σε κάθε δίοδο (Baddely 1998). Η 
υπόθεση αυτή συνάδει με τη θεωρία γνωστικού φορτίου (Sweller 1994), σύμφωνα με την 
οποία η χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης είναι περιορισμένη. Αυτό γίνεται εμφανές 
κυρίως στις Φυσικές Επιστήμες, όπου οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλες έννοιες 
και διεργασίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά η μνήμη και γενικότερα η γνωστική 
λειτουργία αντιμετωπίζουν μια σημαντική πρόκληση. Γι αυτό απαιτούνται εργαλεία που θα 
βοηθήσουν στη μείωση του γνωστικού φορτίου αντισταθμίζοντας έτσι τους φυσικούς 
περιορισμούς.  
Η τρίτη υπόθεση, της ενεργητικής διεργασίας, υποστηρίζει ότι η μάθηση με νόημα συμβαίνει 
όταν ο μαθητής εμπλέκεται ενεργά στις γνωστικές διεργασίες, όπως να συλλέγει σχετικό 
υλικό, να δημιουργεί αναπαραστάσεις και να ενσωματώνει τα νέα δεδομένα στην 
προηγούμενή του γνώση (Mayer 2014). Αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί όταν ο μαθητής έχει 
συγχρόνως οπτικές και λεκτικές αναπαραστάσεις στην εργαζόμενη μνήμη του. Έτσι, οι 
πολυμεσικές αναπαραστάσεις και οι αφηγήσεις των animations είναι πιθανό να οδηγήσουν σε 
μάθηση με νόημα. Tα animations καλύπτουν τα διαφορετικά στυλ μάθησης, είναι 
αποτελεσματικά τόσο για τους μαθητές που προτιμούν τις λεκτικές αναπαραστάσεις, όσο και 
γι’ αυτούς που μπορούν να επεξεργάζονται καλύτερα τις οπτικές πληροφορίες (Mayer & 
Massa 2003).  
Πρόσφατες μελέτες καταγράφουν μη ικανοποιητικές επιδόσεις στον επιστημονικό 
γραμματισμό (OECD 2007, Eurydice 2011) καθώς και μείωση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών για τη μελέτη των Φυσικών Επιστημών και αρνητική στάση στην προοπτική να 
ακολουθήσουν επαγγέλματα σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες (Osborne 2003, Christidou 
2011). Μια προσπάθεια ανατροπής αυτής της κατάστασης, είναι η εφαρμογή των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων STSE τα οποία ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της 
εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με έναν 
ολοκληρωμένο τρόπο, συνδέοντας τις επιστημονικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές όψεις ενός θέματος και βοηθώντας έτσι να αποκτήσει νόημα η επιστήμη για 
τους μαθητές (Pedretti & Nazir 2001).  
 
Το εκπαιδευτικό animation «Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας» 
Το animation δημιουργήθηκε από μια ομάδα φοιτητών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (Spyrtou, Papadopoulou, Malandrakis, Pierrakos 2014). Το περιεχόμενό 
του αφορά στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Το animation αυτό σχεδιάστηκε 
σύμφωνα με τις αρχές των προγραμμάτων STSE, το περιεχόμενο και οι κατευθύνσεις του 
συνάδουν με το σκεπτικό του Νέου Προγράμματος Σπουδών των Φυσικών Επιστημών για 
την υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα μας και αποτελεί ένα εργαλείο πολυμεσικής μάθησης. 
Το περιεχόμενο του animation αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες. Η πρώτη 
εστιάζει στη σημασία της ηλεκτρικής ενέργειας στην καθημερινή ζωή καθώς και στην 
προετοιμασία που απαιτείται για την παραγωγή της (Εικόνα 1). Στη δεύτερη περιγράφεται η 
διαδικασία παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα εργοστάσιο της Δυτικής Μακεδονίας 
(Εικόνα 2). Στην τρίτη θεματική ενότητα παρουσιάζεται το εξειδικευμένο προσωπικό που 
είναι απαραίτητο για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας (Εικόνα 3) και στην τέταρτη, 
δίνεται έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας από 
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τη χρήση του λιγνίτη και παράλληλα παρουσιάζονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(Εικόνα 4) (Spyrtou et al. 2014). Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο υπάρχει στο 
διαδίκτυο έτσι ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό. 2 
 

Εικόνα 1: Η σημασία της ηλεκτρικής 
ενέργειας (στιγμιότυπο από το animation) 

  Εικόνα 2: Η παραγωγή της ηλεκτρικής 
   ενέργειας (στιγμιότυπο από το animation) 

 

  
 
 

  Εικόνα 3: Το εξειδικευμένο προσωπικό 
         (στιγμιότυπο από το animation) 

Εικόνα 4: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από την    παραγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας        (στιγμιότυπο από το 
animation) 

 

      
 
Μεθοδολογία 
Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε είναι τα εξής: 

1. Ποιες είναι οι εντυπώσεις των μαθητών για το animation;  
2. Προκλήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών για περαιτέρω μάθηση του σχετικού 
περιεχομένου μετά την προβολή του animation;  
3. Ποια είναι η εκτίμηση των μαθητών για τις γνώσεις που απέκτησαν από την 
παρακολούθηση του animation;  

Στην έρευνα συμμετείχαν 177 μαθητές Στ΄ τάξης από δύο Δημοτικά σχολεία. Το ερευνητικό 
εργαλείο ήταν ένα ερωτηματολόγιο δεκατεσσάρων ερωτήσεων. Αυτό αποτελούνταν από δύο 
μέρη, που συμπληρωνόταν πριν και μετά την παρακολούθηση του animation από τους 
μαθητές. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μέρος των αποτελεσμάτων του μετά-
ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από τρεις ερωτήσεις. 
                                                 2 Διεύθυνση του animation στο Διαδίκτυο: https://www.youtube.com/ 
watch?v=coWQ1R2r5MY 
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Οι δύο ερωτήσεις (Ε1, Ε2) είναι ανοικτού και η τρίτη (Ε3) κλειστού τύπου (τετράβαθμη 
κλίμακα Likert): 

Ε1. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν... 
Ε2. Τι περισσότερο θα ήθελες να μάθεις για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας; 
Ε3. Τελικά, το animation αυτό, κατά πόσο σε βοήθησε να μάθεις για την παραγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας; (Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Σε μεγάλο βαθμό) 

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου (Smith 2000) σε 
πέντε στάδια (Σχήμα 1). Αρχικά, έγινε η καταγραφή των δεδομένων από δύο ερευνήτριες σε 
φύλλο Excel, χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση στα πρωτότυπα κείμενα. Ακολούθησε ο 
καθορισμός των κατηγοριών ανάλυσης. Εξ αρχής ορίστηκαν τέσσερεις κατηγορίες ανάλυσης: 
«Επιστήμη», «Τεχνολογία», «Κοινωνία», «Περιβάλλον», καθώς το animation, όπως 
προαναφέρθηκε, είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές των προγραμμάτων STSE 
(ανάλυση «top-down») (Cohen et al. 2008). Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν Μονάδες 
Ανάλυσης (ΜΑ) στις απαντήσεις των μαθητών. Ως ΜΑ ορίστηκε κάθε φράση με αυτοτελές 
εννοιολογικό περιεχόμενο και αποκλείστηκαν από αυτές οι ασαφείς φράσεις (Basit 2010). 
 

Σχήμα 1: Τα πέντε στάδια ανάλυσης των δεδομένων 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Στο επόμενο στάδιο έγινε η κατανομή των ΜΑ στις κατηγορίες ανάλυσης. Αρχικά, 
ορίστηκαν μεταξύ των ερευνητριών τα κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με τα οποία θα γινόταν 
η κατανομή σε κάθε κατηγορία και έπειτα ακολούθησε η διαδικασία. Παραδείγματα ΜΑ που 
κατανέμονται σε κάθε κατηγορία είναι:  Στην κατηγορία «Επιστήμη»: «ο τρόπος που μετατρέπεται ο λιγνίτης σε ηλεκτρική 

ενέργεια».  Στην κατηγορία «Τεχνολογία»: «ο λιγνίτης μεταφέρεται με ταινιόδρομους».  Στην κατηγορία «Κοινωνία»: «υπάρχουν πολλοί εργάτες που εργάζονται 24 ώρες το 
24ωρο».  Στην κατηγορία «Περιβάλλον»: «μπορούμε να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας».  

Στο στάδιο αυτό αναδείχθηκαν από τις απαντήσεις των μαθητών 2 επιπλέον κατηγορίες 
(ανάλυση «bottom-up») (Cohen et al. 2008): «Αισθητική του animation» (στις απαντήσεις 
της ερώτησης Ε1), π.χ. «με εντυπωσίασαν οι ωραίες εικόνες του animation».  

Καταγραφή 
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Καθορισμός 
κατηγοριών 

Προσδιορισμός των 
ΜΑ 

Κατανομή των ΜΑ 
στις κατηγορίες 

Καταμέτρηση των 
ΜΑ κάθε κατηγορίας 
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Ως δεύτερη κατηγορία αναγνωρίστηκε το «Καταστασιακό ενδιαφέρον» (Linnenbrink–Garcia 
et al. 2010) (στις απαντήσεις της ερώτησης Ε2) π.χ. «δεν θέλω να μάθω κάτι επιπλέον για το 
σχετικό θέμα, το φιλμ με κάλυψε». Με βάση τη βιβλιογραφία, το καταστασιακό ενδιαφέρον 
προκύπτει ως αντίδραση στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (Linnenbrink-Garcia et al. 
2010). Αποτελεί μια βραχύχρονη συναισθηματική εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάποιο 
περιεχόμενο και διακρίνεται σε δύο φάσεις: (α) η πρώτη είναι η ενεργοποίηση του 
ενδιαφέροντος από μια συγκεκριμένη κατάσταση και (β) η δεύτερη είναι η διατήρησή του 
όταν το άτομο συνειδητοποιήσει την αξία της κατάστασης αυτής. Ενώ, το ατομικό 
ενδιαφέρον είναι η προδιάθεση που έχει το άτομο για μια συγκεκριμένη κατάσταση.  
Τέλος, έγινε η καταμέτρηση των ΜΑ κάθε κατηγορίας για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 
Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, δόθηκε σε τρίτη ερευνήτρια 
περίπου το 50% των ερωτηματολογίων, ώστε αυτή να επαναλάβει τη διαδικασία της 
ανάλυσης των δεδομένων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε όταν διαπιστώθηκε πλήρης 
συμφωνία των τριών ερευνητριών.  
 
Αποτελέσματα 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η κατανομή των ΜΑ στις διάφορες κατηγορίες ανάλυσης, 
καθώς και παραδείγματα ΜΑ για κάθε κατηγορία. Διευκρινίζεται ότι το πρώτο ερευνητικό 
ερώτημα απαντάται από την ερώτηση Ε1, το δεύτερο μέσω της Ε2 και το τρίτο από την 
ερώτηση Ε3.  
 

Διάγραμμα 1: Τα αποτελέσματα της ερώτησης Ε1  
 

  
Στην ερώτηση Ε1 οι μαθητές αναλύουν τα συγκεκριμένα στοιχεία που τους εντυπωσίασαν. 
Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ΜΑ (25,7%) βρίσκονται στην κατηγορία 
«Κοινωνία» με απαντήσεις που αφορούν κυρίως τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την 
διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας π.χ. «Ήταν η δουλειά του εναερίτη», «Ότι 
υπάρχουν πολλοί εργάτες για όλες τις δουλειές που εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο». Ακολουθεί 
η κατηγορία «Αισθητική του animation με ποσοστό 23,6% και απαντήσεις που σχετίζονται 
με τις εικόνες και τη μουσική του animation π.χ. «Ο τρόπος που συνδυάσανε την εικόνα και 
τον ήχο», «Η προσεγμένη δουλειά και ωραία σκίτσα». Έπειτα, είναι η κατηγορία 
«Τεχνολογία» (20,1%) π.χ. «Τα μηχανήματα εξόρυξης του γαιάνθρακα», «Η μεταφορά του 
λιγνίτη με ταινιόδρομους», η κατηγορία «Περιβάλλον» με ποσοστό 16,7% και απαντήσεις 
όπως «Οι διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», «Ο λιγνίτης σε κάποια χρόνια δεν θα 
υπάρχει και θα εξαφανιστεί». Τέλος, συναντάται η κατηγορία «Επιστήμη» με ποσοστό 13,9% 
και απαντήσεις όπως «Ο τρόπος που μετατρεπόταν ο λιγνίτης σε ηλεκτρική ενέργεια». 
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Διάγραμμα 2: Τα αποτελέσματα της ερώτησης Ε2 

 Στην ερώτηση Ε2 οι περισσότερες ΜΑ ανιχνεύθηκαν στην κατηγορία «Καταστασιακό 
ενδιαφέρον» (61,9%), καθώς οι μαθητές στις απαντήσεις δήλωναν ότι είχαν καλυφθεί πλήρως 
από το animation και δεν επιθυμούσαν να μάθουν κάτι παραπάνω π.χ. «Το βίντεο με κάλυψε», 
«Τίποτα παραπάνω, το βίντεο τα έλεγε όλα». Οι υπόλοιπες κατηγορίες συγκεντρώνουν 
παρόμοιο ποσοστό των ΜΑ, η κατηγορία «Επιστήμη» π.χ. «Για το πως ακριβώς 
δημιουργείται ηλεκτρική ενέργεια από το νερό και τον αέρα» συγκεντρώνει το 10,7% των ΜΑ, 
η κατηγορία «Κοινωνία» π.χ. «Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τα άτομα που δουλεύουν 
εκεί» το 10,1% των ΜΑ, η κατηγορία «Περιβάλλον» π.χ. «Γιατί να μην χρησιμοποιούμε μόνο 
οικολογικές πηγές ενέργειας» το 9% των ΜΑ και τέλος η κατηγορία  «Τεχνολογία» π.χ. 
«…θέλω να μάθω πως λειτουργούν τα πυρηνικά εργοστάσια.» το 8,3% των ΜΑ. 
 

Διάγραμμα 3: Τα αποτελέσματα της ερώτησης Ε3 
 

 Στην ερώτηση Ε3 το ποσοστό της κάθε απάντησης αναφέρεται σε ποσοστό μαθητών. Έτσι, 
το 46,3% των μαθητών εκτιμά ότι βοηθήθηκε αρκετά από το animation, το 32,8% ωφελήθηκε 
«Σε μεγάλο βαθμό», το 15,2% «Λίγο», ενώ το 4% εκτιμά ότι δεν βοηθήθηκε καθόλου από το 
συγκεκριμένο animation και το 1,7 % αυτών δεν απάντησε στην ερώτηση. 
 
Συμπεράσματα 
Από την αξιολόγηση του animation προκύπτει ότι είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό που 
προσφέρεται για τη διδασκαλία και μάθηση του περιεχομένου της ηλεκτρικής ενέργειας, 
σύμφωνα με τα προγράμματα STSE. Όπως φαίνεται, στις απαντήσεις των μαθητών 
διακρίνονται και οι τέσσερις κατηγορίες του STSE, ενδυναμώνει το ενδιαφέρον των μαθητών 
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για τις κοινωνικές προεκτάσεις της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και το περιεχόμενό του 
γίνεται εύκολα κατανοητό.  
Οι μαθητές εκδηλώνονται θετικά προς το animation, αλλά δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον για 
περαιτέρω εμπλοκή με το θέμα που προβάλει γιατί νομίζουν ότι έχουν καλυφθεί γνωστικά και 
έτσι δεν απαιτείται επιπλέον διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος (καταστασιακό 
ενδιαφέρον).  Στηριζόμενοι σε αυτό το αποτέλεσμα, προτείνουμε την ένταξη του animation 
σε οργανωμένα περιβάλλοντα μάθησης, μέσα στα οποία θα μπορούσε να διερευνηθεί πώς το 
καταστασιακό ενδιαφέρον που προκαλεί το animation μπορεί να μετατραπεί σε ατομικό 
ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος μπορεί να συμβεί όταν 
παρουσιάζεται κάτι στο μαθητή, όπως το συγκεκριμένο animation, και η διατήρησή του 
συμβαίνει όταν ο μαθητής συνειδητοποιεί την αξία του περιεχομένου του animation, όταν 
δηλαδή δε θεωρεί το περιεχόμενο μόνο διασκεδαστικό, αλλά και σημαντικό (η πρώτη φάση 
προκαλείται από τον τρόπο παρουσίασης, ενώ η δεύτερη από το περιεχόμενο, βλ. ενότητα 
μεθοδολογίας). Αν η δεύτερη φάση διατηρηθεί, μπορεί το καταστασιακό ενδιαφέρον να 
μετατραπεί σε ατομικό ενδιαφέρον (Linnenbrink – Garcia et al. 2010). 
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Περίληψη Η εργασία συγκρίνει την εννοιολογική κατανόηση των μαθητών που εκτελούν πραγματικά 
πειράματα με την εννοιολογική κατανόηση των μαθητών που εκτελούν εικονικά πειράματα 
σχετικά με την έννοια της ανάκλασης του φωτός. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 112 
μαθητές της Έκτης Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές χωρίστηκαν τυχαία στην πειραματική 
ομάδα (56 μαθητές) και στην ομάδα ελέγχου (56 μαθητές). Η ομάδα ελέγχου έκανε 
πειράματα με πραγματικά αντικείμενα, ενώ η πειραματική έκανε τα ίδια πειράματα με τη 
χρήση του λογισμικού προσομοίωσης «Μ..Α.Θ.Η.Μ.Α.». Η συλλογή δεδομένων έγινε με 
φύλλα εργασίας που δόθηκαν και στις δυο ομάδες πριν και μετά από τα πειράματα και 
περιείχαν τις ίδιες ερωτήσεις. Η αξιολόγηση των απαντήσεων έγινε με βάση την ταξινομία 
SOLO. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι στις τρεις από τις τέσσερις 
ερωτήσεις οι μαθητές της ομάδας ελέγχου είχαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε 
σχέση με τους μαθητές της πειραματικής.  
  
Abstract This study compares the conceptual understanding of students that performs real experiments 
with the conceptual understanding of students that performs virtual experiments with regard 
to the concept of reflection of light. The sample of research was 110 students of 5th grade of 
Primary School. Τhe students were randomly assigned in the experimental group (56 students) 
and  in the control group (56 students). The control group made experiments with real objects, 
while the experimental made the same experiments with the use of simulation 
“Μ.Α.Τ.Η.Μ.Α.”. The collection of data became with sheets of work that were also given in 
the two groups before and afterwards the experiments and contained the same questions. The 
assessment of answers became with the taxonomy of SOLO. The statistical analysis of data 
showed that in the three questions from the four the students of control group had better 
learning outcomes than the students of experimental. 
 
 
Εισαγωγή 
Μέσα από αρκετές έρευνες της διεθνούς κοινότητας (Triona & Klahr 2003, Hofstein & 
Lunetta 2004, Zacharia & Constantinou 2008, Zacharia & Olympiou 2011, Ολυμπίου 2012) 
έχει αποδειχθεί η θετική επίδραση τόσο των πραγματικών όσο και των εικονικών 
περιβαλλόντων πειραματισμού στις Φυσικές Επιστήμες. 



521 
 

Ωστόσο, η ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη εικονικών μέσων πειραματισμού και ειδικότερα 
των προσομοιώσεων μέσα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές  και η δυνητική συνεισφορά τους 
στη διδακτική, τη μάθηση και την έρευνα (Hofstein & Lunetta 2004, Ολυμπίου 2012) είχε ως 
αποτέλεσμα πολλοί ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών να δώσουν ιδιαίτερη 
έμφαση στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του πειράματος στην επιστημονική διδασκαλία 
(Ψύλλος 2007, Zacharia & Olympiou 2011, Ταραμόπουλος 2012). 
Με άλλα λόγια, τα εικονικά πειράματα και οι προσομοιώσεις εμφανίζονται ως ένας 
εναλλακτικός τρόπος πειραματισμού στις Φυσικές Επιστήμες, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
πλεονεκτήματα τα οποία προκύπτουν από πλήθος ερευνητικών αποτελεσμάτων που 
τεκμηριώνουν τη θετική του επίδραση στη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (Triona & Klahr 
2003, Klahr et al. 2007, Zacharia & Olympiou 2011, Ολυμπίου 2012). Για παράδειγμα, 
ερευνητές που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των εικονικών πειραμάτων θεωρούν 
ότι η χρήση τους µπορεί να ξεπεράσει, ως ένα βαθµό, τεχνικούς και διδακτικούς 
περιορισµούς που εµφανίζονται κατά το χειρισµό συσκευών στην εκτέλεση πραγματικών 
πειραμάτων (Pyatt & Sims 2007, Ταραμόπουλος κ.ά. 2011, Ταραμόπουλος 2012), καθώς 
επίσης ότι βοηθούν στην ανάπτυξη αφηρημένων εννοιών που δεν είναι δυνατό να γίνει με 
πραγματικά υλικά (Zacharia & Anderson 2003). 
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ερευνητές που προσπαθούν να υποστηρίξουν την 
ανωτερότητα των πραγματικών έναντι των εικονικών πειραμάτων χρησιμοποιώντας 
επιχειρήματα, όπως ότι τα πραγματικά πειράματα:  περιλαμβάνουν πιο ενεργητικές εμπειρίες μάθησης (Tobin et al. 1994)  θεωρούνται συνεπή και αντίστοιχα με τη χειροπιαστή και αφηρημένη φύση της 

γνωστικής ανάπτυξης (Ολυμπίου 2012)  παρέχουν επιπρόσθετες πηγές ενεργοποίησης του εγκεφάλου μέσα από τη φυσικότητα 
που τα χαρακτηρίζει (Newell et al. 2005)   το εγγενές ενδιαφέρον που τα χαρακτηρίζει αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών και την 
ενεργό εμπλοκή (Hofstein & Lunetta 2004, Klahr et al. 2007) 

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, διενεργούνται αρκετές συγκριτικές μελέτες  στοχεύοντας 
στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εικονικών και πραγματικών πειραμάτων στη 
μάθηση και διδασκαλία διάφορων εννοιών και φαινομένων της Φυσικής. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι τέτοιες συγκριτικές μελέτες έχουν οδηγήσει σε αντιφατικά αποτελέσματα ως προς τη 
σχετική επίδραση των πραγματικών ή εικονικών πειραμάτων στα μαθησιακά επιτεύγματα. 
Για παράδειγμα, ένας σηµαντικός αριθµός μελετών έχει δείξει ότι τα εικονικά πειράματα, ως 
περιβάλλοντα µάθησης, δεν υστερούν σε σχέση µε τα πραγµατικά πειράματα (Klahr et al. 
2007, Jaakola & Nurmi 2008 , Κώτσης & Ευαγγέλου 2011, Ευαγγέλου & Κώτσης 2012). Σε 
άλλες περιπτώσεις τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι διδασκαλίες µε εικονικά πειράματα 
υπερτερούν έναντι όµοιων διδασκαλιών µε πραγµατικά πειράματα (Zacharia & 
Anderson,2003; Finkelstein et al.,2005, Zacharia 2007, Tarekegn 2009). Ωστόσο, υπάρχουν 
και περιπτώσεις στις οποίες διδασκαλίες µε εικονικά πειράματα υστερούν σε σχέση µε 
αντίστοιχες διδασκαλίες µε πραγµατικά πειράματα (Marshall & Young 2006, Srinivasan et al. 
2006). Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει συμφωνία ως προς ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που να 
καταλήγει ποιο είδος πειράματος είναι αποτελεσματικότερο στη διδασκαλία και μάθηση των 
Φυσικών Επιστημών.  
Αξίζει να επισημανθεί μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση αυτών των μελετών 
διαπιστώνεται πως σε αρκετές συγκριτικές μελέτες που έγιναν δεν εφαρμόστηκαν οι ίδιες 
διδακτικές προσεγγίσεις ή το ίδιο διδακτικό υλικό ανάμεσα στις διαφορετικές πειραματικές 
ομάδες και τις ομάδες ελέγχου (Zacharia & Olympiou 2011, Ολυμπίου 2012, Ευαγγέλου 
2012).  
Παράλληλα, μέσα από αυτή την επισκόπηση προκύπτει πως αξιοποιούνται συγκεκριμένες 
δυνατότητες των πραγματικών ή εικονικών πειραμάτων σε κάποιες ερευνητικές προσπάθειες, 
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με αποτέλεσμα να οφείλεται σε αυτές τις δυνατότητες η διαφοροποίηση στα αποτελέσματα 
που προέκυψαν. Για παράδειγμα, στην έρευνα των Finkelstein et al. (2005) τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν θα μπορούσαν να αποδοθούν στο γεγονός ότι μόνο στην περίπτωση των 
εικονικών πειραμάτων, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναπαραστήσουν και να 
παρατηρήσουν άμεσα τη ροή των ηλεκτρονίων.  
Με βάση τα παραπάνω είναι αναγκαία η διεξαγωγή μιας συγκριτικής μελέτης μεταξύ 
εικονικών και πραγματικών πειραμάτων στην οποία θα εφαρμοστεί η ίδια διδακτική 
προσέγγιση και το ίδιο διδακτικό υλικό στις διδακτικές παρεμβάσεις, καθώς επίσης και 
προσπάθεια να ελεγχθούν όλες οι τυχόν επιπρόσθετες δυνατότητες μπορούν να προσφέρουν 
είτε τα εικονικά είτε τα πραγματικά πειράματα. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι οι περισσότερες 
συγκριτικές μελέτες αφορούν κυρίως φοιτητές Πανεπιστημίου και λίγες µόνο αναφέρονται σε 
µαθητές δηµοτικού σχολείου (Ευαγγέλου 2012), κρίθηκε σκόπιμη η συγκριτική μελέτη να 
υλοποιηθεί σε μαθητές έκτης τάξης δημοτικού σχολείου και στο φαινόμενο της ανάκλασης 
του φωτός αφού δεν έχει διερευνηθεί σε άλλες έρευνες και προσφέρει δυνατότητες εκτέλεσης 
τόσο εικονικού όσο και πραγματικού πειράματος. 
 
Μεθοδολογία της έρευνας 
Ο Σκοπός και το (δι)ερευνητικό ερώτημα της έρευνας 
Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συγκρίνει την εννοιολογική κατανόηση και 
τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών που πειραματίζονται με πραγματικά αντικείμενα 
με την εννοιολογική κατανόηση και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών που 
πειραματίζονται με εικονικά αντικείμενα σχετικά με την έννοια της ανάκλασης του φωτός. 
Το (δι)ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας είναι το εξής: «Υπάρχει διαφορά στην 
επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής (εννοιολογική κατανόηση) μεταξύ των μαθητών της Έκτης 
δημοτικού σχολείου που εκτελούν εικονικά πειράματα και των μαθητών που εκτελούν 
πραγματικά πειράματα σχετικά με την έννοια της ανάκλασης του φωτός;». 
Το δείγμα και ο διαχωρισμός και η ισοστάθμιση του 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 112 μαθητές της Έκτης τάξης δημοτικών σχολείων της 
πόλης των Ιωαννίνων. Οι μαθητές διαχωρίστηκαν, με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, 
σε δυο ισοδύναμες ομάδες, στην πειραματική ομάδα που αποτελούνταν από 56 μαθητές και 
στην ομάδα ελέγχου που αποτελούνταν πάλι από 56 μαθητές.  Στη συνέχεια, η ισοστάθμιση 
και η ισοδυναμία των δυο ομάδων διαπιστώθηκε και από τον έλεγχο του γνωστικού επιπέδου 
(μέσω του στατιστικού κριτηρίου ελέγχου Tukey HSD – Πίνακας 1) των δυο ομάδων πριν 
από την εκτέλεση των πειραμάτων, αφού οι ερωτήσεις που δόθηκαν πριν (αλλά και μετά) την 
εκτέλεση των εικονικών και πραγματικών πειραμάτων ήταν ακριβώς ίδιες και για τις δυο 
ομάδες. 
 Η ομάδα ελέγχου χρησιμοποίησε τη σχολική τάξη και έκανε πειράματα με πραγματικά 
αντικείμενα, ενώ η πειραματική ομάδα χρησιμοποίησε το εργαστήριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών για να  εκτελέσει τα ίδια πειράματα με τη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης 
«Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.». 
Τα πραγματικά αντικείμενα και το λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 
Τα πραγματικά αντικείμενα που χρησιμοποίησε κάθε δυάδα μαθητών για τα πραγματικά 
πειράματα ήταν: πηγή ακτινών λέιζερ, μικρός καθρέπτης (τύπου παραλληλόγραμμου), 
μακετόχαρτο που υπάρχει πάνω του τυπωμένο Μοιρογνωμόνιο. 
Το λογισμικό προσομοίωσης που χρησιμοποίησε κάθε δυάδα μαθητών για τα εικονικά 
πειράματα ήταν το Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι πολύ απλό τόσο στην 
εγκατάσταση του όσο και στη χρήση του εξαιτίας του φιλικού περιβάλλοντος διεπαφής 
(interface) (Σολομωνίδου 2001). 
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Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε το εργαστήριο της Οπτικής και ειδικότερα η 
ενότητα «Ανάκλαση σε κάτοπτρο» του εκπαιδευτικού λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.». Η 
ενότητα αυτή περιλαμβάνει την προσομοίωση ενός εργαστηρίου Γεωμετρικής Οπτικής, όπου 
ο μαθητής μπορεί να μεταβάλλει με συνεχή τρόπο τις γωνίες των κατόπτρων και να 
παρατηρήσει την κατεύθυνση της φωτεινής δέσμης μετά από την ανάκλαση της δέσμης 
φωτός σε κάτοπτρο (Τέκος & Σολομωνίδου 2008).  
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα πραγματικά αντικείμενα και το λογισμικό προσομοίωσης 
παρείχαν τις ίδιες δυνατότητες πειραματισμού στους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα. 
Η διδακτική παρέμβαση 
Η διδακτική προσέγγιση - παρέμβαση που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις ομάδες και στην 
οποία στηρίζονταν τα φύλλα εργασίας βασιζόταν σε δυο διδακτικές προσεγγίσεις: α) στις 
αρχές και τη φιλοσοφία της εποικοδομητικής προσέγγισης και πιο συγκεκριμένα στις πέντε 
φάσεις του «μοντέλου εποικοδομητικής διδακτικής στρατηγικής» (Ψύλλος κ.ά. 1993, 
Καριώτογλου 2006) και β) στα πέντε βήματα της επιστημονικής – εκπαιδευτικής μεθοδολογίας 
(Καλκάνης 2010), τα οποία αναλύονται παρακάτω στα φύλλα εργασίας. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις δεν αποτελούν στην παρούσα 
έρευνα μια αυστηρά συνεκτική - γραμμική θεωρία της μάθησης, αλλά έγινε μια σύνθεσή 
τους. 
 Με βάση τις παραπάνω προσεγγίσεις και με τη χρήση των ανάλογων φύλλων εργασίας 
επιχειρείται να διαπιστωθεί ποιο από τα δυο είδη πειράματος είναι αποτελεσματικότερο στην 
τροποποίησή των τυχόν εναλλακτικών ιδεών των μαθητών, μέσω της γνωστικής τους 
σύγκρουσης που επιτυγχάνεται με τα (αποδεικτικά) πειράματα, προς τις αντίστοιχες 
επιστημονικές απόψεις.  
Τα φύλλα εργασίας –  Μέσα συλλογής δεδομένων  
Τα μέσα συλλογής δεδομένων ήταν τέσσερα επιμέρους φύλλα εργασίας, τα οποία αναλύονται 
παρακάτω. Το φύλλο εργασίας (1) (pre-test) και το φύλλο εργασίας (4) - Εφαρμογές (post-
test) που είναι πανομοιότυπα, χορηγήθηκαν και στις δυο ομάδες τόσο πριν (pre-test) όσο και 
μετά (post-test) από την εκτέλεση των πειραμάτων. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιήθηκαν στην 
αξιολόγηση και στη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων και των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 
Πιο συγκεκριμένα, τα φύλλα εργασίας είναι τα εξής: Αρχικό φύλλο εργασίας (1) (pre-test), 
Φύλλο εργασίας (2) – Προβλέψεις – Υποθέσεις, Φύλλο εργασίας (3) – Πειράματα και Φύλλο 
εργασίας (4) - Εφαρμογές (post-test). 
Οι ερωτήσεις που περιέχονταν στα αρχικά και τελικά φύλλα εργασίας ήταν οι εξής (pre και 
post): 
«1) Μπορείς να εξηγήσεις γιατί πολλές φορές το καλοκαίρι τυφλωνόμαστε, όταν το φως του 
ήλιου πέφτει πάνω στον καθρέπτη του αυτοκινήτου;…………………………………………. 
2) Μπορείς να εξηγήσεις για ποιο λόγο φαίνονται τα βουνά και τα δέντρα στα ήρεμα νερά της 
λίμνης (υπάρχει και ανάλογη εικόνα στα φύλλα εργασίας);………………………………….» 
3) Τι παθαίνει μια δέσμη φωτός, όταν πέσει επάνω στη γυάλινη βιτρίνα ενός καταστήματος 
με παπούτσια; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 
4) Στην παρακάτω εικόνα (υπάρχει στα φύλλα εργασίας) ο Γιάννης βλέπει τη Μαρία (παρόλο 
που τους χωρίζει ένας τοίχος) μέσα από έναν καθρέπτη, χωρίς αυτή να τον έχει αντιληφθεί. Η 
Μαρία μπορεί να δει τον Γιάννη μέσα από τον καθρέπτη; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 
Αξιολόγηση των απαντήσεων (μαθησιακά αποτελέσματα) με την ταξινομία SOLO 
Η αξιολόγηση των απαντήσεων των μαθητών τόσο πριν όσο και μετά τα πραγματικά και 
εικονικά πειράματα έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο - ταξινομία SOLO (Structure of the 
Observed Learning Outcomes) των Biggs και Collis (1982). Η ταξινομία SOLO στηρίζεται 
στη θεωρία βάσει της οποίας η γνώση δομείται σε επίπεδα. Αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο 
προσδιορισμού του τρέχοντος νοητικού επιπέδου λειτουργίας ενός ατόμου μέσω γραπτών ή 
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προφορικών απαντήσεών του, μπορεί να εφαρμοστεί ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου 
και παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε τις επιδόσεις των 
μαθητών (Μπέλλου 2003). 
Με βάση τα παραπάνω, κατατάχθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών σε τέσσερα ιεραρχικά 
επίπεδα, με βάση το βαθμό πολυπλοκότητας της απάντησης, πριν και μετά από τα πειράματα 
και διαπιστώθηκε η μετατόπιση των μαθητών από επίπεδο σε επίπεδο. Τα επίπεδα της 
ταξινομίας είναι τα εξής πέντε: 1) Προδομικό, 2) Μονοδομικό, 3) Πολυδομικό,4) 
Συσχετιστικό, 5) Εκτεταμένης αφαίρεσης.  
Η ταξινόμηση των απαντήσεων (Γεωργόπουλος κ.ά. 2009, Ευαγγέλου 2012) γίνεται για μια 
συγκεκριμένη ερώτηση (ερώτηση 3) ως εξής: 1) Προδομικό: Δεν απαντά, απαντά λάθος 
χωρίς να δίνει κάποια ερμηνεία για την επιλογή του, απαντά λάθος κάνοντας άσχετο 
συνειρμό για το τι παθαίνει μια δέσμη φωτός, στην περίπτωση που πέσει επάνω στη γυάλινη 
βιτρίνα ενός καταστήματος με παπούτσια. Μια ενδεικτική απάντηση είναι: «Οι ακτίνες θα 
πέσουν σε διαφορετικό μέρος». 2) Μονοδομικό: Στην απάντησή του για το τι παθαίνει μια 
δέσμη φωτός στην περίπτωση που πέσει επάνω στη γυάλινη βιτρίνα ενός καταστήματος με 
παπούτσια επικεντρώνεται σε ένα παράγοντα – στοιχείο από τους τρεις που απαιτούνται. Πιο 
συγκεκριμένα, επικεντρώνεται ή στο είδος επιφάνειας της γυάλινης βιτρίνας (λεία και 
γυαλιστερή - στιλπνή) ή στο φαινόμενο της ανάκλασης (αλλαγή πορείας της δέσμης φωτός) ή 
στον τρόπο που φθάνει η δέσμη φωτός του ήλιου στο μάτι μας (πηγή (δέσμη φωτός) – 
αντικείμενο (γυάλινη βιτρίνα) – μάτι).. Μια ενδεικτική απάντηση είναι: «Τυφλωνόμαστε 
γιατί το τζάμι είναι λείο». 3) Πολυδομικό: Στην απάντησή του επιλέγει δύο ή περισσότερους 
παράγοντες και τους παραθέτει, αναφέροντας τους απλώς σε μια σειρά και αγνοώντας τις 
σχέσεις τους. Μια ενδεικτική απάντηση είναι: «Πέφτει πάνω στο γυαλί και κάνει ανάκλαση». 
4) Συσχετιστικό: Στην απάντησή του αναφέρει όλους τους παράγοντες - στοιχεία, κάνει τους 
κατάλληλους συσχετισμούς και καταλήγει σε συμπέρασμα, κατανοώντας ότι μια δέσμη 
φωτός του ήλιου όταν πέσει επάνω στη γυάλινη βιτρίνα ενός καταστήματος με παπούτσια 
ανακλάται και φθάνει στο μάτι μας επειδή η γυάλινη βιτρίνα είναι λεία και γυαλιστερή. Μια 
ενδεικτική απάντηση είναι: «Γίνεται ανάκλαση όταν πέσει πάνω στη γυάλινη βιτρίνα επειδή 
το γυαλί είναι λεία επιφάνεια και όταν πέφτει πάνω αλλάζει κατεύθυνση». 5) Εκτεταμένης 
Θεώρησης: Δεν βρέθηκαν σε αυτό το επίπεδο απαντήσεις. 
 
Αποτελέσματα  
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Γενικό Γραμμικό Μοντέλο 
(GLM) και το στατιστικό κριτήριο ελέγχου Tukey HSD. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο 
στατιστικό πακέτο STATISTICA 8.0. Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση (3) η μέση τιμή της 
επίδοσης για την ομάδα ελέγχου, στο μετατεστ που δόθηκε μετά από τα πειράματα, 3,1964 
και για την πειραματική ομάδα 2,5179. Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με το  κριτήριο ελέγχου 
Tukey HSD, προέκυψε ότι είναι στατιστικά σημαντική [p=0,002454<0,05] (Πίνακας 1). Με 
άλλα λόγια, η ομάδα ελέγχου έχει στατιστικά σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις (καλύτερα 
μαθησιακά αποτελέσματα) από ότι η πειραματική ομάδα μετά από την εκτέλεση των 
πειραμάτων. Τα ίδια αποτελέσματα προκύπτουν και στις ερωτήσεις (2) και (4), ενώ στην 
ερώτηση (1) δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μαθητών των δυο 
ομάδων.  
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Πίνακας 1: Σύγκριση των δυο ομάδων με το στατιστικό κριτήριο Tukey HSD στην ερώτηση 
(3) 
 

Cell No. Είδος_ομάδας Τάξη Ερ. 3 {1} 
1,5179 

{2} 
2,5179 

{3} 
1,5536 

{4} 
3,1964 

1 Πειραματική Έκτη 3)pre  0,000032 0,999999 0,000032 
2 Πειραματική Έκτη 3)post 0,000032  0,000033 0,002454 
3 Ελέγχου Έκτη 3)pre 0,999999 0,000033  0,000032 
4 Ελέγχου Έκτη 3)post 0,000032 0,002454 0,000032  

 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, στις τρεις (2,3,4) από τις τέσσερις ερωτήσεις της 
έρευνας η επίδοση των μαθητών επηρεάστηκε περισσότερο (υψηλότερες επιδόσεις) από τα 
πραγματικά πειράματα σε σύγκριση με τα εικονικά.  
 
Συμπεράσματα - Προτάσεις 
Στις τρεις από τις τέσσερις ερωτήσεις της έρευνας υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των μαθητών των δυο ομάδων. Κατά συνέπεια, όσον αφορά το (δι)ερευνητικό 
ερώτημα που τέθηκε στους μαθητές, διαπιστώνεται ότι υπάρχει διαφορά στην επίτευξη 
εννοιολογικής αλλαγής (εννοιολογική κατανόηση) μεταξύ των μαθητών των δυο ομάδων. 
Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι μαθητές που εκτελούν 
πραγματικά πειράματα υπερέχουν έναντι των μαθητών που εκτελούν εικονικά σχετικά με την 
έννοια της ανάκλασης του φωτός. Ταυτόχρονα, αυτό σημαίνει ότι περισσότερες εναλλακτικές 
ιδέες των μαθητών που εκτελούν πραγματικά πειράματα πλησιάζουν και γίνονται συμβατές 
με το επιστημονικό πρότυπο, σε σχέση με τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που εκτελούν 
εικονικά πειράματα. 
Τα παραπάνω μαθησιακά αποτελέσματα συγκλίνουν με τις απόψεις των υποστηρικτών των 
πραγματικών πειραμάτων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα πραγματικά πειράματα θεωρούνται 
συνεπή και αντίστοιχα με τη χειροπιαστή και αφηρημένη φύση της γνωστικής ανάπτυξης 
(Zacharia & Olympiou 2011, Ολυμπίου 2012).  
Ταυτόχρονα, η υπεροχή των πραγματικών πειραμάτων έναντι των εικονικών στην έννοια της 
ανάκλασης του φωτός, δίνει τη δυνατότητα να ισχυρισθεί κανείς ότι οφείλεται στο γεγονός 
ότι με τη χρήση των πραγματικών αντικειμένων εκτελούνται με μεγαλύτερη ρεαλιστικότητα 
και αμεσότητα τα πραγματικά πειράματα σε σύγκριση με τα εικονικά (Ευαγγέλου 2012). 
Κατά συνέπεια, σε έννοιες και φαινόμενα που απαιτούν άμεση παρατήρηση, όπως είναι το 
φαινόμενο του βρασμού του νερού, η ανάκλαση του φωτός, κλπ., είναι αποτελεσματικότερη 
η χρήση πραγματικών αντικειμένων για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων πειραμάτων 
κατά τη διδασκαλία και μάθηση της Φυσικής. 
Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μολονότι η χρήση προσομοιώσεων έχει συμβάλλει 
αποφασιστικά στη βελτίωση της μάθησης και διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, είναι 
αναγκαίο η χρήση τους να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις όπου τα πραγματικά αντικείμενα δεν 
μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Με 
άλλα λόγια, τα εικονικά πειράματα δεν θα πρέπει να αποτελούν πανάκεια στη μαθησιακή 
διαδικασία, αλλά ένα ισχυρό συμπληρωματικό εργαλείο για τη δημιουργική εργασία των 
μαθητών και την οικοδόμηση της γνώσης σε καταστάσεις που δεν είναι δυνατόν να 
υλοποιηθούν στο φυσικό κόσμο (Μικρόπουλος 2006). 
Τέλος, είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι η συγκριτική μελέτη των εικονικών και πραγματικών 
πειραμάτων είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών διότι 
μέσα από αυτές τις συγκρίσεις είναι δυνατόν να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα, τα 
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οποία θα βοηθήσουν ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματικότερη διδασκαλία και μάθηση 
των εννοιών και φαινομένων των Φυσικών Επιστημών. Κατά συνέπεια, απαιτείται μια 
περαιτέρω έρευνα και σε άλλες έννοιες και φαινόμενα της Φυσικής, έτσι ώστε να 
εντοπισθούν τα κριτήρια που θα καθορίζουν τη χρήση του ενός είδους πειράματος ή του 
άλλου ή συνδυασμού τους και σε άλλες θεματικές ενότητες της Φυσικής.  
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Περίληψη 
Η υιοθέτηση των φορητών συσκευών για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από το εάν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι φορητές συσκευές θα συμβάλουν 
ουσιαστικά στο έργο τους. Η παρούσα έρευνα, με χρήση του Μοντέλου Αποδοχής της Τεχνολογίας 
(ΤΑΜ, Technology Acceptance Model), εξετάζει πώς οι δεξιότητες τελειόφοιτων φοιτητών 
προσχολικής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) και η 
στάση τους σχετικά με τη χρήση των συσκευών φορητής μάθησης επηρεάζουν την πρόθεση 
χρήσης των συσκευών αυτών για τη διδασκαλία θεμάτων από το χώρο των Φ.Ε. στο νηπιαγωγείο. 
 Abstract The adaptation of mobile devices for teaching Natural Sciences depends to a great extend, on 
whether the teachers themselves believe that mobile devices contribute positively to their 
teaching. The current research that uses the Technology Acceptance Model (TAM) examines 
how the skills of the graduate students of preschool education in ICT (Information and 
Communication Technologies) and their attitude towards the use of mobile devices affect 
their willingness to use them for teaching Natural Sciences at Kindergarten. 
 
 
Εισαγωγικά στοιχεία 
Τα τελευταία χρόνια, η φορητή μάθηση κυρίως με τη μορφή των ταμπλετών κερδίζει 
συνεχώς έδαφος ως ένας εναλλακτικός τρόπος παροχής μαθησιακού περιεχομένου 
(Παπαδάκης, 2015). Οι δύο βασικοί παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην υιοθέτηση της 
φορητής μάθησης είναι οι δεξιότητες των χρηστών στις ΤΠΕ και η εμπειρία τους στη χρήση 
των φορητών συσκευών. Η εισαγωγή των φορητών συσκευών στην προσχολική εκπαίδευση 
έχει ως βασικό στόχο να τονώσει το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών για τη συμμετοχή τους 
σε συνεργατικές δραστηριότητες (Lindahl & Folkesson, 2012). Στην παρούσα έρευνα 
μελετάμε την πρόθεση χρήσης φορητών συσκευών από μελλοντικούς νηπιαγωγούς για την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσα από το χώρο των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε). 
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Θεωρητικό πλαίσιο 
Για αρκετά χρόνια, η χρήση της τεχνολογίας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) αποτελεί αντικείμενο συζήτησης από εκπαιδευτικούς και 
διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής. Παρά τα στοιχεία που αποδεικνύουν μια άμεση θετική 
επίδραση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Φ.Ε. σε πλείστες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί 
δεν φαίνεται να ενσωματώνουν την τεχνολογία στις διάφορες μορφές της στην καθημερινή 
διδακτική τους πρακτική (Kalogiannakis, 2010) και ειδικότερα η χρήση των ΤΠΕ στην 
προσχολική εκπαίδευση παραμένει περιφερειακή (Zaranis & Oikonomides, 2015). 
Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το κλειδί για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας 
και για αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους παράγοντες που τον οδηγούν να 
εμπλέξει την τεχνολογία στη διδασκαλία και τη μάθηση (Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 
2007). O βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν την τεχνολογία στη διδασκαλία 
τους επηρεάζεται από πολλές εξωτερικές μεταβλητές οι οποίες αλληλοεπιδρώντας, 
διευκολύνουν ή λειτουργούν ως εμπόδια για τη χρήση της. Oι μεταβλητές αυτές 
περιλαμβάνουν προσωπικούς παράγοντες, όπως η αυτο-αποτελεσματικότητα στις διάφορες 
μορφές των ΤΠΕ (Teo et al., 2008) ή τεχνολογικοί παράγοντες όπως η πολυπλοκότητα του 
μέσου (Teo, 2009).  
Η υιοθέτηση της φορητής τεχνολογίας ως μέσο διδασκαλίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 
από το εάν οι εκπαιδευτικοί θεωρήσουν ότι η φορητή τεχνολογία ταιριάζει στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους. Η απόφαση να υιοθετηθεί η φορητή μάθηση αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, 
η οποία επηρεάζεται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων. Από τους ποικίλους παράγοντες, 
σχετικά μικρή προσοχή έχει λάβει η επίδραση που έχουν οι δεξιότητες των χρηστών στις 
διάφορες μορφές των ΤΠΕ και η εμπειρία τους στη χρήση των φορητών συσκευών ως προς 
την τάση αποδοχή της φορητής μάθησης. Όπως έχει επισημανθεί, οι στάσεις των φοιτητών σ’ 
ένα μέσο μπορούν να επηρεάσουν τις αντιλήψεις τους και την υιοθέτηση αυτού του μέσου 
(Hartley & Bendixen, 2001). 
Διάφοροι ερευνητές προσπάθησαν να αναπτύξουν μοντέλα και εννοιολογικά πλαίσια 
προκειμένου να εξηγήσουν και να αναλύσουν την αποδοχή της φορητής μάθησης (Mac 
Callum & Jeffrey, 2013). Διάφορες θεωρίες έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να εξηγήσουν 
την αποδοχή της φορητής μάθησης εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου. Θεωρίες όπως η 
διάχυση της καινοτομίας (Rogers, 2003), η θεωρία της αιτιολογημένης δράσης, η θεωρία της 
προγραμματισμένης συμπεριφοράς (Ajzen, 1991), το μοντέλο υιοθέτησης της τεχνολογίας 
(ΤΑΜ) (Davis, 1989) καθώς και η ενοποιημένη θεωρία της αποδοχής και της χρήσης της 
τεχνολογίας (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003) μπορούν να προσαρμοστούν προκειμένου να 
συμπεριλάβουν το μοντέλο αποδοχής της φορητής μάθησης. Στο πλαίσιο της αποδοχής της 
φορητής μάθησης από τους μελλοντικούς νηπιαγωγούς, η αποδοχή και υιοθέτησή της μπορεί 
να εκφραστεί ως προθυμία των φοιτητών να χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές για να 
υποστηρίξουν μελλοντικά τη διδασκαλία τους στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. 
Το ΤΑΜ αποτελεί ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα για την εξήγηση των 
παραγόντων που επιδρούν στη υιοθέτηση μιας τεχνολογίας. Ο Davis (1989) ανέπτυξε το 
TAM για να εξηγήσει πως οι χρήστες αποδέχονται και χρησιμοποιούν μια τεχνολογία. Το 
TAM έχει τροποποιηθεί και επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει μια σειρά από 
πρόσθετες μεταβλητές για τη βελτίωση της προβλεπτικής του δύναμης, 
συμπεριλαμβανομένων των υποκειμενικών νορμών, της εμπειρίας και των κινήτρων 
(Venkatesh et al., 2003). Μία από τις πρόσθετες μεταβλητές που έχουν συσχετιστεί με το 
ΤΑΜ είναι η αυτο-αποτελεσματικότητα του χρήστη. Με βάση το TAM, καθώς και την 
επέκταση και την τροποποίηση του μοντέλου, προτείνουμε ένα νέο εννοιολογικό μοντέλο το 
οποίο ισχυριζόμαστε ότι μπορεί να προβλέψει τις προθέσεις των μελλοντικών νηπιαγωγών να 
χρησιμοποιήσουν τη φορητή μάθηση για τη διδασκαλία των Φ.Ε. 
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Μεθοδολογία - Ερευνητικό εργαλείο 
Σκοπός της πιλοτικής αυτής έρευνας είναι να μελετήσει πώς η αντιλαμβανόμενη ευκολία 
χρήσης και η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της φορητής τεχνολογίας, βάσει του μοντέλου 
ΤΑΜ, επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα των μελλοντικών νηπιαγωγών της έρευνας 
ως προς τη διδασκαλία των Φ.Ε με χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές. Το δείγμα 
αποτελούν 75 τεταρτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου - Μαΐου 
του 2014.  
 
Ερευνητικό εργαλείο  
Ένα ειδικά διαμορφωμένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθούν 
οι δεξιότητες των μελλοντικών νηπιαγωγών στις ΤΠΕ και οι στάσεις τους σχετικά με την 
υιοθέτηση της φορητής τεχνολογίας στη διδασκαλία των Φ.Ε. Κατά την ανάπτυξη του 
ερωτηματολογίου ορισμένα στοιχεία των δομών του προσαρμόστηκαν βάσει του ΤΑΜ 
(Davis, 1989). Οι υπόλοιπες δομές του αναπτύχθηκαν από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. 
Μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert που κυμαίνονταν από την τιμή 1 (Διαφωνώ απόλυτα) 
έως την τιμή 5 (Συμφωνώ απόλυτα) χρησιμοποιήθηκε για τις απαντήσεις των επτά βασικών 
δομών του ερωτηματολογίου. Η τελική διαμόρφωση των ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε μετά 
την πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε ομάδα τελειόφοιτων φοιτητών συναφούς 
τμήματος και την αφαίρεση εκείνων των στοιχείων τα οποία η στατιστική επεξεργασία 
(παραγοντική ανάλυση f) έδειξε ότι δεν ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στο μοντέλο. Τα 
στοιχεία που επιλέχθηκαν είχαν όλα φορτίσεις μεγαλύτερες του 0.7 τιμή η οποία είναι 
αποδεκτή από τη σχετική βιβλιογραφία (Hoyle & Panter, 1995). 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο περιλαμβάνονται ερωτήσεις 
δημογραφικού χαρακτήρα σχετικές με το φύλο, την ηλικία, την κατοχή ή μη φορητών 
συσκευών, το χρονικό διάστημα χρήσης των φορητών συσκευών κ.α. Επίσης, σχετικά με τη 
διδασκαλία των Φ.Ε. περιλαμβάνονταν ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου οι οποίες 
αναζητούσαν την πρόθεση χρήσης των φορητών συσκευών για τη διδασκαλία των Φ.Ε., τον 
τύπο του τεχνολογικού μέσου το οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιούν στα πλαίσια της 
πτυχιακής τους εργασίας (παραδοσιακή διδασκαλία, συμβατικός υπολογιστής ή ταμπλέτα). 
Μία ερώτηση ανοικτού τύπου ζητούσε από τους φοιτητές να απαντήσουν ποιες έννοιες ή 
φαινόμενα από το χώρο των Φ.Ε. θα χρησιμοποιούσαν αν είχαν στη κατοχή τους μια φορητή 
συσκευή.  
Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από 7 κατηγορίες ερωτήσεων οι οποίες 
αφορούν την πρόθεση χρήσης των φορητών συσκευών για τη διδασκαλία των Φ.Ε., την 
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης, τη στάση ως προς τη 
παιδαγωγική χρήση των ταμπλετών, καθώς και την αξιολόγηση τριών εξωτερικών 
παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται με τη γνώση των φοιτητών ως προς τις βασικές δεξιότητες 
χρήσης των ΤΠΕ, και τις βασικές και τις εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης των ταμπλετών. Η 
αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας του ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε με το συντελεστή α του 
Cronbach, ο οποίος υπολογίστηκε για τις επτά κατηγορίες ερωτήσεων που αναφέρονται 
παραπάνω και έλαβε τιμές 0.89, 0.80, 0.94, 0.89, 0.88, 0.91 και 0.94 αντίστοιχα. Η τιμή του 
συντελεστή α του Cronbach για το συνολικό ερωτηματολόγιο ήταν 0.91. Σε κάθε περίπτωση 
η τιμή του συντελεστή θεωρείται από καλή έως άριστη. 
Οι παραπάνω κατηγορίες αφορούσαν την πρόθεση χρήσης των φορητών συσκευών για τη 
διδασκαλία των Φ.Ε., την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, την αντιλαμβανόμενη ευκολία 
χρήσης, τη στάση ως προς την παιδαγωγική χρήση των ταμπλετών, καθώς και την 
αξιολόγηση τριών εξωτερικών παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται με τη γνώση των φοιτητών 
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ως προς τις βασικές δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ, τις βασικές και τις εξειδικευμένες 
δεξιότητες χρήσης των ταμπλετών.  
 
Ερευνητικές υποθέσεις 
Βασιζόμενοι στο μοντέλο ΤΑΜ, εξετάζουμε αρχικά 4 ερευνητικές υποθέσεις: 
 H1: οι φοιτητές οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη φορητή μάθηση ως εύκολη στη χρήση της 

θα έχουν μια πιο θετική αντίληψη για τη χρησιμότητα της φορητής μάθησης. 
 H2: οι φοιτητές οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη φορητή μάθηση ως χρήσιμη είναι 

πιθανότερο να αναφέρουν ότι σκοπεύουν να υιοθετήσουν τη φορητή μάθηση στη 
διδασκαλία των Φ.Ε. 

 H3: οι φοιτητές οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη φορητή μάθηση ως εύκολη στη χρήση της 
είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν τη φορητή μάθηση ως μέσο διδασκαλίας των Φ.Ε. 

 Η4: οι φοιτητές οι οποίοι έχουν θετική στάση για τη χρήση των ταμπλετών στη 
διδασκαλία των Φ.Ε. είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν τη φορητή μάθηση ως μέσο 
διδασκαλίας των Φ.Ε. 

Η κλίμακα αξιολόγησης των δεξιοτήτων του δείγματος στις ΤΠΕ απαρτιζόταν από διάφορες 
δραστηριότητες βασισμένες στη χρήση της τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 
βαθμολογήσουν την ικανότητά τους για κάθε μια δραστηριότητα. Για την έρευνά μας 
βασιστήκαμε στην κλίμακα των Kennedy et al. (2008).  
Προκειμένου να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ και της 
υιοθέτησης της φορητής μάθησης εξετάζουμε τις ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις:  
 H5-7: Οι φοιτητές με υψηλότερα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας στις βασικές 

δεξιότητες στις ΤΠΕ (H5), στις βασικές δεξιότητες χρήσης των ταμπλετών (H6) και στις 
εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης των ταμπλετών (H7) είναι πιθανότερο να 
αντιλαμβάνονται τη χρήση της φορητής μάθησης στη διδασκαλία των Φ.Ε ως εύκολη 
(H5α, H6α, Η7α) και χρήσιμη (Η5β, H6β, Η7β).  

 H8-10: Οι φοιτητές με τα υψηλότερα επίπεδα ικανοτήτων στις βασικές δεξιότητες στις 
ΤΠΕ (H8), στις βασικές δεξιότητες στη χρήση των ταμπλετών (Η9), και στις προηγμένες 
δεξιότητες χρήσης των ταμπλετών (H10), είναι πιο πιθανό να έχουν θετική στάση για τη 
φορητή μάθηση για τη διδασκαλία των Φ.Ε.  

Επιπρόσθετα, εξετάζουμε τις ακόλουθες υποθέσεις: 
 H11-12: Καθώς οι χρήστες αποκτούν δεξιότητες σ’ ένα τεχνολογικό εργαλείο είναι πιο 

πιθανό να αποκτήσουν δεξιότητες και σε κάποιο άλλο εργαλείο των ΤΠΕ. 
Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά το προτεινόμενο εκτεταμένο μοντέλο. Οι έντονες 
γραμμές αντιπροσωπεύουν το κλασικό ΤΑΜ και οι κανονικές γραμμές επεκτάσεις του ΤΑΜ. 
Οι διακεκομμένες κόκκινες γραμμές αναπαριστούν το θεωρητικό μοντέλο το οποίο 
προτείνουμε στην παρούσα έρευνα. 
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Σχήμα 1: Παρουσίαση του κλασικού μοντέλου ΤΑΜ και του προτεινόμενου εκτεταμένου 

μοντέλου. 
 

  
Αποτελέσματα 
Αρκετοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
ενός μοντέλου, αλλά σε κάθε περίπτωση ένας μόνο δείκτης δεν αρκεί ως πρότυπο για την 
αξιολόγηση της ποιότητάς του (Byrne, 2001; Schumacker & Lomax, 2010). Λαμβάνοντας 
υπόψη τις εργασίες των Hoyle & Panter (1995) και του Kelloway (1998), επιλέξαμε τους 
ακόλουθους δείκτες ως κριτήρια για την αξιολόγηση του μοντέλου που δημιουργήσαμε: Chi-
square of p < .05; X2/df < 3; SRMR < .08; CFI > .95. Για την ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήσαμε το δομικό μοντέλο εξίσωσης (Structural Equation Modelling - SEM) 
προκειμένου να αναλύσουμε την επίδραση που έχει το διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων στις 
ταμπλέτες και στους Η/Υ στην αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης, στην αντιλαμβανόμενη 
χρησιμότητα και τη συμπεριφορική πρόθεση χρήσης των ταμπλετών για τη διδασκαλία των 
Φ.Ε. Με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS και του πρόσθετου AMOS (Analysis of 
Moment Structures) και εφαρμόζοντας την ανάλυση SEM πήραμε τα ακόλουθα 
αποτελέσματα για το μοντέλο μας X2 = 1.42, p = .78, X2/df  = .34, SRMR = .04, CFI = .98.  Η 
στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για να αναλυθεί η επίδραση που έχουν οι δεξιότητες 
στην αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης, στην αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και στη 
συμπεριφορική πρόθεση. Στο σχήμα 2 παρουσιάζονται οι κανονικοποιημένοι συντελεστές. 
 

Σχήμα 2: Αποτελέσματα από την εφαρμογή του δομικού μοντέλου εξίσωσης στο μοντέλο 
αποδοχής της φορητής μάθησης των μελλοντικών νηπιαγωγών για τη διδασκαλία των Φ.Ε. 
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Το μοντέλο το οποίο δημιουργήθηκε επιβεβαίωσε την υπόθεση ότι η αντιλαμβανόμενη 
ευκολία χρήσης και η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα καθώς και η στάση των φοιτητών είχε 
την ισχυρότερη επίδραση στην πρόθεση των φοιτητών να υιοθετήσουν τη φορητή μάθηση 
στη διδασκαλία των Φ.Ε. Οι καλές γνώσεις στις βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ συνδέονται 
στενά με τις απλές αλλά όχι και με τις προηγμένες δεξιότητες στη χρήση των φορητών 
συσκευών. Επίσης, το μοντέλο προβλέπει ότι η γνώση στις βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ δεν 
διαδραματίζει ρόλο στη στάση των φοιτητών για τη χρήση των ταμπλετών ως μέσο 
διδασκαλίας. Αντίθετα, οι φοιτητές που έχουν εμπειρία στις απλές και στις εξειδικευμένες 
δεξιότητες στις ταμπλέτες, είναι πιο πιθανό να τις υιοθετήσουν για τη διδασκαλία των Φ.Ε. 
Τόσο οι απλές όσο και οι προηγμένες φορητές δεξιότητες φαίνεται να παίζουν σημαντικό 
ρόλο μεταξύ της αντιλαμβανομένης ευκολίας χρήσης και χρησιμότητας και στη στάση των 
μελλοντικών νηπιαγωγών ως προς τη χρήση των ταμπλετών για τη διδασκαλία των Φ.Ε. Η 
παραπάνω διαπίστωση υπονοεί ότι η ψηφιακή εμπειρία και γνώσεις ενός μελλοντικού 
νηπιαγωγού στη φορητή τεχνολογία θα επηρεάσει τις αντιλήψεις του για τη χρήση της 
φορητής μάθησης στη διδασκαλία των Φ.Ε. 
 
Συζήτηση 
Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει αν οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί είναι 
πρόθυμοι να υιοθετήσουν τη φορητή μάθηση για τη διδασκαλία των Φ.Ε προσθέτοντας νέες 
εξωτερικές μεταβλητές στο υπάρχων μοντέλο. Διάφορες έρευνες έχουν επισημάνει τη θετική 
σχέση ανάμεσα στην εμπειρία της χρήσης των ΤΠΕ και στην αποδοχή της τεχνολογίας από 
ένα άτομο (Venkatesh et al., 2003; Teo, 2009). Ωστόσο, αυτές οι μελέτες δεν έχουν εξετάσει 
την επίδραση την οποία οι διαφορετικοί τύποι των δεξιοτήτων θα μπορούσαν να έχουν στην 
αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και χρησιμότητας μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας από την 
πλευρά του χρήστη. Στην παρούσα μελέτη προσδιορίστηκαν τρεις τύποι δεξιοτήτων στις 
ΤΠΕ: οι βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ, οι βασικές δεξιότητες και οι προηγμένες δεξιότητες 
στη χρήση φορητών συσκευών οι οποίες δοκιμάστηκαν για την επίδρασή τους στη υιοθέτηση 
της φορητής μάθησης για τη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου 
δηλαδή των Φ.Ε.  
Η έρευνα έδειξε ότι η στάση των φοιτητών για τη χρησιμότητα της φορητής μάθησης στη 
διδασκαλία είχε την ισχυρότερη επίδραση στην πρόθεση των φοιτητών να υιοθετήσουν την 
φορητή μάθηση, ακολουθουμένη σε εξίσου μεγάλο βαθμό από την αντιλαμβανόμενη ευκολία 
χρήσης και τη χρησιμότητα. Ωστόσο, η ευκολία χρήσης είχε ένα πρόσθετο έμμεσο αντίκτυπο 
στην πρόθεση των φοιτητών να υιοθετήσουν τη φορητή μάθηση μέσα από την ισχυρή 
επιρροή της στην αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι αν οι φοιτητές πρόκειται 
να υιοθετήσουν τη φορητή μάθηση στη διδασκαλία τους πρέπει να την θεωρήσουν ως εύκολη 
στη χρήση, και να πειστούν ότι προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στη διδασκαλία των 
Φ.Ε. στο νηπιαγωγείο. 
Η μελέτη μας ανέδειξε τη σημασία της επίδρασης των δεξιοτήτων και της εμπειρίας στη 
φορητή τεχνολογία στην υιοθέτηση της φορητής μάθησης ως μέσου διδασκαλίας μέσω των 
επιπτώσεών τους στην αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και την ευκολία χρήσης. Αυτό 
υποδηλώνει ότι οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα 
ευχέρειας στη χρήση των φορητών συσκευών, θα είναι «άνετοι» με τη χρήση της φορητής 
τεχνολογίας, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τα οφέλη που αυτή προσφέρει 
στη διδασκαλία των Φ.Ε. Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνει την αντίληψη ότι η εμπειρία σε 
μια συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί βασικό καθοριστικό παράγοντα της μελλοντικής 
υιοθέτησης αυτής της τεχνολογίας. 
Η επίδραση που έχει η εμπειρία στην αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα υποδηλώνει ότι οι 
μελλοντικοί νηπιαγωγοί είναι σε θέση να αξιολογούν με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο πολύτιμη 
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θα είναι η φορητή μάθηση στην υποστήριξη της διδασκαλίας τους. Η εξοικείωση με μια 
συγκεκριμένη τεχνολογία βοηθά και υποστηρίζει την επέκταση και τον πειραματισμό με τις 
σχετικές μορφές αυτής της τεχνολογίας. Επιπλέον, καθώς οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί 
εξοικειώνονται περισσότερο με τη φορητή τεχνολογία ανακαλύπτουν ή αξιοποιούν 
περισσότερους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία των 
Φ.Ε. Ένας μελλοντικός νηπιαγωγός ο οποίος χρησιμοποιεί σπάνια τη φορητή τεχνολογία ή 
έχει χαμηλό επίπεδο στις «φορητές» δεξιότητες είναι λιγότερο πιθανό να πειραματιστεί με 
αυτή και είναι επομένως λιγότερο πιθανό να αντιληφτεί τη φορητή μάθηση ως εύκολη στη 
χρήση και κατά συνέπεια να την ενσωματώσει στη διδασκαλία των Φ.Ε. 
Η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των βασικών δεξιοτήτων στις ΤΠΕ και στην 
πρόθεση των φοιτητών να υιοθετήσουν τη φορητή μάθηση στη διδασκαλία των Φ.Ε. 
Αντίθετα, υπάρχει σχέση μεταξύ των βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων στις ταμπλέτες 
και στην πρόθεση των φοιτητών να υιοθετήσουν τη φορητή μάθηση στη διδασκαλία των Φ.Ε. 
Αυτό υποδεικνύει ότι η πρόθεση για την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας δεν ενισχύεται 
πάντα από ένα ελάχιστο επίπεδο δεξιοτήτων σε κάποιο άλλο τεχνολογικό εργαλείο. Το 
εύρημα αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζει η επικαιροποίηση των 
δεξιοτήτων στις διάφορες μορφές των ΤΠΕ για την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας. Επίσης, 
υποδηλώνει ότι οι χρήστες με ένα βασικό επίπεδο δεξιοτήτων στους ΗΥ δεν είναι πιθανό να 
αντιληφθούν τη φορητή τεχνολογία ως χρήσιμη και να την υιοθετήσουν στη διδασκαλία των 
Φ.Ε. Ωστόσο, βρέθηκε να υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ των βασικών δεξιοτήτων στις 
ΤΠΕ και των αντίστοιχων δεξιοτήτων στις ταμπλέτες. Οι βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ 
φαίνεται να αποτελούν ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε 
άλλες τεχνολογίες. Η εισαγωγή μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας μπορεί να είναι πιο 
αποτελεσματική, αν οι χρήστες έχουν μια πρώτη βασική εξοικείωση στις ΤΠΕ. 
Κατά την προετοιμασία των φοιτητών στα παιδαγωγικά τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης, 
απαιτείται αρχικά να δοθεί έμφαση στο πώς οι ΤΠΕ υποστηρίζονται και εισάγονται στο 
νηπιαγωγείο ως εκπαιδευτικό μέσο για τη διδασκαλία των Φ.Ε. Δεδομένου ότι πολλές από τις 
δραστηριότητες εκπαιδευτικές ή μη οι οποίες πραγματοποιούνται σε μια φορητή συσκευή 
επαναλαμβάνονται σ' έναν υπολογιστή, μια πρόταση είναι να μάθουν να τις εκτελούν 
αποτελεσματικά πρώτα στον υπολογιστή πριν προχωρήσουν σε ένα φορητό περιβάλλον. 
Δραστηριότητες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η περιήγηση στο διαδίκτυο ή η χρήση 
ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, μπορούν για παράδειγμα να πραγματοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας αρχικά έναν υπολογιστή και στη συνέχεια μια φορητή συσκευή. Εάν ένας 
φοιτητής είναι εξοικειωμένος με την εκτέλεση παιδαγωγικών δραστηριοτήτων σ' έναν 
υπολογιστή θα μπορούσε σχετικά εύκολα να εκτελέσει και να εμπλουτίσει τις 
δραστηριότητες αυτές και σε μια φορητή συσκευή όπως η ταμπλέτα αξιοποιώντας τις 
πολυαισθητηριακές δυνατότητες του νέου αυτού μέσου. 
 
Συμπεράσματα - Προοπτικές 
Συχνά, η εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποτυγχάνει διότι δεν λαμβάνει 
υπόψη τις στάσεις των εκπαιδευτικών οδηγώντας σε σπατάλη πόρων και υπονομεύοντας μια 
μελλοντική αποτυχία για την πλήρη αξιοποίηση των ωφελειών που απορρέουν από τη χρήση 
αυτής της τεχνολογίας. Η αποδοχή μιας τεχνολογίας από τη πλευρά των εκπαιδευτικών είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας για την υιοθέτησή της, και ειδικότερα στον τομέα της 
προσχολικής εκπαίδευσης, η εισαγωγή της φορητής μάθησης εξαρτάται από την αποδοχή της 
τεχνολογίας αυτής από τους μελλοντικούς νηπιαγωγούς (Zaranis & Oikonomidis,  2015). Η 
έρευνά μας αποδεικνύει ότι οι αντιλήψεις των φοιτητών και μελλοντικών νηπιαγωγών 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία κάθε νέου εγχειρήματος, όπως στην 
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περίπτωση της υιοθέτησης της φορητής μάθησης για τη διδασκαλία δραστηριοτήτων από το 
χώρο των Φ.Ε.  
Επίσης, αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος τον οποίο διαδραματίζουν οι δεξιότητες και η 
εμπειρία στη χρήση των φορητών συσκευών στις στάσεις των φοιτητών σχετικά με την 
αποδοχή και χρήση της φορητής τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανέρωσαν ότι 
οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί με καλή γνώση στο χειρισμό των ταμπλετών εμφανίζουν σχετικά 
υψηλή πρόθεση να υιοθετήσουν τη φορητή μάθηση ως μέσο διδασκαλίας των Φ.Ε. 
Επιπρόσθετα, οι φοιτητές με προηγμένες δεξιότητες στη χρήση των φορητών συσκευών είναι 
πιο πιθανό να αντιληφθούν τη φορητή μάθηση ως εύκολη στη χρήση και χρήσιμη στη 
διδασκαλία τους. Επίσης, η παρούσα μελέτη επισημαίνει τη σημασία της πρόβλεψης των 
αρνητικών στάσεων των φοιτητών οι οποίες απορρέουν από την χαμηλή αυτο-
αποτελεσματικότητα τους στις διάφορες μορφές των ΤΠΕ (Zaranis & Oikonomidis,  2015). Η 
«φορητή» καθοδήγηση και η υποστήριξη στα πλαίσια των σπουδών τους, ως εκ τούτου 
θεωρείται ζωτικής σημασίας προκειμένου να υιοθετήσουν την φορητή μάθηση ως μέσο για 
τη διδασκαλία των Φ.Ε.  
Στη παρούσα μελέτη δεν υποθέσαμε ότι οι συμμετέχοντες είχαν κάποια εμπειρία φορητής 
μάθησης, αλλά στηριχτήκαμε στην εμπειρία των χρηστών σχετικά με τη φορητή τεχνολογία. 
Επιπλέον, η μελλοντική χρήση υπολογίστηκε από τη δεδηλωμένη πρόθεση των φοιτητών να 
υιοθετήσουν τη φορητή μάθηση. Εκτεταμένες εμπειρικές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει τη 
συνάφεια μεταξύ της πρόθεσης υιοθέτησης και της πραγματικής μελλοντικής έγκρισης και 
χρήσης μιας τεχνολογίας (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003; Teo et al., 2008) και ως εκ 
τούτου μπορούμε να θεωρήσουμε την πρόθεση χρήσης ως δείκτη της πραγματικής 
μελλοντικής υιοθέτησης της φορητής μάθησης ως μέσο διδασκαλίας των Φ.Ε από τους 
μελλοντικούς νηπιαγωγούς. Η έρευνάς μας είχε ως στόχο να θέσει τις βάσεις για την 
περαιτέρω κατανόηση των επιδράσεων σχετικών με την αποδοχή της φορητής μάθησης για 
τη διδασκαλία των Φ.Ε. και να αναζητηθούν νέες ερευνητικές πτυχές που σχετίζονται με την 
υιοθέτηση της φορητής μάθησης από τους μελλοντικούς νηπιαγωγούς. 
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Περίληψη Στη μελέτη αυτή ερευνάται μέσω πιθανοκρατικών μοντέλων η επίδραση 3 γνωστικών 
μεταβλητών  όπως η τυπική συλλογιστική, η εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο και η 
συγκλίνουσα /αποκλίνουσα σκέψη πάνω σε συγκεκριμένες απαντήσεις μαθητών που 
σχετίζονται με τη σωματιδιακή δομή της ύλης. Για την ανάλυση των δεδομένων 
εφαρμόστηκαν πολυωνυμική και δυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 329 μαθητών Γ΄ γυμνασίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι κυρίως η τυπική συλλογιστική και σποραδικά οι δύο άλλες γνωστικές μεταβλητές 
συσχετίστηκαν σημαντικά με τις απαντήσεις των μαθητών. 
  
Abstract  In this study the effect of three cognitive variables such as Formal Reasoning, Field-
Dependence/ Field-Independence and Convergent/ Divergent thinking on some specific 
students’ answers related to the particulate nature of matter was investigated by means of 
probabilistic models. A combination of binomial and multinomial logistic regression 
techniques was used to analyze the data. The study took place with the participation of 329 
ninth-grade junior high school pupils (aged 14-15). The results showed that mostly Formal 
Reasoning and sporadically the other two cognitive variables were significantly associated 
with students’ answers.  
 
 
Εισαγωγή 
Ένα ευρύ φάσμα από εννοιολογικές δυσκολίες, εμμένουσες παρανοήσεις και λάθη μαθητών 
πάνω στη δομή της ύλης έχουν αναφερθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη βιβλιογραφία για την 
εκπαίδευση στην επιστήμη. Συνοπτικά, όλα αυτά τα ευρήματα αφορούν στα ακόλουθα: Οι 
μαθητές συχνά θεωρούν την ύλη ως συνεχή. Παρόλα αυτά, αυτοί που υιοθετούν ένα 
σωματιδιακό μοντέλο για την ύλη συχνά παρουσιάζουν εννοιολογικές δυσκολίες σε 
σημαντικές πλευρές της σωματιδιακής θεωρίας οι οποίες ως επί το πλείστον σχετίζονται με το 
χώρο μεταξύ των σωματιδίων, την εγγενή κίνηση των σωματιδίων, τη σχετική αραίωση 
μεταξύ των σωματιδίων στις τρείς καταστάσεις της ύλης, τις ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των 
σωματιδίων και τη φύση αυτών των σωματιδίων (Johnson, 1998a). Γενικά οι μαθητές έχουν 
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πρόβλημα στο να αντιληφθούν την έννοια του «κενού χώρου» ανάμεσα στα σωματίδια. Έτσι 
πολλοί μαθητές νομίζουν ότι ο χώρος αυτός είναι γεμάτος με διαφόρων ειδών «υλικά» όπως 
αέρας ή σκόνη ή με άλλα σωματίδια ή με σωματίδια της ίδιας ουσίας  (Novick & Nussbaum, 
1978· Lee, Eichinger, Anderson, Berkheimer & Blakeslee, 1993· Johnson, 1998a). Συχνά τα 
μόρια θεωρούνται να είναι μέσα στην ουσία σαν σταφίδες στο σταφιδόψωμο παρά οι ουσίες 
να συντίθενται από τα ίδια τα μόρια (Lee et al., 1993). Σύμφωνα με αυτή την άποψη τα 
σωματίδια είναι πρόσθετα στην ουσία (Johnson, 1998a, p. 399). Η εγγενής κίνηση των 
σωματιδίων (δομικών μονάδων-συνήθως μορίων) βρέθηκε επίσης να είναι μια δύσκολή 
έννοια (Novick & Nussbaum, 1978· Lee et al., 1993· Johnson, 1998a). Στην περίπτωση των 
αερίων αυτό αποδόθηκε σε διάφορες αιτίες π.χ. σε χαμηλή βαρύτητα ή στη δράση του αέρα 
(Novick & Nussbaum, 1978· Lee et al., 1993). Από την άλλη πλευρά, στα στερεά όπου δεν 
είναι ορατή καμία κίνηση της ουσίας, τα μόρια θεωρούνται να είναι ακίνητα (Lee et al., 
1993). Σε σχέση με τη φύση των ίδιων των σωματιδίων, οι μαθητές έχουν επιδείξει μεγάλη 
δυσκολία να κατανοήσουν ότι οι ιδιότητες των καταστάσεων της ύλης οφείλονται στη 
συλλογική συμπεριφορά των σωματιδίων. Συχνά θεωρούν ένα σωματίδιο ή ένα μόριο ως μια 
μικρή ποσότητα της ουσίας, που έχει όλες τις μακροσκοπικές της ιδιότητες.  Αυτό σημαίνει 
ότι τα μόρια του πάγου θεωρούνται ως παγωμένα ή «στερεά μόρια», τα μόρια του νερού ως 
«υγρά μόρια» και ούτω καθεξής (Lee et al., 1993· Johnson, 1998a). Επιπλέον τα μόρια 
περιγράφονται να υφίστανται τις ίδιες αλλαγές όπως οι ορατές αλλαγές στις ουσίες. Έτσι τα 
μόρια αρχίζουν να κινούνται όταν ο πάγος λειώνει, τα μόρια νερού θερμαίνονται και κάνουν 
το νερό να βράζει, ή τα μόρια διαστέλλονται, συστέλλονται κ.ο.κ. (Lee et al., 1993, p. 268).   
Αναμφισβήτητα το να είμαστε ενημερωμένοι για τα σωματιδιακά μοντέλα και τις ιδέες των 
μαθητών αποτελεί ένα σημαντικό διδακτικό πλεονέκτημα. Θα ήταν όμως επίσης εξαιρετικά 
χρήσιμο για τη διδασκαλία να γνωρίζουμε τους παράγοντες που ίσως βρίσκονται πίσω από τα 
μοντέλα και τις ιδέες των μαθητών και πιθανώς τα επηρεάζουν. Η έρευνα στα λάθη και τις 
παρανοήσεις των μαθητών υπήρξε κυρίως  εξερευνητική και περιγραφική καθοδηγούμενη 
από τις θεωρίες της εννοιολογικής αλλαγής. Παρόλη όμως την πρόοδο που επιτεύχθηκε, η 
έρευνα στη εννοιολογική αλλαγή έχει πρωταρχικά εστιάσει  σε δυσκολίες που προέρχονται 
από τη ίδια τη φύση των εννοιών χωρίς να δίνει ερμηνείες για την προέλευσή τους ή να τις 
συσχετίζει με ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι ερευνητικές προσπάθειες δεν απαντούν σε 
ερωτήματα σχετικά με τους νοητικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στις γνωστικές 
διεργασίες. Από την άλλη πλευρά, τα μοντέλα επεξεργασίας της πληροφορίας και οι νέο-
Πιαζέτειες θεωρίες βλέπουν τις γνωστικές διεργασίες ως καθοδηγούμενες από νοητικούς 
πόρους ή γνωστικά χαρακτηριστικά που αποτελούν ατομικές διαφορές, εξηγώντας τη 
διακύμανση στην επίδοση σε πνευματικές εργασίες. Μεταβλητές όπως η χωρητικότητα 
επεξεργασίας της πληροφορίας (M-capacity), η τυπική συλλογιστική (Formal Reasoning), η 
εξάρτηση / ανεξαρτησία από το πεδίο (Field Dependence / Independence) ή η συγκλίνουσα / 
αποκλίνουσα σκέψη (Convergent / Divergent thinking) έχουν βρεθεί να παίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών και να επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών 
στις επιστήμες όπως η φυσική (Johnstone, Hogg, & Ziane, 1993), η χημεία (Chandran, 
Treagust, & Tobin, 1987· BouJaoude, Salloum, & Abd-El-Khalick, 2004) και η οργανική 
σύνθεση (Stamovlasis & Tsaparlis, 2005). Πρόσφατα τρείς από τις προαναφερθείσες 
γνωστικές μεταβλητές, η τυπική συλλογιστική (FR), η εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο 
(FDI) και η συγκλίνουσα/αποκλίνουσα σκέψη (CD) βρέθηκαν να επηρεάζουν τις 
βαθμολογικές επιδόσεις των μαθητών στο θέμα της δομής της ύλης (Tsitsipis, Stamovlasis, & 
Papageorgiou, 2010).  
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Η ταυτότητα της έρευνας 
Στην παρούσα εργασία, αναλύονται συγκεκριμένες ιδέες μαθητών σχετικά με τη σωματιδιακή 
δομή της ύλης και γίνεται προσπάθεια να βρεθούν συσχετίσεις αυτών των ιδεών -είτε 
παρανοήσεων είτε ιδεών συμβατών με τα επιστημονικά μοντέλα-που αποτελούν ποιοτικά 
δεδομένα, με τις προαναφερθείσες τρείς γνωστικές μεταβλητές (FR, FDI και CD) που 
περιγράφονται παρακάτω: 
Α) Εξάρτηση/ανεξαρτησία πεδίου  (FDI): Η Εξάρτηση/ανεξαρτησία πεδίου (FDI) είναι ένα 
γνωστικό στυλ που σχετίζεται με την ικανότητα κάποιου να εντοπίζει σχετική πληροφορία 
ευρισκόμενη μέσα σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο που δημιουργεί σύγχυση (Witkin, Moore, 
Goodenough & Cox 1977).  
Β) Συγκλίνουσα/αποκλίνουσα σκέψη (CD):  Είναι ένα άλλο γνωστικό στυλ. Συγκλίνουσα 
σκέψη θεωρείται ότι έχει κάποιος ο οποίος συγκλίνει και εστιάζει στη μία και μοναδική 
απάντηση ή λύση ενός προβλήματος, ενώ αποκλίνουσα σκέψη, αυτός που είναι ικανός να 
απαντά επιτυχώς σε προβλήματα που απαιτούν την παραγωγή μερικών ισοδύναμων λύσεων 
και με μία λέξη να αποκλίνει. (Child & Smithers 1973).  
Γ) Τυπική συλλογιστική (FR): Η τυπική συλλογιστική (Formal Reasoning) είναι μία έννοια 
του Piaget και αναφέρεται στην ικανότητα του υποκειμένου να χρησιμοποιεί λογική που 
αντιστοιχεί κυρίως στο τελευταίο στάδιο νοητικής ανάπτυξης, δηλαδή στο στάδιο των 
τυπικών ή αφηρημένων συλλογισμών (Lawson 1978, 1985). 
Έχοντας τεκμήρια ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της κατανόησης της σωματιδιακής δομής 
της ύλης από πλευράς μαθητών και των τριών γνωστικών μεταβλητών (FR, FDI και CD) 
(Tsitsipis, et al., 2010), η παρούσα έρευνα προχωράει περισσότερο και εξετάζει 
συγκεκριμένες ιδέες και παρανοήσεις. Οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι συγκεκριμένες 
απαντήσεις μαθητών που αποτελούν ποιοτικά δεδομένα τα οποία έχουν αναλυθεί και 
συσχετιστεί με μετρικές γνωστικές μεταβλητές μέσω πιθανοκρατικών μοντέλων όπως η 
δυωνυμική και η πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση. Οι στατιστικές αυτές τεχνικές είναι 
κατάλληλες για την επεξεργασία ονομαστικών (nominal) δεδομένων όπως οι παρανοήσεις, σε 
σχέση με τις ανεξάρτητες τρείς γνωστικές μεταβλητές. 
Έτσι, η υπόθεση στην έρευνα αυτή είναι ότι οι ακόλουθες τρείς γνωστικές μεταβλητές: α) FR, 
β) FDI  και γ) CD έχουν επίδραση στις ιδέες των μαθητών σχετικά με τη δομή της ύλης, οι 
οποίες αποτελούν είτε παρανοήσεις ή μοντέλα συμβατά με την επιστημονική άποψη. Με 
άλλα λόγια γίνεται η υπόθεση ότι κάθε μια από τις ιδέες των μαθητών μπορεί να συσχετιστεί 
με τις γνωστικές μεταβλητές μέσω πιθανοκρατικού μοντέλου.  
     
Η μέθοδος 
Υποκείμενα 
Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 329 μαθητών τρίτης γυμνασίου από τους 
οποίους 160 ήταν αγόρια και 169 κορίτσια. Το δείγμα απαρτίστηκε από όλους τους μαθητές 
18 τμημάτων Γ΄ τάξης, κάθε ένα από τα οποία ανήκε σε ένα διαφορετικό σχολείο.  
 
Εργαλεία 
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς μέσω γραπτών τεστ. Τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν  ήταν τα παρακάτω: 
Εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο(FDI): Η FDI ικανότητα των υποκειμένων αξιολογήθηκε 
μέσω μιας έκδοσης ενός τεστ των Witkin, Oltman, Raskin & Karp (1971) που συνίσταται σε 
μία ομάδα περιστοιχισμένων (κρυμμένων) σχημάτων (Group Embedded Figures Test -  
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GEFT). Ο Cronbach’s alpha συντελεστής αξιοπιστίας που αποκτήθηκε σε αυτήν την έρευνα 
για το εν λόγω εργαλείο ήταν 0,84. 
Συγκλίνουσα/αποκλίνουσα σκέψη(CD): Το τεστ χρησιμοποιήθηκε για να μετρήσει τον βαθμό 
της αποκλίνουσας σκέψης των υποκειμένων. Έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί από τον Bahar 
(1999). Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί από τους  Danili και Reid (2006) για μέτρηση της 
αποκλίνουσας σκέψης ενός δείγματος Ελλήνων μαθητών. Για τις μετρήσεις αυτής της 
έρευνας, ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha του εργαλείου ήταν 0,76. 
Τυπική συλλογιστική (FR):  Οι ικανότητες τυπικής συλλογιστικής των μαθητών μετρήθηκαν 
με το γραπτό τεστ τυπικής συλλογιστικής (formal reasoning) του Lawson (1978). Ο 
συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha που αποκτήθηκε για το παρόν δείγμα ήταν 0.79. 
Η επίδοση των μαθητών στην κατανόηση της σωματιδιακής δομής της ύλης: Το εργαλείο 
συντέθηκε από επιλεγμένες ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες σχετικές 
έρευνες (Johnson, 1998a, b, c; Papageorgiou, Stamovlasis & Johnson, 2010). Λεπτομερής 
παρουσίαση του τεστ γίνεται σε μια πιο εκτεταμένη και αναλυτική δημοσίευση (Tsitsipis, 
Stamovlasis & Papageorgiou, 2012).  Για το παραπάνω τεστ πραγματοποιήθηκε πιλοτική 
μελέτη που ακολουθήθηκε από συνεντεύξεις για την αντιμετώπιση πιθανών επικοινωνιακών 
αδυναμιών με στόχο την αυξημένη εγκυρότητα. Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha 
που αποκτήθηκε για το παραπάνω εργαλείο και το παρών δείγμα ήταν 0,78.  
Οι απαντήσεις των μαθητών καταγράφτηκαν ως κατηγορικά δεδομένα και ταξινομήθηκαν σε 
πίνακες για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης.  

 
Η στατιστική ανάλυση  
Για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε λογιστική παλινδρόμηση (Agresti, 2007), όπου 
ο όρος 
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1ln  λήψης κάθε επιστημονικώς αποδεκτής ή μη απάντησης μοντελοποιείται ως 
συνάρτηση των τριών γνωστικών μεταβλητών.
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Για την επιστημονικώς αποδεκτή απάντηση κάθε ερώτησης, η οποία χάριν συντομίας μπορεί 
στη συνέχεια να αναφέρεται και ως «σωστή», χρησιμοποιείται μια δυωνυμική ανάλυση 
παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τον λογάριθμο της σχετικής πιθανότητας p

p
1 του 

αποτελέσματος «σωστή» έναντι του «λανθασμένη». Για τις διάφορες μη επιστημονικώς 
αποδεκτές απαντήσεις/κατηγορίες, οι οποίες μπορεί να αποτελούν παρανοήσεις ή 
εναλλακτικές ιδέες και οι οποίες χάριν συντομίας μπορεί στη συνέχεια να αναφέρονται και ως 
«λανθασμένες», χρησιμοποιείται μια πολυωνυμική ανάλυση παλινδρόμησης με την 
εξαρτημένη μεταβλητή για κάθε ερώτηση να σχετίζεται με το σύνολο των διαφορετικών 
«λανθασμένων» απαντήσεων της ερώτησης. Σε αυτή την περίπτωση η σχετική πιθανότητα 

p
p
1 μιας «λανθασμένης» απάντησης σε μια ερώτηση εξετάστηκε έναντι της «σωστής» 

απάντησης στην ερώτηση αυτή. Στην παραπάνω λογιστική εξίσωση, οι μεγαλύτερες 
απόλυτες τιμές των συντελεστών b δείχνουν μεγαλύτερες επιδράσεις των γνωστικών 
μεταβλητών στη σχετική πιθανότητα λήψης μιας συγκεκριμένης απάντησης. Ένας θετικός 
συντελεστής b, σημαίνει ότι όταν η τιμή μιας γνωστικής μεταβλητής αυξάνεται, τότε 
αυξάνεται επίσης και η σχετική πιθανότητα για τη λήψη της συγκεκριμένης απάντησης. 
Επομένως, μια μεγαλύτερη ικανότητα στη γνωστική μεταβλητή ευνοεί την απάντηση αυτή. 
Αντιθέτως, ένας αρνητικός συντελεστής b, σημαίνει ότι μια αυξημένη τιμή μιας γνωστικής 
μεταβλητής συνοδεύεται από μειωμένη σχετική πιθανότητα λήψης της εν λόγω απάντησης.  
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ένα υψηλότερο επίπεδο των μαθητών στη γνωστική 
μεταβλητή δεν ευνοεί την συγκεκριμένη απάντηση. 
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Αποτελέσματα και Σχόλια 
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα. Αυτά αποτελούν ένα μέρος των 
συνολικών αποτελεσμάτων της έρευνας λόγω της περιορισμένης έκτασης της εργασίας. Ο 
πίνακας περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις με τις κατηγοριοποιημένες απαντήσεις των μαθητών σε 
κάθε μια από αυτές, τις γνωστικές μεταβλητές που έχουν επίδραση σε κάθε απάντηση και 
τους στατιστικούς δείκτες, όπως το συντελεστή b για κάθε επίδραση και  το στατιστικό 
δείκτη wald που χρησιμοποιείται για να ελέγξει την σημαντικότητα των συντελεστών b, 
δηλαδή το αν κάθε ένας από τους συντελεστές b έχει στατιστικώς σημαντική διαφορά από το 
μηδέν (b≠0). Μη αξιοσημείωτες απαντήσεις δεν συμπεριελήφθησαν στον πίνακα παρόλο που 
λήφθηκαν υπόψη στη στατιστική επεξεργασία. 
 

Πίνακας 1 
 

Ερωτήσεις Απαντήσεις 
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Πολυωνυμική ανάλυση παλινδρόμησης            
1. Δεν υπάρχει υλικό 11 3,7 FR -0,148 7,264** 
2. Ομοιόμορφο-συνεχές υλικό 30 10,0 FR -0,094 10,951** 
3. Δομή αερίου 26 8,7 FR -0,105 8,924** 
4. Δομή υγρού 131 43,7 FR -0,046 7,647** 

   FDI -0,102 6,065* 
Δυωνυμική ανάλυση παλινδρόμησης       
5. Δομή στερεού («Σωστή» απάντηση) 98 32,7 FR 0,064 16,613*** 
   FDI 0,084 4,915* 

Β. 
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Πολυωνυμική ανάλυση παλινδρόμησης      
1. Άλλες ουσίες/άλλα μόρια/ αέρας/     
/οξυγόνο 78 26,0 FR -0,051 6,962** 
Δυωνυμική ανάλυση παλινδρόμησης      
2. Τίποτα / κενό («Σωστή» απάντηση) 53 17,7 FR 0,053 9,644** 
   FDI 0,089 4,301* 

Γ. 
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Πολυωνυμική ανάλυση παλινδρόμησης     
  1. Τα μόρια κινούνται  
      (όχι άλλη περιγραφή) 58 19,3 FR 0,061 4,232* 
Δυωνυμική ανάλυση παλινδρόμησης      
  2. Τα μόρια κινούνται άτακτα 
«γλιστρώντας» το ένα «πάνω» στο άλλο, 
κρατώντας σταθερές αποστάσεις.  
  («Σωστή» απάντηση) 

18 6,0 CD 0,075 5,961* 
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Πολυωνυμική ανάλυση παλινδρόμησης      
1. Διαφορετικό σχήμα ή μέγεθος ή και τα 
δύο.  / Διαφορετική φυσική κατάσταση / 
Διαφορετικά μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. 

68 22,7 FR -0,057 6,929** 

   FDI -0,118 4,477* 
Δυωνυμική ανάλυση παλινδρόμησης      
2. Ίδιο σχήμα και μέγεθος. Είναι η ίδια ουσία 
/ ίδια μόρια. 
   («Σωστή» απάντηση) 

52 17,3 FR 0,075 17,280*** 

* p < 0,05,  ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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Οι παρανοήσεις που εντοπίστηκαν στις απαντήσεις των μαθητών και εξετάστηκαν στην 
παρούσα εργασία είναι οι ακόλουθες: 
Π1: Η ύλη είναι συνεχής (Johnson, 1998a). Εντοπίστηκε στην απάντηση 2 της ερώτησης Α (ή 

απάντηση Α2). 
Π2: Ανάμεσα στα μόρια μιας ουσίας, υπάρχει η ίδια ουσία ή μόριά της ή άλλη ουσία –συνήθως 

αέρας- ή μόριά της (Novick & Nussbaum, 1978· Lee et al., 1993; Johnson, 1998a). 
Εντοπίστηκε στην απάντηση 1 της ερώτησης Β (ή απάντηση Β1). 

Π3: Οι μαθητές δίνουν μακροσκοπικά χαρακτηριστικά σε ένα μεμονωμένο μόριο  (Lee et al., 
1993; Johnson, 1998a). Εντοπίστηκε στην απάντηση 1 της  ερώτησης Δ (ή απάντηση Δ1)  

Η τυπική συλλογιστική (FR) βρέθηκε να έχει μια σημαντική αρνητική επίδραση στη σχετική 
πιθανότητα λήψης όλων των παραπάνω παρανοήσεων. Αυτό σημαίνει ότι μια αυξημένη 
ικανότητα στην FR δεν ευνοεί τις συγκεκριμένες απαντήσεις των μαθητών. Τα ευρήματα 
διαφόρων ερευνών έχουν επιβεβαιώσει τη σημαντικότητα της FR ως προβλεπτικής 
μεταβλητής στην επίδοση στην επιστήμη (Chandran et al., 1987· Lawson & Thomson 1988· 
Johnson & Lawson, 1998· Kang et al., 2005) και οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ανεπάρκεια 
της επίδοσης στην επιστήμη, τα μαθηματικά κλπ. οφείλονται πιθανώς σε ανεπάρκεια στην 
τυπική συλλογιστική (Lawson, 1985). Από θεωρητική άποψη, πλήρης κατανόηση των 
αφηρημένων εννοιών που σχετίζονται με την σωματιδιακή δομή της ύλης δεν μπορεί να 
επιτευχθεί αν δεν έχει αναπτυχθεί μια υποθετικο-αφαιρετική λογική σχετικά με τις αόρατες 
οντότητες των δομικών σωματιδίων της ύλης και των φαινομένων στα οποία τα σωματίδια 
αυτά εμπλέκονται. Μια τέτοια λογική όμως είναι χαρακτηριστικά η τυπική λειτουργική λογική 
(formal operational reasoning) ή αλλιώς η τυπική συλλογιστική (Lawson & Renner, 1975· 
Cantu & Herron, 1978).  Τα παραπάνω μπορούν να εξηγήσουν τα ευρήματα της παρούσας 
εργασίας που κατά κανόνα δείχνουν την FR να είναι θετικά σχετιζόμενη με τη σχετική 
πιθανότητα λήψης των «σωστών» απαντήσεων και αρνητικά σχετιζόμενη με τη σχετική 
πιθανότητα λήψης των «λανθασμένων». 
Η εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο (FDI) βρίσκεται να έχει σημαντική επίδραση σε λίγες 
μόνο απαντήσεις, όχι απαραίτητα παρανοήσεις. Γενικά, οι συσχετίσεις ήταν θετικές για τις 
«σωστές»  απαντήσεις (Α5 και Β2), άρα οι ανεξάρτητοι από το πεδίο μαθητές ήταν 
περισσότερο πιθανό να δώσουν τις απαντήσεις αυτές, ενώ οι συσχετίσεις ήταν αρνητικές για 
τις «λανθασμένες» απαντήσεις (Α4 και Δ1) που ήταν περισσότερο πιθανό να δοθούν από 
τους εξαρτημένους από το πεδίο. Παρόλο που οι σημαντικές επιδράσεις είναι μικρής σχετικά 
έκτασης, είναι συνεπείς με το γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι από το πεδίο έχουν βρεθεί να 
πετυχαίνουν περισσότερα στην επιστήμη (Tinajero & Paramo, 1998· Bahar & Hansell, 2000· 
Kang et al., 2005· Stamovlasis & Tsaparlis, 2005· Tsaparlis, 2005· Danili & Reid, 2006). 
Αυτό το σοβαρό πλεονέκτημα των ανεξάρτητων από το πεδίο μαθητών μπορεί να αποδοθεί 
στην ικανότητά τους να ξεχωρίζουν εύκολα τη σημαντική πληροφορία από το πλαίσιο 
(Witkin & Goodenough, 1981). Από την άλλη πλευρά οι εξαρτημένοι από το πεδίο έχουν 
δυσκολία να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν κρίσιμη πληροφορία. Τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά δικαιολογούν το γιατί το FDI γνωστικό στυλ έχει επιδράσει σε 
συγκεκριμένες μόνο απαντήσεις (Α4, Α5, Β2, Δ1). Στην απάντηση Α4 σχετικά με τη δομή 
της ζάχαρης, οι σχεδόν ίσες διαμοριακές αποστάσεις στα υγρά και στα στερεά ίσως 
αποτελούν ένα πλαίσιο σύγχυσης όταν έρχεται η στιγμή για διάκριση μεταξύ των δύο δομών 
παρά τη διαφορετική μοριακή τους διάταξη (σημαντική πληροφορία). Η επίδραση της FDI 
είναι εδώ χαρακτηριστική. Η FDI είναι θετικά συσχετιζόμενη με τη σχετική πιθανότητα 
επιλογής της δομής του στερεού (Α5) ως «σωστής» απάντησης, δηλαδή οι ανεξάρτητοι από 
το πεδίο μαθητές ήταν περισσότερο πιθανό να επιλέξουν τη «σωστή» απάντηση Α5, ενώ η 
FDI είναι αρνητικά συσχετιζόμενη με τη σχετική πιθανότητα επιλογής της δομής υγρού, 
δηλαδή οι εξαρτημένοι από το πεδίο ήταν περισσότερο πιθανό να επιλέξουν τη 
«λανθασμένη» απάντηση. Είναι ενδιαφέρον ότι η διάκριση είναι ευκολότερη για την 
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περίπτωση της απάντησης Α3 που αφορά στην επιλογή της δομής αερίου ως «σωστής» 
απάντησης. Στην απάντηση αυτή δεν παρατηρείται επίδραση της FDI. Οι αυξημένες 
διαμοριακές αποστάσεις στο αέριο κάνουν τη δομή του περισσότερο διακριτή από τη δομή 
του στερεού και γι αυτό η επίδραση της FDI παύει να υπάρχει.  
Στην ερώτηση Β μια ερμηνεία της επίδρασης της FDI στη «σωστή» απάντηση Β2 που θεωρεί 
ότι υπάρχει κενό μεταξύ των μορίων του οξυγόνου ίσως οφείλεται στην αναφερόμενη και στη 
βιβλιογραφία σύγχυση για τη φύση των αερίων. Ο Johnson (1998b) βρήκε ότι οι μαθητές δεν 
θεωρούν ότι τα μόρια του νερού από μόνα τους σε μια φυσαλίδα νερού που βράζει είναι το 
αέριο. Έτσι, αυτοί χρειάζονταν μια ουσία που θα ήταν «αέρια» για να σχηματίσουν το 
«αέριο» της φυσαλίδας (p. 581). Γενικώς υπάρχει μια γνωστή δυσκολία στους μαθητές 
σχετικά με την έννοια του κενού χώρου ανάμεσα στα μόρια, ιδιαίτερα στην αέρια κατάσταση 
(Johnson, 1998a). Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ανεξάρτητοι από το πεδίο μαθητές ίσως είναι 
περισσότερο ικανοί να αντιληφθούν ότι ένα αέριο δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο 
από τα μόριά του (σημαντική πληροφορία) και γι αυτό ο ενδιάμεσος χώρος είναι κενός. Το 
παραπλανητικό πλαίσιο εδώ μπορεί να είναι η ίδια η παρανόηση για τη φύση των αερίων.  
Η απάντηση Δ1 η οποία αποτελεί και γνωστή παρανόηση ότι οι μαθητές δίνουν 
μακροσκοπικά χαρακτηριστικά σε ένα μεμονωμένο μόριο φαίνεται να συνδέεται με το FDI 
γνωστικό στυλ. Η σχετική πιθανότητα εμφάνισης αυτής της παρανόησης είναι αρνητικά 
συσχετιζόμενη με το FDI. Οι εξαρτημένοι από το πεδίο αναφέρονται σε μακροσκοπικά 
χαρακτηριστικά  των καταστάσεων της ύλης (νερού ή πάγου), ή απλώς σε μια διαφορετική 
κατάσταση, π.χ. «ο πάγος είναι στερεός» ή «το νερό είναι υγρό», στην προσπάθειά τους να 
δικαιολογήσουν τη σύγκρισή τους μεταξύ ενός μορίου πάγου και ενός μορίου νερού. Αυτό 
δείχνει  ότι το μακροσκοπικό μοντέλο μιας κατάστασης της ύλης ίσως αποτελεί το κυρίαρχο 
πλαίσιο αναφοράς από το οποίο οι εξαρτημένοι από το πεδίο μαθητές δεν καταφέρνουν να 
ξεφύγουν ακόμα και όταν αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο μόριο.    
Η επίδραση της συγκλίνουσας/αποκλίνουσας σκέψης (CD) στις απαντήσεις των μαθητών 
είναι επίσης περιορισμένη. Μια ερμηνεία του ρόλου της CD στη «σωστή» απάντηση 2 της 
ερώτησης Γ (απάντηση Γ2), η οποία περιγράφει επαρκώς την κίνηση των μορίων του νερού, 
θα μπορούσε να εμπλέξει τον καθοριστικό ρόλο της γλώσσας.  Οι γλωσσικές δεξιότητες όπως 
η κατανόηση και η ερμηνεία ενός επιστημονικού κειμένου θεωρούνται να είναι μεγάλης 
σπουδαιότητας για την αντίληψη στην επιστήμη (Byrne, Johnstone, & Pope, 1994). Μαθητές 
όμως που δείχνουν υπεροχή στη γλώσσα θεωρούνται ότι είναι οι έχοντες αποκλίνουσα σκέψη 
(Hudson, 1966; Runco, 1986· Danili & Reid, 2006). Έτσι οι αποκλίνοντες ίσως 
καταλαβαίνουν περισσότερα από μια επιστημονική ύλη που χρειάζεται γλωσσικές ικανότητες 
για να μελετηθεί ή να διδαχθεί. Αυτό είναι συνεπές με το γεγονός ότι μια αυξημένη 
ικανότητα αποκλίνουσας σκέψης ευνοεί τη συγκεκριμένη απάντηση των μαθητών. 

 
Συνέπειες για τη διδασκαλία 
Υπάρχουν τρείς συνέπειες των ευρημάτων αυτής της έρευνας για την εκπαίδευση στην 
επιστήμη. Η πρώτη αφορά στην ανεπάρκεια των μαθητών στην τυπική συλλογιστική (formal 
reasoning). Προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές που έχουν πρόβλημα με τις τυπικές 
λειτουργικές τους ικανότητες (formal operational abilities), οι δάσκαλοι απαιτείται να κάνουν 
χρήση τέτοιων διδακτικών μεθόδων οι οποίες καθιστούν τις αφηρημένες έννοιες περισσότερο 
προσβάσιμες μέσω αισθητηριακής (concrete) λειτουργικής  σκέψης. Αυτές οι μέθοδοι κάνουν 
χρήση εικόνων, διαγραμμάτων και μοντέλων τα οποία αποτελούν οντότητες αντιληπτές μέσω 
των αισθήσεων ή concrete υλικά για να προκαλέσουν την εστίαση της προσοχής σε κρίσιμα 
και μεταβλητά χαρακτηριστικά αφηρημένων εννοιών. Υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτές οι 
μέθοδοι μπορούν να βελτιώσουν την κατανόηση αφηρημένων εννοιών (Cantu & Herron, 
1978· Zeitoun, 1984). Η δεύτερη συνέπεια αφορά στην ικανότητα των μαθητών για 
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ανεξαρτησία από το πεδίο. Αν και αυτή η ικανότητα ίσως αναπτύσσεται φυσικά με την 
εμπειρία, είναι δύσκολο να διδάξεις κάποιον να είναι ανεξάρτητος από το πεδίο.  Παρόλα 
αυτά, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια στη διδασκαλία προκειμένου αυτή να βοηθήσει τους 
μαθητές να βγάζουν νόημα από το υλικό που διδάσκονται όταν παρακολουθούν μαθήματα 
στην τάξη ή όταν διαβάζουν τα βιβλία τους ώστε αυτοί να εστιάζουν στις κεντρικές ιδέες και 
να ξεχωρίζουν μόνο την σημαντική πληροφορία.   
Η τρίτη συνέπεια σχετίζεται με τη συγκλίνουσα /αποκλίνουσα σκέψη. Σύμφωνα με τα 
ευρήματα αυτής της έρευνας, η έλλειψη της αποκλίνουσας σκέψης φαίνεται να είναι 
μειονέκτημα για τη γυμνασιακή ύλη της φυσικής ή της χημείας σχετικά με τη σωματιδιακή 
δομή της ύλης και αυτό αποδόθηκε στις περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες. Από τη στιγμή 
που η βραχυπρόθεσμη πρόοδος στις γλωσσικές δεξιότητες δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, η 
βοήθεια στους μαθητές μπορεί να δοθεί μέσω μεθόδων που παρουσιάζουν το διδακτικό υλικό 
παρακάμπτοντας όσο το δυνατό περισσότερο τον καθοριστικό ρόλο της γλώσσας. Δηλαδή, 
μέσω του σχεδιασμού και της χρήσης εικόνων και διαγραμμάτων που αποσαφηνίζουν τις 
σωματιδιακές δομές στις τρείς φυσικές καταστάσεις, και προσομοιώσεων μέσω υπολογιστών 
που καταδεικνύουν τη δυναμική που υπάρχει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε 
φυσική κατάσταση της ύλης. 
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Περίληψη Οι ιδιαίτερες δυσκολίες που παρουσιάζει η κατανόηση της χημικής αλλαγής, έχει οδηγήσει 
την έρευνα σε μακρόχρονη αναζήτηση των αιτιών τους. Πέρα από τις δυσκολίες που 
πηγάζουν από τη φύση του ίδιου του αντικειμένου, έρευνες έχουν αναδείξει ότι σημαντικό 
ρόλο παίζουν και οι ατομικές διαφορές των μαθητών, όπως αυτές εκφράζονται μέσω κάποιων 
ψυχομετρικών μεταβλητών. Στην παρούσα σχετική μελέτη συμμετείχαν 374 συνολικά 
μαθητές Β’ Γυμνασίου, Α’ Λυκείου και Γ’ Λυκείου Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης, 
οι οποίοι συμπλήρωσαν τέσσερα ψυχομετρικά τεστ και ένα εργαλείο για την κατανόηση της 
χημικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης και πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης έδειξαν στατιστικά σημαντικές επιδράσεις των γνωστικών μεταβλητών στην 
επίδοση των μαθητών, με εξαίρεση το γνωστικό στυλ της εξάρτησης/ανεξαρτησίας από το 
πεδίο. Επιπλέον, έγινε μια προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων, όσον αφορά στην 
φύση των νοητικών εργασιών που εμπλέκονται κατά τη διαδικασία μάθησης της χημικής 
αλλαγής. 
 
Abstract In this paper a study conducted in the three grades of secondary education is presented, which 
investigates the impact of four cognitive styles on students’ understanding of chemical 
change. The participants (N=374), who were students of 8th, 10th and 12th grades, completed 
four questionnaires concerning the cognitive variables and a fifth instrument concerning 
students’ ability to interpret chemical change. Students of 12th grade were following both the 
“science and math” and “technological” directions. Students’ performance analyzed by 
correlation analyses and multiple linear regression analyses. The statistical analyses 
demonstrated that three out the four cognitive variables (except field 
dependence/independence) sufficiently explain students’ ability to interpret chemical 
phenomena. Moreover, a theoretical analysis and interpretation of the results are provided, 
contributing to our view about the role of the above individual differences in learning 
chemical changes. 
 
 
Εισαγωγή 
Αν και η μελέτη μιας χημικής αλλαγής θα πρέπει να εστιάζεται σε μικροσκοπικό επίπεδο 
στην αλλαγή της δομής των ουσιών που μετέχουν σ΄ αυτήν και στην μετατροπή τους σε 
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άλλες, οι μαθητές συνήθως εστιάζουν σε ένα γεγονός με βάση τα φαινομενολογικά του 
χαρακτηριστικά: παραγωγή φυσαλίδων, έκρηξη, αλλαγή χρώματος. Η δυσκολία από μέρους 
των μαθητών να κατανοήσουν τη δομή των ουσιών, έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία τους 
να ξεχωρίσουν τα χημικά από τα φυσικά φαινόμενα (Abraham, Grzybowski, Renner & 
Marek, 1992), ιδίως εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μαθητές αποτυγχάνουν να συνδέσουν την 
ταυτότητα μιας ουσίας με τις ιδιότητές της. Επομένως, είτε το «προϊόν» προκύψει από απλή 
ανάμειξη δύο ουσιών, είτε από την αντίδρασή τους, δεν τους βοηθά να τραβήξουν σαφή 
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα δύο φαινόμενα και να τα κατατάξουν. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι μαθητές τείνουν να θεωρούν ότι σε μία χημική αλλαγή, οι ουσίες που συμμετέχουν 
αναμιγνύονται και δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Stavridou & Solomonidou, 1998). Οι 
έρευνες αυτές έχουν δείξει ότι οι μαθητές θεωρούν την χημική αντίδραση ως ένα 
«προσθετικό» φαινόμενο, παρά ως «διαδραστικό» μεταξύ των ουσιών που συμμετέχουν: το 
τελικό προϊόν που προέκυψε, υποτίθεται ότι ήταν ένα μίγμα των αρχικών ουσιών και όχι μία 
καινούργια ένωση με  δικές της, διαφορετικές ιδιότητες.  
Παρόλη την πληθώρα των παραμέτρων που εμπλέκονται στην κατανόηση της χημικής 
αλλαγής, οι περισσότερες έρευνες συμφωνούν ότι η κατανόηση της σωματιδιακής δομής της 
ύλης είναι βασικό προαπαιτούμενό της (Stavridou & Solomonidou, 1998, Johnson, 2002, 
Papageorgiou, Grammatikopoulou & Johnson, 2010). Είναι αναμενόμενο, ότι οι μαθητές δεν 
μπορούν ούτε καν να σκεφτούν για αλλαγές των ουσιών που συμμετέχουν στο φαινόμενο, αν 
πρώτα δεν κατανοήσουν τι είναι ουσία. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση της σωματιδιακής 
θεωρίας, και τη σύνδεση μικροσκοπικής κλίμακας (αλληλεπίδραση σωματιδίων) με την 
μακροσκοπική κλίμακα (αλλαγή ιδιοτήτων). Η ικανότητα να γίνει η σύνδεση αυτή 
διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την ηλικία, αλλά ποικίλει επίσης και από μαθητή σε 
μαθητή. Επίσης, παρόλο που είναι δύσκολη για κάθε ηλικία (Stavridou & Solomonidou, 
1998), οι προσωπικές διαφορές του κάθε ατόμου παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Όπως 
προτείνουν οι Tsitsipis, Papageorgiou και Stamovlasis (2010), σημαντική επίδραση στην 
κατανόηση της σωματιδιακής δομής της ύλης και άρα στις ιδιότητές της έχουν και οι 
γνωστικές μεταβλητές, κυρίως η τυπική συλλογιστική, η εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο 
και η συγκλίνουσα/αποκλίνουσα σκέψη. Ένα ερώτημα που προκύπτει αβίαστα λοιπόν είναι 
το εξής: οι γνωστικές αυτές μεταβλητές μήπως έχουν επίδραση και στην κατανόηση της 
χημικής αλλαγής; 

 
Η ταυτότητα της έρευνας 
Στο χώρο της διδακτικής της Χημείας, η ερμηνεία ενός χημικού φαινομένου, τόσο σε 
μακροσκοπικό, όσο και σε μικροσκοπικό επίπεδο, βρισκόταν πάντα στο κέντρο του 
ερευνητικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η ικανότητα ενός μαθητή να συνδέσει και να συνδυάσει 
αυτά τα δύο επίπεδα σχετίζεται με ειδικές νοητικές απαιτήσεις, οι οποίες αντανακλώνται ως 
ατομικές διαφορές συσχετιζόμενες με ορισμένους γνωστικούς παράγοντες που σχετίζονται με 
τη μάθηση ή οποιαδήποτε νοητική πρόοδο. 
Στο πλαίσιο αυτό, κάποιες ψυχολογικές θεωρίες, όπως τα μοντέλα επεξεργασίας 
πληροφορίας ή ορισμένες νεο-Πιαζέτειες θεωρίες που αναφέρονται στις ατομικές αυτές 
διαφορές, αποτελούν κατάλληλα εργαλεία για να ερμηνεύσουν τις διαφορετικές επιδόσεις 
των μαθητών σε ορισμένες νοητικές εργασίες. Ο ρόλος των ατομικών διαφορών όπως για 
παράδειγμα, στην τυπική συλλογιστική (LTh), στην εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο 
(FDI), στη συγκλίνουσα και τη αποκλίνουσα σκέψη (CONV/DIV), έχει ερευνηθεί και έχει 
καταγραφεί στην σχετική βιβλιογραφία τις τελευταίες δεκαετίες (Chandran et al., 1987, 
Johnstone & Al-Naeme, 1995, Tsitsipis et al., 2010).   
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Η μεθοδολογία της έρευνας 
Υποκείμενα 
Οι συμμετέχοντες (n=374) ήταν μαθητές που φοιτούσαν στην πόλη της Καβάλας. Όλα τα 
σχολεία ήταν δημόσια, με μαθητές διαφόρων ικανοτήτων και κοινωνικοοικονομικών 
υπόβαθρων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους μέσω πέντε 
γραπτών τεστ (ένα για την κατανόηση της χημικής αλλαγής και τέσσερα για τις τέσσερις 
γνωστικές μεταβλητές αντίστοιχα). Το συνολικό δείγμα ήταν διαχωρισμένο σε τέσσερις 
ομάδες μαθητών με διακριτά χαρακτηριστικά για την κάθε μία ομάδα: στην πρώτη ομάδα 
συμπεριλήφθηκαν 91 μαθητές της Β’ Γυμνασίου (13 ετών), στη δεύτερη 95 μαθητές της Α’ 
Λυκείου (15 ετών), ενώ στην τρίτη και την τέταρτη ομάδα συμπεριλήφθηκαν μαθητές της Γ’ 
Λυκείου (17 ετών), όπου 97 από αυτούς ακολουθούσαν την «τεχνολογική κατεύθυνση» και 
91 από αυτούς τη «θετική κατεύθυνση».  
 
Ερευνητικά εργαλεία 
Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, για τη μέτρηση της επίδοσης των μαθητών αναφορικά με 
τις γνωστικές μεταβλητές, διαπιστώνεται η ύπαρξη πληθώρας εργαλείων – ερωτηματολογίων 
τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς σε διάφορες εργασίες. Ειδικά στον τομέα της 
Χημείας που είναι το αντικείμενο της παρούσης έρευνας, έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά 
συχνά κάποια συγκεκριμένα, τα οποία έχουν αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη 
όταν κλήθηκαν να μετρήσουν την Ελληνική πραγματικότητα (Danili & Reid, 2006, Tsitsipis 
et al., 2010). Κατά συνέπεια, τα τρία από τα τέσσερα γραπτά τεστ που αφορούσαν στα 
γνωστικά στυλ της τυπικής συλλογιστικής, της εξάρτησης/ανεξαρτησίας από το πεδίο και της 
αποκλίνουσας σκέψης, προήλθαν από προηγούμενες έρευνες (Witkin, Oltman, Raskin & 
Karp, 1971, Lawson, 1978, Johnstone & Naeme, 1995, Bahar, 1999, Danili & Reid, 2006, 
Tsitsipis et al., 2010). Όσον αφορά στη συγκλίνουσα σκέψη, για πολλά χρόνια επικρατούσε η 
αντίληψη ότι ένα χαμηλό σκορ στο τεστ της αποκλίνουσας σκέψης, υποδείκνυε άτομο 
συγκλίνουσας σκέψης. Η ιδέα αυτή αμφισβητήθηκε από τους Hindal, Reid & Badgaish 
(2009) οι οποίοι πρότειναν ότι η συγκλίνουσα σκέψη θα πρέπει να εξετάζεται και να 
θεωρείται ως ξεχωριστό και αυτόνομο χαρακτηριστικό μάθησης. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνάς τους, ένα άτομο είναι δυνατόν να επιτύχει υψηλά σκορ και στα 
δύο χαρακτηριστικά ή ακόμη και σε κανένα από τα δύο. Για το λόγο αυτό, δημιούργησαν ένα 
τεστ μέτρησης της συγκλίνουσας σκέψης, το οποίο έχει το ίδιο σχεδιασμό, στυλ και μήκος, 
με αυτό που υπήρχε για την μέτρηση της αποκλίνουσας σκέψης, αλλά με τις προδιαγραφές 
που χαρακτηρίζουν την συγκλίνουσα σκέψη. Το τεστ, αφού μεταφράστηκε στην Ελληνική 
γλώσσα, προσαρμόστηκε στις Ελληνικές ιδιομορφίες, μετά από κατάλληλη μετατροπή 
λέξεων και ιδεών. Η προσαρμογή του έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη 
μετάφραση ερωτηματολογίων στη διαπολιτισμική έρευνα, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο 
παρελθόν (Hambleton, Merenda & Spielberger, 2005). Έτσι λοιπόν, αρχικά μεταφράστηκε 
στα ελληνικά από δύο ανεξάρτητους κριτές, οι οποίοι στη συνέχεια συμφώνησαν σε μία, 
τελική, μορφή του εργαλείου. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι το τεστ αυτό έχει δοκιμαστεί 
για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του, στην Αγγλική του έκδοση (Badgaish, 2008). Ο 
συντελεστής αξιοπιστίας του εργαλείου ήταν 0.60. 
Η κατανόηση της χημικής αλλαγής από μέρους των μαθητών μετρήθηκε με ένα εργαλείο το 
οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας και ήταν το ίδιο για 
όλες τις ηλικίες. Αποτελείται από συνολικά 11 ερωτήματα, τα οποία μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε τρία διακριτά μεταξύ τους έργα. Το έργο 1 αναφέρεται στην κατανόηση 
της δομής της ύλης, το έργο 2 αναφέρεται στην αναγνώριση της χημικής αλλαγής και το έργο 
3 αναφέρεται στην ερμηνεία της χημικής αλλαγής. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε επίσης 
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έγχρωμες εικόνες (μακροσκοπικά δεδομένα) που έδιναν στους μαθητές επιπλέον 
πληροφορίες για την πορεία σύνθεσης του θειούχου σιδήρου από τα συστατικά του, 
περιλαμβάνοντας και διαδικασίες όπως η ανάμειξη και η θέρμανση. Οι εικόνες του 
ερωτηματολογίου πάρθηκαν από το βιβλίο Χημείας Β’ Γυμνασίου (Γεωργιάδου, 
Καφετζόπουλος, Προβής, Σπυρέλλης και Χηνιάδης, 1997). Ο συντελεστής αξιοπιστίας 
Cronbach’s alpha  του συγκεκριμένου εργαλείου για την έρευνα ήταν 0.79. Λεπτομερής 
παρουσίαση ολόκληρου του τεστ γίνεται σε μια πιο εκτεταμένη και αναλυτική δημοσίευση 
(Kypraios, Stamovlasis & Papageorgiou, 2014). 
 
Στατιστική ανάλυση και αποτελέσματα 
Οι συντελεστές συσχέτισης Pearson μεταξύ των μεταβλητών έδειξαν ότι όλες οι γνωστικές 
μεταβλητές συσχετίζονται σημαντικά με όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές (p< 0.01). 
Συγκεκριμένα, η τυπική συλλογιστική (LTh), η εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο (FDI), η 
αποκλίνουσα σκέψη (DIV) και η συγκλίνουσα σκέψη (CONV) εμφανίζουν σημαντική 
συσχέτιση με την κύρια εξαρτημένη μεταβλητή που είναι η συνολική επίδοση στην 
κατανόηση της χημικής αλλαγής (0.44, 0.22, 0.38 και 0.39 αντίστοιχα, p < 0.01) αλλά επίσης 
και με τις υπόλοιπες εξαρτημένες μεταβλητές: κατανόηση της δομής, κατανόηση της χημικής 
αλλαγής και ερμηνεία της χημικής αλλαγής.  
Προκειμένου να καθοριστεί ποιες από τις γνωστικές μεταβλητές έχουν στατιστικά σημαντική 
επίδραση σε κάθε μία από τις εξαρτημένες μεταβλητές, έχοντας ως δεδομένο την παρουσία 
των υπολοίπων μεταβλητών, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις πολλαπλές αναλύσεις 
παλινδρόμησης, μία για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον 
Πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1: Πρώτο σετ ανάλυσης παλινδρόμησης: ποσοστά εξηγημένης διακύμανσης, 
συντελεστές παλινδρόμησης (b), τυποποιημένες τιμές των συντελεστών παλινδρόμησης (β) 

και t & F στατιστικοί έλεγχοι για διάφορα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. 

Model Adj R2 

Επ
εξη

γημ
ένη

 
δια

κύμ
ανσ

η 
% 

 b Beta t F 

Κατανόηση δομής  .123 12.3    12.950*** 
 LTh   .075 .285 4.513***  
Αναγνώριση 
χημικής αλλαγής 
 

  
.157 

 
15.7 

    
17.222*** 

 LTh  
DIV 

CONV 
  .025 

.033 

.069 
.153 
.177 
.141 

 2.476* 
2.938** 

 2.271* 

 

Ερμηνεία  
χημικής αλλαγής 

  
.215 

 
21.5 

    
25.284*** 

 LTh  
DIV 

CONV 
  .061 

.050 

.092 
.272 
.196 
.137 

4.560*** 
3.369*** 

2.288* 

 

        
Συνολική επίδοση  .241 24.1    30.685*** 
 LTh  

DIV 
CONV 

  .161 
.109 
.214 

.312 

.185 

.139 
5.341*** 
3.254*** 

2.378* 
 

 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 



553 
 

Η πρώτη πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης αποκάλυψε ότι μόνο η τυπική συλλογιστική 
ήταν μια στατιστικά σημαντική προβλεπτική μεταβλητή των αποτελεσμάτων των μαθητών 
σχετικά με την κατανόηση της δομής. Αυτή η προβλεπτική μεταβλητή ερμήνευσε το 12.3% 
της διακύμανσης.  
Όσον αφορά στις επόμενες τρεις πολλαπλές αναλύσεις παλινδρόμησης, έδειξαν ότι οι τρεις 
από τις τέσσερις γνωστικές μεταβλητές (τυπική συλλογιστική, αποκλίνουσα και συγκλίνουσα 
σκέψη) είναι στατιστικά σημαντικές προβλεπτικές μεταβλητές των αποτελεσμάτων στην 
αναγνώριση της χημικής αλλαγής, στην ερμηνεία της χημικής αλλαγής, αλλά και στην συνολική 
επίδοση. Και οι τρεις αυτές συνολικά, προβλεπτικές μεταβλητές ερμήνευσαν το 15.7%, 
21.5%, και 24.1% της διακύμανσης της αναγνώρισης της χημικής αλλαγής, της ερμηνείας της 
χημικής αλλαγής και της συνολικής επίδοσης αντίστοιχα. 
Δύο επιπλέον πολλαπλές αναλύσεις παλινδρόμησης εφαρμόστηκαν με σκοπό να 
προσδιορίσουν: (1) Ποιες από τις έξι συνολικά μεταβλητές: τις τέσσερις γνωστικές (LTh, 
FDI, DIV, CONV), την κατανόηση της δομής και την αναγνώριση της χημικής αλλαγής, έχουν 
προβλεπτική ισχύ στην ερμηνεία της χημικής αλλαγής. (2) Ποιες από τις έξι συνολικά 
μεταβλητές: τις τέσσερις γνωστικές (LTh, FDI, DIV, CONV), την κατανόηση της δομής και 
την ερμηνεία της χημικής αλλαγής, έχουν προβλεπτική ισχύ στην αναγνώριση της χημικής 
αλλαγής. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
 Πίνακας 2: Δεύτερο σετ ανάλυσης παλινδρόμησης: ποσοστά εξηγημένης διακύμανσης, 

συντελεστές παλινδρόμησης (b), τυποποιημένες τιμές των συντελεστών παλινδρόμησης (β) 
και t & F στατιστικοί έλεγχοι για την πρόβλεψη της επίδοσης στην αναγνώριση της χημικής 

αλλαγής και την ερμηνεία της χημικής αλλαγής. 
 

Μοντέλο Adj R2 Επεξηγημένη 
διακύμανση % b Beta t F 

Ερμηνεία  .354 35.4    35.090*** 
 LTh  

DIV 
ΔΟΜΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

  .035 
.034 
.252 
.302 

.154 

.132 

.295 

.220 

2.788** 
2.477* 
6.345*** 
4.649*** 

 

        
Αναγνώριση  .259 25.9    22.781*** 

 ΔΟΜΗ 
 ΕΡΜΗΝΕΙΑ    

  .121 
.184 

.195 

.253 
3.786*** 
4.649***  

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 
Τα αποτελέσματα του Πίνακα 2 δείχνουν ότι: (1) μόνο τέσσερις από τις έξι μεταβλητές ήταν 
στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες στην επίδοση την μαθητών στην ερμηνεία 
της χημικής αλλαγής. Οι μεταβλητές αυτές ήταν: κατανόηση της δομής, αναγνώριση της 
χημικής αλλαγής, τυπική συλλογιστική και αποκλίνουσα σκέψη. Και οι τέσσερις αυτές 
προβλεπτικές μεταβλητές ερμήνευσαν συνολικά το 35.4% της διακύμανσης της ερμηνείας. 
(2) Μόνο δύο μεταβλητές ήταν στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες στην 
επίδοση των μαθητών στην αναγνώριση της χημικής αλλαγής: η κατανόηση της δομής και η 
ερμηνεία της χημικής αλλαγής, όπου συνολικά ερμήνευσαν το 25.9% της διακύμανσης. 
 
Συμπεράσματα και συζήτηση  
Αναφορικά με το βαθμό επίδρασης καθενός από τους παραπάνω προβλεπτικούς παράγοντες 
στην τελική επίδοση των μαθητών, τα αποτελέσματα της πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης έδειξαν ότι τρεις από τις τέσσερις γνωστικές μεταβλητές (LTh, CONV και 
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DIV) εμφανίζουν σημαντική επίδραση στη συνολική επίδοση των μαθητών. Το ποσοστό της 
διακύμανσης και για τις τρεις μαζί, βρέθηκε να είναι 24,1%. Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα 
των πολλαπλών γραμμικών παλινδρομήσεων έδειξαν ότι οι επιμέρους επιδόσεις των μαθητών 
σε προαπαιτούμενες γνώσεις, όπως για παράδειγμα η κατανόηση της δομής των ουσιών και η 
αλλαγή κατάστασης των ουσιών, μπορούν να ερμηνεύσουν την ικανότητα των μαθητών να 
κατανοήσουν τη χημική αλλαγή. Δύο από τις γνωστικές μεταβλητές (LTh και DIV), μαζί με 
τις δύο μεταβλητές που αντιστοιχούν στις συνιστώσες της κατανόησης της δομής της ύλης και 
της αναγνώρισης της χημικής αλλαγής, βρίσκονται να έχουν σημαντική επίδραση στην 
ερμηνεία της χημικής αλλαγής.  
Από το σύνολο των γνωστικών μεταβλητών, η LTh, ήταν μακράν η καλύτερη. H ικανότητα 
του μαθητή να χρησιμοποιεί τις ιδέες της σωματιδιακής φύσης των ουσιών, αναφορικά σε 
μικρο-καταστάσεις και να τις συνδέει με το μακρο-επίπεδο προκειμένου να ερμηνεύσει τη 
χημική αλλαγή, προϋποθέτει την ανάπτυξη της τυπικής συλλογιστικής. Σύμφωνα με τους 
Shayer & Adey, (1981), η Χημεία περιλαμβάνει έννοιες περισσότερο αφηρημένες, οι οποίες 
απαιτούν ικανότητες τυπικής συλλογιστικής (ατομική δομή, σύμβολα κλπ.). Είναι λοιπόν 
βασικό προαπαιτούμενο, το να μπορέσει ο μαθητής να ξεφύγει από τα συγκεκριμένα 
δεδομένα και να λειτουργήσει νοητικά, να κατανοήσει το μηχανισμό ενός φαινομένου και να 
αποφανθεί για τον τρόπο με τον οποίο αυτό λαμβάνει χώρα. Το γεγονός αυτό προκύπτει από 
τη θεωρία του Piaget αλλά και τις νεο-Πιαζέτειες θεωρίες, και επαληθεύεται και από τα 
ευρήματα της παρούσης έρευνας. 
Η αποκλίνουσα σκέψη (DIV), ένα γνωστικό στυλ με ανάλογα σημαντικό προβλεπτικό ρόλο 
στην κατανόηση των χημικών αλλαγών, φαίνεται να επιδρά εξίσου στη σημαντικότερη από 
τις τρεις διαστάσεις: την ερμηνεία. Αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα, είναι ότι οι 
αποκλίνοντες μαθητές υπερέχουν ως προς την κατανόηση και την ερμηνεία των χημικών 
φαινομένων. Το περιεχόμενο των επιστημονικών στοιχείων που συμπεριλήφθηκαν στο 
εργαλείο της χημικής αλλαγής, περιλάμβανε μία ποικιλία από έννοιες, ιδιότητες και μοντέλα, 
τα οποία ως επί το πλείστον απαιτούν λεπτομερείς περιγραφές, για να γίνουν κατανοητά όταν 
διδάσκονται. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις που 
περιλαμβανόταν, ευνοεί την αποκλίνουσα σκέψη (Danili & Reid, 2006). 
Αναφορικά με τη συγκλίνουσα σκέψη, τα αποτελέσματα είναι κάπως δυσκολότερο να 
ερμηνευτούν. Συνήθως, τα ερευνητικά ερωτήματα στις φυσικές επιστήμες απαιτούν μία 
πιθανή λύση σε ένα πρόβλημα, η οποία να προκύπτει από ένα σύνολο δεδομένων, κάτι που 
ευννοεί την συγκλίνουσα σκέψη. Σύμφωνα με τους Hindal et al, (2009), ένας συγκλίνων 
μαθητής είναι σε θέση να «ενώσει τις τελείες» και συνδυάζοντας τα δεδομένα που έχει, να 
καταλήγει σε μία συνοχή του ενός συνόλου, ή με άλλα λόγια, να καταλήξει σε ένα 
συμπέρασμα με ενιαίο νόημα. Μία τέτοια απαίτηση υπήρχε και στο ερωτηματολόγιο της 
χημικής αλλαγής: μελετώντας ένα μοναδικό φαινόμενο από την αρχή έως και την 
ολοκλήρωσή του, θα έπρεπε να συνδυαστεί η πληθώρα των παρεχόμενων δεδομένων 
(περιγραφή, εικόνες κλπ.) ώστε να δημιουργηθεί στο μυαλό των μαθητών η συνολική πορεία 
ενός έργου και να προκύψει κάποιο συμπέρασμα με μία ενιαία λογική εξήγηση και ερμηνεία. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμιστεί το γεγονός ότι η αποκλίνουσα και η συγκλίνουσα 
σκέψη, δεν αποτελούν δύο αντίθετα μεταξύ τους γνωστικά στυλ, αλλά αποτελούν δύο 
διαφορετικές διαστάσεις που αναφέρονται σε διαφορετικές γνωστικές ικανότητες. Η 
συγκλίνουσα σκέψη λοιπόν, βρέθηκε ότι επιδρά εξίσου σημαντικά στις διαστάσεις της 
αναγνώρισης και της ερμηνείας. Η αναγνώριση της χημικής αλλαγής απαιτεί εστίαση σε 
συγκεκριμένο τομέα (στη δομή της ύλης), όπου γνωστικές ικανότητες, όπως η συγκλίνουσα 
σκέψη, αναμένεται να λειτουργούν. Παράλληλα, αναφορικά με την ερμηνεία της χημικής 
αλλαγής, εκτός από την αποκλίνουσα σκέψη και τις γλωσσικές ικανότητες, απαιτείται και 
σύγκλιση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και διαδικασίες που παρέχουν ζωτικές 
διευκρινίσεις για τα εν λόγω φαινόμενα. 



555 
 

Ένα ακόμη εύρημα το οποίο αξίζει να τονιστεί, είναι η απουσία του γνωστικού στυλ, 
εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο, από τους προβλεπτικούς παράγοντες. Αυτό δεν θα 
πρέπει να αποτελεί έκπληξη, εφόσον στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ο ρόλος του 
γνωστικού αυτού στυλ δεν είναι στατιστικά σημαντικός όταν εξετάζεται μαζί με τις 
επιδράσεις των υπολοίπων γνωστικών μεταβλητών σε εργασίες χαμηλής απαίτησης 
(Chandran et al., 1987). Παρόλα αυτά, αντίθετα με τις προηγούμενες τρεις γνωστικές 
μεταβλητές, η εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο εμφανίζει σημαντικό ρόλο στην 
κατανόηση της χημικής αλλαγής, μόνο απουσία των υπολοίπων ανεξάρτητων μεταβλητών. 
Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι ο ρόλος της υποβαθμίζεται παρουσία των υπολοίπων. Αυτό 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα της πολυ-συγγραμμικότητας που εμφανίζεται με την 
συγκλίνουσα και την αποκλίνουσα σκέψη, κατά την εφαρμογή της πολλαπλής ανάλυσης 
παλινδρόμησης. Παρόλα αυτά, η επίδραση του γνωστικού αυτού στυλ δεν θα πρέπει να 
αγνοηθεί, τη στιγμή που προηγούμενες έρευνες έχουν τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζει 
στην επίδοση στις φυσικές επιστήμες (Stamovlasis & Tsaparlis, 2005, Danili & Reid, 2006, 
Tsitsipis et al., 2010, Stamovlasis & Papageorgiou, 2012). 
Τέλος, έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στον ουσιώδη ρόλο των ατομικών διαφορών, όπως 
αυτές εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται μέσα στη σχολική αίθουσα. Οι 
διαφορές αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, πέρα από τους σχεδιαστές των αναλυτικών 
προγραμμάτων, και από τον εκπαιδευτικό, τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την 
πραγματοποίηση της διδασκαλίας. Οι καθηγητές φυσικών επιστημών θα πρέπει να είναι 
ενήμεροι για το γεγονός ότι οι μαθησιακές δυσκολίες που εμφανίζονται στην κατανόηση των 
χημικών φαινομένων, πιθανότατα προκύπτουν από ατομικές διαφορές, όπως αυτές 
διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Ένας καθηγητής Χημείας θα πρέπει να ακολουθεί 
μεθόδους διδασκαλίας που κάνουν τις αφηρημένες έννοιες περισσότερο προσβάσιμες, έτσι 
ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα στη μάθηση. Οι μέθοδοι αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν εικόνες, διαγράμματα και μοντέλα που συνιστούν περισσότερο αισθητά 
εργαλεία που δίνουν έμφαση στις κρίσιμες ιδιότητες κάποιων αφηρημένων εννοιών. 
Παράλληλα, όλα τα παραπάνω αφορούν και στους σχεδιαστές των προγραμμάτων σπουδών, 
οι οποίοι πρέπει επίσης να είναι ενήμεροι όταν αποφασίζουν να αναπτύξουν το κατάλληλο 
περιεχόμενο για κάθε τάξη, έχοντας ως δεδομένο ότι κάποιες ατομικές διαφορές όπως πχ. η 
τυπική συλλογιστική, σχετίζονται με το αναπτυξιακό επίπεδο, δηλαδή την ηλικία. Με άλλα 
λόγια, κύριος στόχος της διδασκαλίας θα πρέπει να αποτελεί η μετάβαση των μαθητών από 
τις δευτερεύουσες ιδιότητες (χρώμα, σχήμα, σκληρότητα κλπ.) στις πρωτεύουσες (έννοιες 
σωματιδίων), καθώς και η εστίαση των ερμηνειών στις επιστημονικά αποδεκτές (πχ. οι 
ιδιότητες της ύλης καθορίζουν και την ταυτότητά της).  
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  Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της επίδρασης γνωσιακών μεταβλητών στον 
τρόπο αναπαράστασης της ατομικής δομής της ύλης (ΑΔΥ) από μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στη μελέτη συμμετείχαν 421 συνολικά μαθητές, Β’ Γυμνασίου, Α’ και Γ’ 
Λυκείου τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης. Τα δεδομένα συλλέχτηκαν με χρήση 
κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων για την αναπαράσταση της ΑΔΥ και τρεις 
γνωσιακούς παράγοντες, την Τυπική Συλλογιστική, την Εξάρτηση/Ανεξαρτησία πεδίου και την 
Αποκλίνουσα σκέψη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, με εξαίρεση την Αποκλίνουσα σκέψη, οι 
γνωσιακοί παράγοντες ευνοούν τις συμβατές με την επιστημονική άποψη ιδέες των μαθητών 
για την ΑΔΥ, με πιο σημαντική την επίδραση της Τυπικής Συλλογιστικής. 
 
Abstract  This study investigates the effects of three cognitive variables on the representation of atomic 
structure of matter by secondary education students. Study participants were 421 students of 
second high school grade as well as second and third lyceum grades. Data collection was 
carried out using a battery of self-report questionnaires related to atomic structure of matter 
representations, as well as to three cognitive variables, namely Logical Thinking, Field 
Dependence/Independence and Divergent Thinking. Results indicate that two out of three 
cognitive variables favor the compatible with the scientific views students’ ideas about the 
atomic structure of matter. Logical Thinking emerged as the most important factor.  
 
Εισαγωγή 
Η κατανόηση της ατομικής δομής της ύλης (ΑΔΥ), όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την 
αναπαράσταση του ατόμου και την ορθή ερμηνεία των χαρακτηριστικών της, παρουσιάζεται 
ως ένα θέμα που αναδεικνύει πολλές μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τα θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά του ατόμου (Griffiths & Preston 1992, Harrison & Treagust 1996, Cokelez 
2012) και το σύγχρονο κβαντικό μοντέλο περιγραφής του (Fischler & Lichtfield 1992, Petri 
& Niedderer 1998, Harrison & Treagust 2000, Taber 2002, Tsaparlis & Papaphotis 2002, 
Taber 2005, Park & Light 2009, Tsaparlis & Papaphotis 2009).  
Η κβαντική προσέγγιση περιγραφής του ατόμου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ως προς 
το βαθμό στον οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτή από τους μαθητές, καθώς προϋποθέτει την 
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εννοιολογική κατανόηση πολλών αφηρημένων εννοιών που συγκροτούν το κβαντικό 
μοντέλο, όπως το «τροχιακό» (Taber 2002, Tsaparlis & Papaphotis 2002, Nakiboglu 2003, 
Taber 2005, Stefani & Tsaparlis 2009, Tsaparlis & Papaphotis 2009), την έννοια της 
«πιθανότητας» και της «κβάντωσης της ενέργειας» (Park & Light 2009), τη κβάντωση 
ενέργειας και στροφορμής (Taber 2002), το «ηλεκτρονιακό νέφος» (Harrison & Treagust 
1996, Harrison & Treagust 2000, Tsaparlis & Papaphotis 2009) και την «αρχή αβεβαιότητας» 
του Heisenberg (Tsaparlis & Papaphotis 2009). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
μετάβαση από το πλανητικό μοντέλο ή το μοντέλο Bohr στο πιθανοκρατικό κβαντικό 
μοντέλο του ατόμου, με εμφάνιση υβριδικών μοντέλων όπου είναι εμφανής η συνύπαρξη 
ιδεών των δύο αυτών κατηγοριών μοντέλων (Park & Light 2009, Tsaparlis & Papaphotis 
2009). Κύριο χαρακτηριστικό που δυσχεραίνει τη μετάβαση των μαθητών στο πιθανοκρατικό 
κόσμο του κβαντικού μοντέλου, είναι η έντονη προσκόλληση των μαθητών στο πλανητικό 
μοντέλο ή το μοντέλο Bohr (Fischler & Lichtfield 1992, Petri & Niedderer 1998, Tsaparlis & 
Papaphotis 2009).  
Αν και είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι ένας αριθμός ερευνητών θεωρεί προϋπόθεση για 
την εννοιολογική κατανόηση των πολύπλοκων εννοιών του κβαντικού μοντέλου του ατόμου 
την ικανότητα των μαθητών για «μετα-τυπικές λειτουργίες» (π.χ. Castro & Fernández 1987), 
ωστόσο, γνωσιακοί παράγοντες όπως η Τυπική Συλλογιστική, η Εξάρτηση/Ανεξαρτησία από το 
πεδίο, η Συγκλίνουσα και η Αποκλίνουσα σκέψη έχουν αναδειχθεί ως σημαντικοί προβλεπτικοί 
παράγοντες μέσα από ανάλογες έρευνες (Tsitsipis, Stamovlasis & Papageorgiou 2010, 
Tsitsipis, Stamovlasis & Papageorgiou 2012, Kypraios, Papageorgiou & Stamovlasis 2014) 
και θα μπορούσαν να επηρεάσουν επίσης και την κατανόηση της δομής του ατόμου. Η 
παρούσα λοιπόν έρευνα αφορά στη διερεύνηση της επίδρασης των γνωσιακών αυτών 
μεταβλητών, δηλαδή της Τυπικής Συλλογιστικής, της Εξάρτησης/Ανεξαρτησίας από το πεδίο 
και της Αποκλίνουσας σκέψης στην κατανόηση της ΑΔΥ και συγκεκριμένα στην 
αναπαράσταση του ατόμου, μέσα από ένα δείγμα αυξημένου αριθμού μαθητών διαφόρων 
τάξεων και κατευθύνσεων (Θετική – Τεχνολογική). 
 
Η ταυτότητα της έρευνας 
Στο γενικότερο πλαίσιο της έρευνας, όπως αυτό περιγράφηκε παραπάνω, συγκροτήθηκαν 
τέσσερις ομάδες 421 συνολικά μαθητών. Η πρώτη αποτελούνταν από 127 μαθητές 13 ετών 
(Β’ Γυμνασίου), η δεύτερη από 167 μαθητές 15 ετών (Α’ Λυκείου), η τρίτη από 45 μαθητές 
17 ετών (Γ’ Λυκείου, Θετική κατεύθυνση) και η τέταρτη από 82 μαθητές 17 ετών (Γ’ 
Λυκείου, Τεχνολογική κατεύθυνση). Όλοι οι μαθητές φοιτούσαν σε Γυμνάσια και Λύκεια της 
Αλεξανδρούπολης και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Για τις 
τρεις γνωσιακές μεταβλητές (ανεξάρτητες) χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα τρία ψυχομετρικά 
εργαλεία μέτρησης, βασισμένα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Για να διερευνηθούν οι ιδέες 
των μαθητών για την ΑΔΥ, διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο δέκα συνολικά Έργων, εκ 
των οποίων τα δύο εξυπηρετούσαν το βασικό στόχο της παρούσας εργασίας (Πίνακας 1), 
δηλαδή τον τρόπο της αναπαράστασης της ΑΔΥ (εξαρτημένη μεταβλητή).  
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Πίνακας 1: Τα Έργα του ερωτηματολογίου που αφορούν στην παρούσα έρευνα. 
 

Έργο 1ο: Ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν με λεπτομέρεια πως φαντάζονται να είναι το «άτομο», αν μπορούσαμε να το παρατηρήσουμε μέσα από ένα «πανίσχυρο μικροσκόπιο», και να το ζωγραφίσουν. 
Έργο 2ο: Με δεδομένες δύο προτάσεις (2α, 2β), και ανεξάρτητα από το αν είναι σωστές ή να είναι λάθος, ζητήθηκε από τους μαθητές να απεικονίσουν το άτομο με βάση καθεμιά από αυτές, ονομάζοντας το καθετί που ζωγραφίζουν. Η 2α περιέγραφε την κίνηση του e-, ως σωματίδιο, σε τροχιές, ενώ η 2β την ιδέα του «ηλεκτρονιακού νέφους» και του «τροχιακού». 

 
Το ερωτηματολόγιο κατανόησης της ΑΔΥ σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της 
συγκεκριμένης έρευνας, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε στα πλαίσια πιλοτικής φάσης σε 
δείγμα 72 ατόμων και χορηγήθηκε διαμορφωμένο στην τελική του μορφή. Η συμπλήρωση 
των ερωτηματολογίων έγινε από τους μαθητές τουλάχιστον δύο μήνες μετά από τη σχετική 
διδασκαλία στο σχολείο, στη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας και σε όμοιες, κατά το δυνατό, 
συνθήκες για κάθε τάξη.  
Η ικανότητα της Τυπικής Συλλογιστικής του κάθε μαθητή μετρήθηκε με το γραπτό τεστ 
Τυπικής Συλλογιστικής του Lawson (1978). Η μέτρηση του βαθμού Εξάρτησης/Ανεξαρτησίας 
πεδίου των μαθητών αξιολογήθηκε μέσα από το τεστ των Witkin et al. (1971) και δείχνει την 
ικανότητα εκείνων που μπορούν να ξεχωρίσουν την ωφέλιμη πληροφορία μέσα από το 
πλαίσιο, ξεχωρίζοντας έτσι το σήμα από το θόρυβο (Johnstone & Al‐Naeme 1991). Ο βαθμός 
της Αποκλίνουσας σκέψης των μαθητών μετρήθηκε με το αντίστοιχο τεστ για την 
Αποκλίνουσα σκέψη, που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από τον Bahar (1999), αλλά και από 
τους Danili & Reid (2006), Tsitsipis et al. (2010, 2012) και Kypraios et al. (2014) σε δείγμα 
Ελλήνων μαθητών και δείχνει το βαθμό δημιουργικότητας στην εύρεση απαντήσεων. 
Οι απαντήσεις των μαθητών για την αναπαράσταση της ΑΔΥ σε κάθε τάξη, που αφορούν 
τόσο στις ίδιες τις αναπαραστάσεις όσο και στις σχετικές περιγραφές και εξηγήσεις, 
κατηγοριοποιήθηκαν με κριτήριο την ορθότητα και πληρότητά τους σε σχέση με την 
επιστημονική άποψη και διαμόρφωσαν αντίστοιχα 5 μοντέλα αναπαράστασης της ΑΔΥ, τα 
οποία έχουν ήδη παρουσιαστεί αναλυτικά (Ζαρκάδης, Παπαγεωργίου & Μάρκος 2013) ως 
«Μακροσκοπικό», «Σωματιδιακό», «Πυρηνικό», «Πλανητικό Βοhr» και «Κβαντικό».               
Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των τριών γνωσιακών τεστ, καθώς και του ερωτηματολογίου 
κατανόησης της ΑΔΥ υπολογίστηκε ο δείκτης α του Cronbach. Για την αξιολόγηση του 
βαθμού επίδρασης των γνωσιακών παραγόντων στην αναπαράσταση της ΑΔΥ, ανεξάρτητα 
από την τάξη μαθητή, εφαρμόστηκε η Ιεραρχική Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης σε 
δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα, τοποθετήθηκε ως ανεξάρτητη μεταβλητή μόνο η τάξη μαθητή, 
ενώ στο δεύτερο βήμα προστέθηκαν και οι τρεις γνωσιακοί παράγοντες. Οι στατιστικές 
αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τα λογισμικά SPSS και lavaan (Rosseel 2012). 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Οι συχνότητες και τα ποσοστά των μαθητών ανά τάξη και ανά μοντέλο αναπαράστασης στα 
Έργα 1 και 2 έχουν ήδη παρουσιαστεί από τους Ζαρκάδη, Παπαγεωργίου και Μάρκο (2013) 
και αναδεικνύουν διαφοροποιήσεις, τόσο μεταξύ μαθητών ίδιας ηλικίας, όσο και ανά 
ηλικιακή ομάδα (Πίνακας 2). Η προσκόλληση στο πλανητικό μοντέλο του Bohr  
παρατηρείται σε όλες τις ομάδες κυρίως στη μετάβαση από το Έργο 1 στο Έργο 2α. Οι 
μαθητές της Γʼ Τεχνολογικής διαφέρουν από τη Βʼ Γυμνασίου και την Αʼ Λυκείου στο ότι 
αναγνωρίζουν σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό το πλανητικό μοντέλο Bohr στο Έργο 1 
και σε ακόμη μεγαλύτερο στο Έργο 2α, ενώ στο Έργο 2β σε σημαντικό ποσοστό και το 
κβαντικό μοντέλο, με αδυναμία ωστόσο στη πλήρη κατανόηση του. Οι μαθητές της Βʼ 
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Γυμνασίου έχουν αναπαραστάσεις μέχρι και το πλανητικό μοντέλο Bohr στα Έργα 1 και 2α, 
ενώ αναγνωρίζουν σε σημαντικό βαθμό το κβαντικό μοντέλο στο Έργο 2β, χωρίς ωστόσο τη 
κατανόησή του. Οι μαθητές της Αʼ Λυκείου έχουν παρόμοιο προφίλ με αυτούς της Βʼ 
Γυμνασίου. Οι διαφοροποιήσεις είναι μεγαλύτερες στην περίπτωση της Θετικής κατεύθυνσης 
της Γ’ Λυκείου, όπου εμφανίζεται το πλανητικό μοντέλο Bohr κυρίως στα Έργα 1 και 2α και 
κυρίως το κβαντικό μοντέλο στο Έργο 2β, παρόλο που εμφανίζεται αδυναμία των μαθητών 
να το κατανοήσουν πλήρως. 
 

Πίνακας 2: Συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών στα Έργα 1 και 2. 
  

 
Ε/Α = Ελλείπουσες τιμές, ασαφείς ή λάθος απαντήσεις  

Πηγή: (Ζαρκάδης, Παπαγεωργίου & Μάρκος 2013) 
                        
Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας των τριών γνωσιακών τεστ και της κλίμακας 
αναπαράστασης της ΑΔΥ βρέθηκε από ικανοποιητική έως πολύ υψηλή (Cronbach’s α: 0,61 – 
0,93).  
Οι μέσοι όροι των επιδόσεων των μαθητών στα τρία εργαλεία μέτρησης των αντίστοιχων 
γνωσιακών μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Όπως φαίνεται στον Πίνακα, οι 
τιμές της Τυπικής Συλλογιστικής (FR), της Εξάρτησης/Ανεξαρτησίας από το πεδίο (FDI) και 
της Αποκλίνουσας σκέψης (CD) αυξάνονται σε σχέση με την τάξη, με υψηλότερες τιμές αυτές 
της Γ’ Θετικής. 
 

Πίνακας 3: Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των επιδόσεων των μαθητών  
στα τρία γνωσιακά τεστ 

  
Γνωσιακά 

Τεστ 
Τάξη 

Β΄  Γυμνασίου Α΄ Λυκείου Γ΄ Τεχνολογική Γ΄ Θετική 
M.O. T.A. M.O. T.A. M.O. T.A. M.O. T.A. 

FR (max: 60) 23,23 10,18 26,86 11,14 35,05 10,02 40,20 13,19 
FDI (max: 

20) 
6,00 3,38 8,61 4,64 11,13 3,57 11,20 4,94 

CD (max: 
100) 

38,10 7,89 42,06 7,55 45,28 7,64 47,80 9,21 

  Κατηγορίες Αναπαράστασης Ατομικής Δομής 
Τάξη Έργο A B C D E Ε/Α 

n % n % n % n % N % n % 
Β΄  Γυμνασίου 

1 6 4,7 28 22,0 61 48,0 32 25,2 0 0,0 0 0,0 
2α 3 2,4 10 7,9 61 48,0 50 39,4 0 0,0 3 2,4 
2β 3 2,4 11 8,7 30 23,6 21 16,5 46 36,2 16 12,6 

Α΄ Λυκείου 
1 9 5,4 33 19,8 74 44,3 50 29,9 1 0,6 0 0,0 

2α 0 0,0 15 9,0 43 25,7 108 64,7 1 0,6 0 0,0 
2β 1 0,6 9 5,4 15 9,0 25 15,0 59 35,3 58 34,7 

Γ΄ Θετική 
1 0 0,0 1 2,2 11 24,4 27 60,0 6 13,3 0 0,0 

2α 0 0,0 0 0,0 1 2,2 41 91,1 3 6,7 0 0,0 
2β 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 93,3 3 6,7 

Γ΄ 
Τεχνολογική 

1 1 1,2 16 19,5 19 23,2 45 54,9 1 1,2 0 0,0 
2α 0 0,0 0 0,0 6 7,3 76 92,7 0 0,0 0 0,0 
2β 0 0,0 0 0,0 3 3,7 26 31,7 36 43,9 17 20,7 
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Από τα αποτελέσματα της Ιεραρχικής Πολλαπλής Παλινδρόμησης αρχικά διαπιστώνουμε, ότι 
η τάξη εξηγεί το 15,8% (=,1072) της διακύμανσης στην κατανόηση της ΑΔΥ (Πίνακας 4, 
βήμα 1). Συγκεκριμένα, ενώ οι Α’ Λυκείου και Β’ Γυμνασίου δε διαφέρουν στατιστικά 
σημαντικά μεταξύ τους, η Γ’ τεχνολογική και η Γ’ Λυκείου Θετική πετυχαίνουν σημαντικά 
καλύτερες αναπαραστάσεις από τις προηγούμενες τάξεις. Το γεγονός αυτό πιθανόν να 
οφείλεται, στο ότι οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου δεν έχουν διδαχθεί το 
κβαντικό μοντέλο συγκριτικά με τους μαθητές της Γ’ Τεχνολογικής και κυρίως της Γ’ 
Θετικής. Η προσθήκη των γνωσιακών μεταβλητών (Πίνακας 4, βήμα 2), οδηγεί σε σημαντική 
αύξηση του ποσοστού της ερμηνευμένης διακύμανσης (από 15,8% σε 37,2%), κάτι που 
φανερώνει ότι οι γνωσιακές μεταβλητές επιδρούν σημαντικά στην κατανόηση της ΑΔΥ και η 
επίδραση αυτή υπάρχει ανεξάρτητα από την τάξη. Συγκεκριμένα, η Τυπική Συλλογιστική 
εξηγεί το 7,1% (=,2672) της διακύμανσης της κατανόησης της ΑΔΥ, ενώ η 
Εξάρτηση/Ανεξαρτησία από το πεδίο εξηγεί το 3% (=,1732). Αντίθετα, η επίδραση της 
Αποκλίνουσας σκέψης δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική.  
 

Πίνακας 4. Αποτελέσματα της Ιεραρχικής Πολλαπλής Παλινδρόμησης με εξαρτημένη 
μεταβλητή την κατανόηση της αναπαράστασης της ΑΔΥ. 

 
Βήμα Παράγοντας B Τ.Σ. R2 ΔR2 
1 
(συμμεταβλητή) Τάξη (1=Α΄ Λυκείου) ,107      ,075     ,158**  
 Τάξη (1=Γ΄ 

Τεχνολογική) ,286** ,090   
 Τάξη (1=Γ΄ Θετική) ,404** ,110   
2 (γνωσιακές 
μεταβλητές) 

Τάξη (1=Α΄ Λυκείου) ,021 ,073 ,372** ,114** 
Τάξη (1=Γ΄ Τεχνολ.) ,104 ,095   
Τάξη (1=Γ΄ Θετική) ,214** ,116   
Τυπική Συλλογιστική ,267** ,003   
Εξάρτ/Ανεξαρτ. πεδίου ,173* ,008   
Αποκλίνουσα σκέψη ,116 ,004   

 
Σημείωση. Ν = 421 *p .05, **p .001.Β = Τυποποιημένος Συντελεστής, Τ.Σ. = Τυπικό 
Σφάλμα. 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Η Τυπική Συλλογιστική και οι υψηλές τιμές FDI που υποδηλώνουν Ανεξαρτησία από το πεδίο, 
φαίνεται να ευνοούν τις συμβατές με την επιστημονική άποψη ιδέες των μαθητών για την 
αναπαράσταση της ΑΔΥ, ενώ αντίθετα έχουν αρνητική επίδραση στις παρανοήσεις τους, με 
την Τυπική Συλλογιστική ως τη πιο σημαντική από της γνωσιακές μεταβλητές, γεγονός που 
συμφωνεί με τη σχετική βιβλιογραφία (Tsitsipis et al. 2010, Stamovlasis & Papageorgiou 
2012, Tsitsipis et al. 2012, Kypraios et al. 2014). Με βάση αυτά, αναδεικνύεται ο σημαντικός 
ρόλος των ατομικών διαφορών που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διδασκαλία της 
ΑΔΥ, καθώς οι δυο αυτές γνωσιακές μεταβλητές φαίνεται να επιδρούν σημαντικά στη 
διαδικασία της μάθησης και πρέπει να συνεκτιμηθούν μαζί με το επίπεδο εκπαίδευσης και το 
επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των μαθητών. Επιπλέον, φαίνεται ότι είναι αναγκαίο ένα 
επαρκές επίπεδο Τυπικής Συλλογιστικής (Stamovlasis & Papageorgiou 2012) για τη 
κατανόηση των πιο εξελιγμένων ατομικών μοντέλων και κυρίως του κβαντικού, κάτι που θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη για το χρόνο εισαγωγής στοιχείων του κβαντικού μοντέλου στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
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Συνεπώς, τόσο ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος όσο και οι μέθοδοι διδασκαλίας 
θα πρέπει να βοηθούν ακόμη και τον μαθητή που δεν έχει αναπτύξει την Τυπική Συλλογιστική 
σε μεγάλο βαθμό, να κατανοήσει τις βασικές τουλάχιστον έννοιες της ΑΔΥ μέσω μιας 
απλούστευσης (πιθανώς μέσα από κατάλληλη μοντελοποίηση) των βασικών της σημείων. 
Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα για την Εξάρτηση/Ανεξαρτησία του πεδίου δείχνουν την ανάγκη 
εστίασης κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας της ΑΔΥ στα σημαντικά της μόνο σημεία, ώστε 
να αποφεύγονται οι περιττές πληροφορίες που δεν λειτουργούν εποικοδομητικά κατά τη 
διάρκειά της.  
Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τη προσκόλληση στο πλανητικό μοντέλο ή μοντέλο 
Bohr που παρατηρείται σε όλες τις ομάδες, γεγονός που δείχνει δυσκολία στην υιοθέτηση του 
κβαντικού μοντέλου, ενδεχομένως, να πρέπει να επικεντρωθούμε στην εισαγωγή της 
διδασκαλίας σε χαρακτηριστικές έννοιες κάθε μοντέλου συνοδευόμενες με όσο το δυνατόν 
απλουστευμένες αναπαραστάσεις, ώστε να βοηθηθεί και ο μαθητής που δεν έχει αναπτύξει 
ικανότητα ανεξαρτησίας από το πεδίο, αλλά και ο μαθητής με τη μειωμένη ικανότητα 
Τυπικής συλλογιστικής. Η εισαγωγή στην Βʼ Γυμνασίου της δομής του ατόμου ενδεχομένως 
να συνοδεύεται από τη σαφή περιγραφή της κάθε θεμελιώδους έννοιας (π.χ. ηλεκτρόνια, 
πρωτόνια, νετρόνια, πυρήνας), των ιδιοτήτων κάθε έννοιας και κυρίως του ρόλου της κάθε 
έννοιας σε σχέση με τις υπόλοιπες ώστε ακόμη και οι μαθητές με μικρή ικανότητα στη 
Τυπική Συλλογιστική να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σημεία περιγραφής 
του ατόμου και να είναι σε θέση στην Αʼ Λυκείου, όπου διδάσκονται το μοντέλο Bohr, να 
αναγνωρίσουν τις πρόσθετες έννοιες που εισάγει το μοντέλο αυτό, στο οποίο για τον ίδιο 
λόγω ενδεχομένως, να δοθεί προσοχή στην χαρακτηριστική έννοια της κβάντωσης και στην 
αντιπαράθεση εννοιών (π.χ. τροχιά - στιβάδα). Στη Γʼ Λυκείου, όπου φαίνεται η Τυπική 
Συλλογιστική να έχει αναπτυχθεί γενικότερα σε μεγαλύτερο βαθμό, θα μπορούσε να τονιστεί 
επιπλέον η έννοια της πιθανότητας, ώστε να αναγνωριστούν πιο εύκολα οι πρόσθετες έννοιες 
που εισάγει το κβαντικό μοντέλο (π.χ. τροχιακό, ηλεκτρονιακό νέφος) και επιπλέον, να δοθεί 
έμφαση στο ρόλο της κάθε έννοιας μέσα από την αντιπαράθεση εννοιών, αρχικά ανάμεσα 
στο μοντέλο Bohr και το κβαντικό μοντέλο (π.χ. στιβάδες με ατομικά τροχιακά) και στη 
συνέχεια μεταξύ εννοιών του κβαντικού μοντέλου (π.χ. ατομικά τροχιακά με ηλεκτρονιακό 
νέφος) που ενδεχομένως να πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχες αναπαραστάσεις (π.χ. 
γραφικές αναπαραστάσεις ατομικών τροχιακών και αντίστοιχων ηλεκτρονιακών νεφών). 
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Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη σωματιδιακή σύσταση της ύλης 
μέσα από τα σχέδια τους 
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Περίληψη Με αυτήν τη μελέτη έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν οι ιδέες των μαθητών για τη 
σωματιδιακή σύσταση της ύλης (ΣΣΥ) μέσα από τα σχέδιά τους. Μαθητές της A΄ και Γ΄ 
Γυμνασίου κλήθηκαν να σχεδιάσουν αναπαραστάσεις σωματιδίων σε μείγματα και χημικές 
ενώσεις που συμμετέχουν σε δύο χημικές αντιδράσεις. Τα σχέδια των μαθητών αναλύθηκαν, 
για να αναδείξουν τις αντιλήψεις τους. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι οι μαθητές 
δυσκολεύονται να αντιληφθούν την ασυνέχεια της ύλης, καθώς και τη σωματιδιακή δομή της, 
δυσκολία η οποία μειώνεται στη μεγαλύτερη τάξη. 
 
Abstract  In this study, students’ ideas related to the particulate nature of matter (PNM) were sought 
through their drawings. Seventh and ninth grade students were asked to draw particulate 
representations of mixtures and compounds present in two chemical reactions. Students’ 
drawings were analysed to uncover their conceptions. The results revealed that is difficult for 
the students to understand the discontinuity of matter and its particle structure. This difficulty 
decreases in ninth grade students.  
 
 
Εισαγωγή  
Οι μαθητές όπως και οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και 
διαμορφώνουν ιδέες οι οποίες πρέπει να θεωρούνται ως εναλλακτικές των καθιερωμένων και 
να αποτελούν ερευνητικά δεδομένα για τη διερεύνηση του τρόπου που σκέφτονται  και 
μαθαίνουν (Andersson 1986). Η ερμηνεία μακροσκοπικών φαινομένων με σωματιδιακές 
αναπαραστάσεις είναι μία από τις βασικές ιδέες της σύγχρονης χημείας και χημικής 
εκπαίδευσης, παρότι δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Ποικίλα εννοιολογικά κενά στην 
κατανόηση των μαθητών για το σωματιδιακό επίπεδο έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία 30 
χρόνια και έχουν αναφερθεί πολλοί λόγοι για τις δυσκολίες τους στην κατανόηση των 
δομικών σωματιδίων (Eilks 2013). Μεταξύ άλλων, ως αιτίες των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές ενοχοποιούνται τα χαμηλά επίπεδα κατανόησης τους σχετικά με 
τη φύση των μοντέλων και τη μοντελοποίηση (Grosslight et al 1991), καθώς και ο ασαφής 
τρόπος που συσχετίζουν το μακροσκοπικό, υπο-μικροσκοπικό και συμβολικό επίπεδο της 
γνώσης ((Johnstone 1991). Πολλές έρευνες σχετικά με τη σωματιδιακή δομή των υλικών 
δείχνουν ότι οι ιδέες των μαθητών από 8 έως 17 ετών εξελίσσονται σταδιακά από ένα 
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συνεχές μοντέλο για τη δομή της ύλης σε ένα μοντέλο «συνεχών κομματιών», για να 
καταλήξουν στις αναπαραστάσεις των σωματιδίων της ύλης, όπως διδάσκονται  στο σχολείο 
(Driver 2000). Σύμφωνα με τον Παπαγεωργίου (2009), η πορεία προσέγγισης των χημικών 
αλλαγών περνάει μέσα από θέματα δομής, αλλαγής κατάστασης και μίξης των ουσιών. 
Έχει, επίσης, διαπιστωθεί οτι τα σχέδια των μαθητών παρέχουν πλούσια στοιχεία για τον 
τρόπο που κατανοούν οι μαθητές τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών και αναδεικνύουν τις 
εναλλακτικές αντιλήψεις τους (Van Meter, Aleksic, Schwartz, & Garner 2006) χωρίς 
περιορισμούς από τις ικανότητές τους στον γραπτό λόγο (Jimenez Gomez, Benarroch, & 
Marin 2006). Ακόμα, τα σχέδια των μαθητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να 
διερευνήσουμε την κατανόηση των μαθητών για πολύ αφηρημένες έννοιες (Dove et al. 1999), 
μία από τις οποίες είναι η σωματιδιακή σύσταση της ύλης (ΣΣΥ).  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των αντιλήψεων των μαθητών των Α΄ και Γ΄ 
τάξεων Γυμνασίου για τη ΣΣΥ μέσα από τα σχέδια αναπαραστάσεων σωματιδίων χημικών 
ουσιών που συμμετέχουν σε δύο χημικές αντιδράσεις, την αντίδραση σχηματισμού του 
θειούχου σιδήρου και την οξείδωση του σιδήρου.  
 
Η ταυτότητα της έρευνας 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Α και Γ τάξης Γυμνασίου. Η Α τάξη επελέγη, 
γιατί σε αυτήν οι μαθητές δεν διδάσκονται ακόμη συστηματικά Φυσικές Επιστήμες και στα 
σχέδια τους εμφανίζονται οι αρχικές αντιλήψεις των μαθητών για τη ΣΣΥ. Η  Γ τάξη, γιατί σε 
αυτήν  ολοκληρώνεται πλέον η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, και είναι δυνατόν να διαπιστωθούν οι αντιλήψεις των μαθητών όπως 
διαμορφώθηκαν από τη διδασκαλία. Η μέθοδος δειγματοληψίας είναι η «κατά συστάδες» 
δειγματοληψία. Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας συστάδα είναι μια σχολική τάξη. 
Ζητήθηκε από τους μαθητές Α και Γ τάξης τριών Γυμνασίων διαφόρων περιοχών της Αττικής 
και ενός Γυμνασίου της Βοιωτίας να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Τα σχολεία της 
Αττικής ήταν ένα ιδιωτικό, ένα πειραματικό και ένα Γυμνάσιο της Ανατολικής Αττικής. Η 
επιλογή των  συγκεκριμένων περιοχών και σχολείων προσφέρει μια καλή ισορροπία μεταξύ 
του κόστους και  των απαιτήσεων της δειγματοληψίας. Στην έρευνα συμμετείχαν  107 
μαθητές της Α τάξης και 114 μαθητές της Γ τάξης Γυμνασίου.   
Παρουσιάστηκε στους μαθητές η αντίδραση σχηματισμού θειούχου σιδήρου από τα 
συστατικά του στοιχεία με φωτογραφίες του πειράματος και τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν 
πως φαντάζονται τα άτομα σε ένα μείγμα σιδήρου - θείου και στη συνέχεια στο θειούχο 
σίδηρο. Τους προτάθηκε, επίσης, συγκεκριμένος συμβολισμός: μαύρος κύκλος για το άτομο 
σιδήρου και άσπρος κύκλος για το άτομο θείου (Εικόνα 1). Οι μαθητές είδαν, ακόμα, 
φωτογραφίες σιδερένιου καρφιού πριν και μετά το σκούριασμα του, και τους ζητήθηκε να 
σχεδιάσουν τα άτομα του υλικού, χωρίς, όμως, να προτείνονται συγκεκριμένα σύμβολα για 
τα άτομα των στοιχείων. (Εικόνα 2).  
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου των σχεδίων των μαθητών, με ανοικτή και 
κατόπιν αξονική κωδικοποίηση των δεδομένων μας (Καραχάλιου 2011). Κατά την ανοικτή 
κωδικοποίηση δώσαμε σε  κάθε χαρακτηριστικό των σχεδίων ένα κωδικό και κατά την 
αξονική κωδικοποίηση αναδείχτηκαν οι σχέσεις μεταξύ αυτών των κωδικών και προέκυψαν 
οι τελικές κατηγορίες (Robson 2007). Αναπτύχθηκε ένα σχήμα και ένα φύλλο κωδικοποίησης 
λαμβάνοντας υπόψη την ύλη που είχαν διδαχθεί οι μαθητές και τη βιβλιογραφία των 
εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών για την ΣΣΥ (Adadan, Trundle, and Irving 2010).  
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Αποτελέσματα και σχόλια 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των σχεδίων των μαθητών για τις χημικές ουσίες των 
παραπάνω αντιδράσεων ανέδειξαν τις αντιλήψεις τους για τη σωματιδιακή δομή (σε επίπεδο 
ατόμων και μορίων) μειγμάτων, χημικών στοιχείων  και χημικών ενώσεων σε στερεή 
κατάσταση. Αυτές ταξινομήθηκαν και για τις δύο αντιδράσεις σε 11 ομάδες: 

 Εικόνα 1: Παραδείγματα σχεδίων μαθητών για τη χημική αντίδραση του σχηματισμού του 
θειούχου σιδήρου 

 

 (α) μείγμα ρινισμάτων σιδήρου και σκόνης θείου: ομάδα A, (β) τελικό σώμα (θειούχος 
σίδηρος): ομάδα Δ (μαθητής 42) 

 

 (γ) μείγμα ρινισμάτων σιδήρου και σκόνης θείου: ομάδα Γ, (δ) τελικό σώμα (θειούχος 
σίδηρος): ομάδα Β (μαθητής 58) 

 
 

Εικόνα 2: Παράδειγμα σχεδίων μαθητού για τη χημική αντίδραση της οξείδωσης του 
σιδήρου 
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(α) πριν το σκούριασμα: ομάδα Ω, (β) μετά το σκούριασμα: ομάδα Ω  (μαθητής 42) 
 

 (γ) πριν το σκούριασμα: ομάδα Α, (δ) μετά το σκούριασμα: ομάδα Β (μαθητής 10) 
 

Ομάδα Α: η επιστημονική σωματιδιακή αντίληψη. Η σύσταση του μείγματος έχει 
απεικονιστεί με σωματίδια διαφορετικού χρώματος τυχαία κατανεμημένα [εικόνα 1(α)]. Η 
σύσταση της χημικής ένωσης έχει απεικονιστεί με σωματίδια διαφορετικού χρώματος 
κατανεμημένα με κάποιο πρότυπο που αναπαριστά τη σύσταση της ένωσης. Η σύσταση του 
χημικού στοιχείου έχει απεικονιστεί με σωματίδια ενός χρώματος [εικόνα 2(γ)]. Σε όλες τις 
περιπτώσεις οι αποστάσεις μεταξύ των σωματιδίων παραπέμπουν στη στερεά κατάσταση. 
Ομάδα Β: σωματιδιακές αναπαραστάσεις με ορθή την απεικόνιση της στερεής κατάστασης, 
αλλά με εμφανή  την αντίληψη της χημικής ένωσης ως μείγμα. Η σύσταση της χημικής 
ένωσης έχει απεικονιστεί με σωματίδια διαφορετικού χρώματος τυχαία κατανεμημένα 
[εικόνα 1(δ), εικόνα 2(δ)].  
Ομάδα Γ: σωματιδιακή αντίληψη της στερεής ουσίας ως αέρια με σωστή απεικόνιση της 
σύστασης του μείγματος, της χημικής ένωσης, και του στοιχείου.  Για παράδειγμα, η 
σύσταση του μείγματος σιδήρου - θείου έχει απεικονιστεί με σωματίδια διαφορετικού 
χρώματος τυχαία κατανεμημένα με κενό χώρο ανάμεσα τους, που ταιριάζει περισσότερο σε 
αέρια παρά σε στερεή κατάσταση [εικόνα 1(γ)].  
Ομάδα Δ:  σωματιδιακές αναπαραστάσεις με ορθή την απεικόνιση της στερεής κατάστασης, 
αλλά με εμφανή την αντίληψη της χημικής ένωσης ως χημικό στοιχείο. Για την απεικόνιση, 
δηλαδή, της χημικής ένωσης χρησιμοποιούνται σωματίδια ενός χρώματος, όπως για την 
απεικόνιση του στοιχείου [εικόνα 1(β)]. 
Ομάδα Ε: σωματιδιακή αντίληψη της στερεής ουσίας ως αέρια και, επιπλέον, με την 
αντίληψη της χημικής ένωσης και του χημικού στοιχείου ως μείγμα. Συγκεκριμένα, το χημικό 
στοιχείο απεικονίζεται με σωματίδια διαφορετικών χρωμάτων, όπως ένα μείγμα.   
Ομάδα ΣΤ: σωματιδιακή αντίληψη της στερεής ουσίας ως αέρια με στοιχεία συνέχειας της 
ύλης. Στην απεικόνιση των σωματιδίων εμφανίζεται κάποιο υλικό ανάμεσα στα σωματίδια. 
Ομάδα Ζ: σωματιδιακή αντίληψη του στερεού, μείγματος και χημικής ένωσης, ως αέριο 
στοιχείο. Η απεικόνιση της χημικής ένωσης και του μείγματος έγινε με σωματίδια ενός 
χρώματος όπως στα στοιχεία και με κενό χώρο ανάμεσα τους που παραπέμπει σε αέρια παρά 
σε στερεή κατάσταση.  
Ομάδα Η: σωματιδιακή αντίληψη με στοιχεία συνέχειας (απεικόνιση συνεχούς υλικού 
ανάμεσα στα σωματίδια). Τα στερεά απεικονίζονται ως αέρια και η σύσταση των χημικών 
ενώσεων ως  αυτή των στοιχείων. 
Ομάδα Ω: απεικονίσεις χωρίς σωματίδια, που υποδεικνύουν συνεχείς αντιλήψεις [εικόνα 
2(α), εικόνα 2(β)]. 
Ομάδες ΑΒ και ΔΕ: ενδιάμεσες μεταβατικές αντιλήψεις.   
Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των μαθητών (άξονας y) που εμφανίζουν 
αντιλήψεις της κάθε ομάδας (άξονας x) ανά τάξη. Οι κυρίαρχες σωματιδιακές αντιλήψεις των 
μαθητών (ομάδα Γ) για τον σίδηρο και για το μείγμα θείου - σιδήρου δεν περιέχουν την 
επιστημονική αντίληψη της στερεής κατάστασης. Οι εναλλακτικές αυτές αντιλήψεις 
εμφανίζονται κυρίως στην περίπτωση του μείγματος, το οποίο απεικονίζεται στην ερώτηση 
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με τη μορφή σκόνης. Οι μαθητές και των δύο τάξεων σχεδιάζουν σε μεγάλο ποσοστό 
σωματιδιακές δομές παρόμοιες με αυτές των αερίων (Εικόνα 1γ), ενσωματώνοντας 
μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. Εμφανίζονται επίσης αντιλήψεις συνέχειας της ύλης (ομάδα 
Ω)  και στις δύο τάξεις, με μεγαλύτερα ποσοστά στην Α τάξη. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι 
αντιλήψεις αυτές παραμένουν - αν και μειώνονται σε κάποιες περιπτώσεις - στη Γ τάξη μετά 
τη διδασκαλία. Στην περίπτωση που δεν προτείνεται συμβολισμός για τα σωματίδια, οι 
μαθητές, ιδιαίτερα αυτοί της Α τάξης, εμφανίζουν αντιλήψεις συνέχειας της ύλης στα σχέδιά 
τους (Εικόνες 2α, 2β) σε μεγαλύτερο ποσοστό.   

 Σχήμα 1: Ποσοστά μαθητών ανά ομάδα αντιλήψεων και ανά τάξη 
 

  (α) Μείγμα σιδήρου - θείου (γ) Σιδερένιο καρφί 
  

   (β) Θειούχος σίδηρος (δ) Σκουριασμένο καρφί 
 
 
Συμπεράσματα 
Από τη μελέτη των σχεδίων των μαθητών επιβεβαιώνονται συμπεράσματα και άλλων 
ερευνών για τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τη δομή της ύλης (Taber 2002) καθώς 
και για την εξέλιξη των αντιλήψεων αυτών σε σχέση με την ηλικία (Driver 2000). Σύμφωνα 
με αυτά τα σχέδια, οι μαθητές έχουν την τάση να αποδίδουν ιδιότητες και μορφές του 
μακρόκοσμου στο μικρόκοσμο. Γενικά, δυσκολεύονται να αντιληφθούν την ασυνέχεια της 
ύλης και τα σωματιδιακά χαρακτηριστικά της. Η δυσκολία αυτή παραμένει -  έστω και 
μειωμένη - και στη μεγαλύτερη τάξη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα οπτικά ερεθίσματα 
επηρεάζουν τους μαθητές, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να εφαρμόσουν την 
επιστημονική άποψη την οποία διδάσκονται. Ακόμα,  όταν στις εικόνες που βλέπουν 
υπάρχουν υποδείξεις σωματιδίων, οι μαθητές εκφράζουν ευκολότερα την επιστημονική 
σωματιδιακή αντίληψη, ενώ στην αντίθετη περίπτωση καταφεύγουν σε ερμηνείες με βάση τη 
συνέχεια της ύλης. 
Προτείνεται να ερευνηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τη ΣΣΥ και σε 
υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να διαπιστωθεί αν οι αντιλήψεις των 
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μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητών πλησιάζουν περισσότερο την επιστημονική άποψη. Επίσης, 
μια έρευνα που θα περιλαμβάνει  και συνεντεύξεις μαθητών κρίνεται ως απαραίτητη για την 
καλύτερη αξιολόγηση των σχεδίων των μαθητών.   
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Περίληψη Στην έρευνα αυτή γίνεται διερεύνηση των δεξιοτήτων και της διαφοροποίησής τους κατά την 
επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας από μαθητές, πρωτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές 
Χημείας, καθώς και από εκπαιδευτικούς Χημικούς, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των 
πρωτοκόλλων αναδρομικής διατύπωσης της σκέψης. Μελετήθηκαν οι δεξιότητες ανάκλησης 
αλγορίθμου, εύρεσης μεθόδου επίλυσης, αναγνώρισης και ανάκλησης ή αναζήτησης 
δεδομένων, και εύρεσης στόχων. Οι φοιτητές δεν διαφοροποιούνται μεταξύ τους και 
διαθέτουν σε μικρό βαθμό κάποιες από τις παραπάνω δεξιότητες. Οι μαθητές διαθέτουν 
περισσότερες δεξιότητες και διαφοροποιούνται από τους εκπαιδευτικούς, που επιλύουν τα 
προβλήματα χρησιμοποιώντας όλες τις αναφερόμενες δεξιότητες.  
 
Abstract In this research we investigate the skills, as well as their differentiation, applied by school, 
first-year, final-year chemistry students, and chemistry teachers, when solving stoichiometry 
problems. The retrospective think aloud protocol method was applied. The studied skills 
were: recalling of an algorithm, finding of a solving method, recognition and recalling or 
searching for data, and specifying of goals. No differentiation was found among the university 
students. School students have more skills than the university students, whereas the teachers 
solve the problems counting upon all the above skills. 
 
Εισαγωγή 
Η επίλυση προβλήματος στη Χημεία αποτελεί ένα καθημερινό αντικείμενο με το οποίο 
έρχονται σε επαφή τόσο οι χημικοί, όσο και οι μαθητές και οι φοιτητές που διδάσκονται 
Χημεία. Τα προβλήματα στοιχειομετρίας, ειδικότερα, θεωρούνται από τα θεμελιώδη 
«εργαλεία» στην επιστήμη της Χημείας, καθώς οι στοιχειομετρικοί υπολογισμοί αποτελούν 
μια συνηθισμένη δραστηριότητα, τόσο στο χημικό εργαστήριο, όσο και στη σχολική τάξη. 
Για το λόγο αυτό, η έρευνα γύρω από την επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας είναι 
εκτεταμένη (Schmidt 1994, Schmidt & Jigneus 2003, Fach, de Boer & Parchmann 2007, 
Taasoobshirazi & Glynn 2009, Okanlanwon 2010). 
Η σημασία του όρου «πρόβλημα» δόθηκε το 1980 από τον Hayes, ως εξής: «Οποτεδήποτε 
υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο που είσαι τώρα και στο που θέλεις να είσαι, και δεν ξέρεις πώς 
να βρεις τρόπο να γεφυρώσεις το κενό, τότε έχεις ένα πρόβλημα.» (Bodner & Herron 2002). 
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Αργότερα, το 1984 ο Wheatley αναφέρθηκε στον ορισμό της «επίλυσης προβλήματος», 
σύμφωνα με τον οποίο η επίλυση ενός προβλήματος είναι «Αυτό που κάνεις όταν δεν ξέρεις τι 
να κάνεις» (Bodner & Herron 2002), ενώ ένας άλλος μεταγενέστερος ορισμός δόθηκε από 
τους Sternberg και Williams το 2002: «Η διαδικασία μετάβασης από μία κατάσταση που 
απαιτεί λύση σε μία λύση υπερνικώντας τα εμπόδια που προκύπτουν.» (Taasoobshirazi & 
Glynn 2009).  
Στηριζόμενοι στους παραπάνω ορισμούς, θα πρέπει να γίνει σαφής η διάκριση ανάμεσα στην 
έννοια του προβλήματος και στην έννοια της άσκησης ρουτίνας. Η διαφοροποίηση αυτή δεν 
εξαρτάται από το περιεχόμενο των προτάσεων που συνιστούν το πρόβλημα ή την άσκηση, 
αλλά από τα χαρακτηριστικά του λύτη. Έτσι, μία ερώτηση μπορεί για κάποιον λύτη να 
αποτελεί πρόβλημα, όταν ο λύτης αυτός δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο ή με ποια ακολουθία 
διαδικασιών θα πετύχει τη λύση του προβλήματος. Αντίθετα, ο λύτης που έχει έρθει σε επαφή 
με μια σειρά παρόμοιων ερωτημάτων και γνωρίζει τον τρόπο για να φτάσει στη λύση δεν 
έρχεται πλέον αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα, αλλά με μία άσκηση ρουτίνας. 
Ο Johnstone ταξινόμησε τα προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη τρεις παραμέτρους: αν 
παρέχονται τα δεδομένα, αν η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι οικεία, και αν οι ζητούμενοι 
στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι (Overton & Potter, 2008). Με συνδυασμούς των τριών 
αυτών παραμέτρων, προκύπτουν οκτώ τύποι προβλήματος, (πίνακας 1), οι οποίοι απαιτούν 
από τους λύτες διαφορετικές δεξιότητες.  

 
Πίνακας 1: Τύποι προβλημάτων (Overton & Potter, 2008) 

 

 
Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν συναντήθηκε κάποια έρευνα που να μελετά το 
σύνολο ή ένα συνδυασμό των δεξιοτήτων των λυτών προβλημάτων στοιχειομετρίας. 
Συνεπώς, τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα (Βλαχολιά, 2011) 
σχετικά με τη λύση προβλημάτων στοιχειομετρίας είναι τα εξής: 
 Ποιες είναι οι δεξιότητες που διαθέτουν οι μαθητές, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί; 

Τύπος 
προβλήματος Δεδομένα Μέθοδοι Αποτελέσματα 

/στόχοι Δεξιότητες 
1 Παρέχονται Οικείες Καθορίζονται Ανάκληση ενός αλγορίθμου 
2 Παρέχονται Μη οικείες Καθορίζονται Αναζήτηση μεθόδων παρόμοιων με τις 

γνωστές. 
3 Ατελή Οικείες Καθορίζονται 

Ανάλυση του προβλήματος προκειμένου 
να αποφασιστούν τα επιπλέον δεδομένα 
που απαιτούνται. 

4 Ατελή Μη οικείες Καθορίζονται 
Αξιολόγηση πιθανών μεθόδων και λήψη 
απόφασης σχετικά με τα δεδομένα που 
απαιτούνται. 

5 Παρέχονται Οικείες Ανοιχτά 
Λήψη απόφασης σχετικά με τους 
κατάλληλους στόχους. Εξερεύνηση των 
δικτύων της γνώσης. 

6 Παρέχονται Μη οικείες Ανοιχτά 
Λήψη απόφασης σχετικά με τους 
στόχους και επιλογή μεθόδων. 
Εξερεύνηση των δικτύων γνώσης και της 
τεχνικής επίλυσης. 

7 Ατελή Οικείες Ανοιχτά 
Αποσαφήνιση των στόχων και εύρεση 
πρόσθετων δεδομένων προκειμένου 
αυτοί να επιτευχθούν. 

8 Ατελή Μη οικείες Ανοιχτά 
Πρόταση για στόχους, μεθόδους, 
επακόλουθη ανάγκη για επιπρόσθετα 
δεδομένα. Όλες οι παραπάνω δεξιότητες. 
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 Πώς διαφοροποιούνται οι μαθητές, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί ως προς τις 
δεξιότητες που διαθέτουν;  

 
Μεθοδολογία της έρευνας 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η αναδρομική διατύπωση της σκέψης, κατά την 
οποία ο λύτης καλείται, αφού λύσει τα προβλήματα, να ανακαλέσει τη διαδικασία της σκέψης 
του (van den Haaka, De Jonga & Schellensa 2003, Chandrasegaran et al. 2009, Ercikan, Arim 
& Law 2010).   
Αρχικά, εξασφαλίστηκε ένα άνετο περιβάλλον και έγινε ενημέρωση κάθε λύτη σχετικά με το 
σκοπό της έρευνας, την καταγραφή της διατύπωσης της σκέψης του, και την προστασία των 
δεδομένων. Ακολούθησε εξάσκηση στη διατύπωση της σκέψης, ανάκληση και 
ανατροφοδότηση, όπου χρειαζόταν, των γνώσεων γύρω από τη στοιχειομετρία και το 
θεωρητικό υπόβαθρο των προβλημάτων. Το τελευταίο στάδιο περιελάμβανε ανάγνωση του 
κάθε προβλήματος, επίλυση από το λύτη και διατύπωση της σκέψης του (Van Someren, 
Barnard, Sandberg 1994). 
Στην πιλοτική διαδικασία, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το πρωτόκολλο διατύπωσης της 
σκέψης, συμμετείχαν τρεις λύτες. Στην κυρίως έρευνα συμμετείχαν 5 μαθητές της Β΄ τάξης 
του Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης, 5 πρωτοετείς φοιτητές Χημείας που 
προέρχονταν από Γενικά Λύκεια και Θετική Κατεύθυνση σπουδών, 5 επί πτυχίω φοιτητές 
Χημείας και 5 εκπαιδευτικοί χημικοί, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της έρευνας δίδασκαν το 
μάθημα της Χημείας Γενικής Παιδείας στη Β΄ τάξη Γενικών Λυκείων. 
Το πρωτόκολλο διατύπωσης της σκέψης περιελάμβανε δύο προβλήματα εξάσκησης και 
ερωτήσεις που στόχο είχαν τη διερεύνηση του γνωστικού υπόβαθρου του λύτη σχετικά με τη 
στοιχειομετρία, τις αντιδράσεις προσθήκης και καύσης και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Οι γνώσεις αυτές ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση των τεσσάρων προβλημάτων 
της έρευνας, τα οποία οι λύτες κλήθηκαν να επιλύσουν και, στη συνέχεια, να διατυπώσουν τη 
σκέψη τους. Αυτά τα τέσσερα προβλήματα στοιχειομετρίας σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να 
μελετηθούν η δεξιότητα ανάκλησης αλγορίθμου, η δεξιότητα εύρεσης μεθόδου επίλυσης, η 
δεξιότητα αναγνώρισης και ανάκλησης ή αναζήτησης των απαραίτητων δεδομένων 
προκειμένου να λυθεί ένα πρόβλημα και, τέλος, η δεξιότητα εύρεσης των στόχων οι οποίοι 
κατευθύνουν τη λύση του προβλήματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προβλήματα αυτά 
αναφέρονταν στο δεύτερο κεφαλαίο «Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες» του σχολικού βιβλίου 
Χημείας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.  
Κάθε πρόβλημα λύθηκε από τους ερευνητές εφαρμόζοντας όλες τις μεθόδους που πρότειναν 
οι λύτες και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που αναζήτησαν και τους στόχους που έθεσαν 
αυτοί. Στη συνέχεια, ανιχνεύτηκαν οι δεξιότητες ανά ομάδα λυτών. 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση  
(I) Δεξιότητα ανάκλησης αλγορίθμου 
Από τις απαντήσεις των λυτών σε ερωτήσεις ανάκλησης γνώσεων σχετικές με την επίλυση 
των προβλημάτων στοιχειομετρίας της έρευνας, προέκυψε ότι μόνο οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί κατέχουν το γνωστικό υπόβαθρο των στοιχειομετρικών υπολογισμών, ενώ οι 
φοιτητές παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις. Για το λόγο αυτό το πρόβλημα: «Να υπολογιστεί 
η μάζα του άνθρακα και ο αριθμός των ατόμων του υδρογόνου που περιέχονται σε 144g 
πεντανίου C5H12. Δίνονται Ar,H=1 και Ar,C=12 και ΝΑ=6,023∙1023», είναι ένα πρόβλημα 
τύπου 1 (βλ. πίνακα 1), δηλαδή, μία άσκηση για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ενώ 
για τους φοιτητές είναι πρόβλημα τύπου 2, εφόσον η μεθοδολογία επίλυσης δεν είναι γνωστή. 
Όταν, όμως, ζητείται από τους λύτες να λύσουν το ίδιο πρόβλημα με μία διαφορετική μέθοδο, 



574 
 

0
1
2
3
4
5

Μαθητές
Εκπαιδευτικοί

4 5

Πλ
ήθο

ς λ
υτώ

ν/ο
μάδ

α λ
υτώ

ν

Ομάδα λυτών

τότε αποτελεί για όλους τους λύτες ένα πρόβλημα τύπου 2. Οπότε, κατέστη δυνατή η μελέτη 
της δεξιότητας εύρεσης μεθόδου για όλους τους λύτες, αλλά της δεξιότητας ανάκλησης 
αλγορίθμου μόνο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Τέσσερις από τους μαθητές και πέντε από τους εκπαιδευτικούς (διάγραμμα 1) κατέχουν τη 
δεξιότητα αυτή, καθώς λύνουν σχεδόν αυτόματα το παραπάνω πρόβλημα. Η μεγάλη 
διαφοροποίηση που παρουσιάζουν οι δύο αυτές ομάδες αφορά στη χρησιμοποιούμενη 
αλγοριθμική μέθοδο, που για τους μαθητές είναι η μέθοδος mole, μια χρονοβόρα, αλλά 
ασφαλής μέθοδος. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν τις πιο σύντομες αναλογικές 
μεθόδους σε μια ποικιλία παραλλαγών. Για παράδειγμα, ένας από τους μαθητές αναφέρει: 
«…βρίσκουμε πρώτα τα mole του πεντανίου…2 mole πεντανίου, σε κάθε mole πεντανίου 
έχουμε … 60g άνθρακα, άρα τα 2 mole … 120g άνθρακα.», ενώ ένας εκπαιδευτικός 
σκέφτεται: «…στο 1 mol πεντανίου το οποίο ζυγίζει 72g περιέχονται … 60g C, άρα στα 144g 
… περιέχονται 120g C.» 
 

 
Διάγραμμα 1: Αριθμός λυτών ανά ομάδα που διαθέτουν τη δεξιότητα ανάκλησης 

αλγορίθμου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tο γεγονός ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν περισσότερο τη μέθοδο mole, ενώ οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν αναλογικές μεθόδους, ίσως έχει τη βάση της στο γεγονός ότι κατά τη 
διδασκαλία στοιχειομετρικών προβλημάτων συνιστάται στους μαθητές, προκειμένου να 
διευκολύνονται στη λύση αυτών των προβλημάτων, να χρησιμοποιούν το mole ως μέσο 
μετάβασης από το μέγεθος που δίνεται στο μέγεθος που ζητείται. Χαρακτηριστικά, ένας 
εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι και ο μόνος εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί τη μέθοδο mole 
κατά τη λύση του προβλήματος αυτού, αναφέρει: «Σε αυτά τα προβλήματα η προσπάθειά μου 
είναι οι μαθητές γνωρίζοντας ελάχιστα πράγματα, τις ισοδυναμίες ενός mol ατόμων ή μορίων 
μιας ουσίας με τη μάζα, ή με τον αριθμό ατόμων ή μορίων, ή με τον όγκο της ουσίας, στην 
περίπτωση που είναι αέρια, να λύνουν τα προβλήματα στοιχειομετρίας». Αυτή η τακτική 
φαίνεται να επηρεάζει τους μαθητές περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι λόγω 
της τριβής και της εμπειρίας τους με τέτοιου είδους προβλήματα μπορούν και χρησιμοποιούν 
και άλλες μεθόδους πιο σύντομες, όπως είναι οι αναλογικές μέθοδοι. Αντίθετα, οι μαθητές, 
λόγω της πρόσφατης επαφής τους με τέτοια προβλήματα, ίσως νιώθουν πιο ασφαλείς με τη 
χρήση πιο εύκολων μεθόδων, όπως είναι η μέθοδος mole ακόμη και αν αυτή είναι 
περισσότερο χρονοβόρα από κάποιες άλλες. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
δεν εφάρμοσε σε κανένα από τα προβλήματα άλλες μεθόδους επίλυσης, όπως τη λογική 
μέθοδο και τη μέθοδο του παράγοντα. Η αιτία, ίσως, είναι ότι οι μέθοδοι αυτοί δεν 
διδάσκονται στα σχολεία της χώρας μας. 
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(ΙΙ) Δεξιότητα εύρεσης μεθόδου επίλυσης 
Όπως αναφέρθηκε η δεξιότητα εύρεσης μεθόδου επίλυσης για το πρόβλημα που ζητά τη μάζα 
του άνθρακα και τον αριθμό των ατόμων του υδρογόνου, μπορεί να μελετηθεί για όλους τους 
λύτες. Επειδή κάθε λύτης καλείται να απαντήσει στα δύο αυτά ερωτήματα, κάθε ομάδα θα 
έπρεπε να δώσει συνολικά δέκα απαντήσεις. Στο διάγραμμα 2 δίνεται ο αριθμός των 
ερωτημάτων που απαντήθηκαν συνολικά από κάθε ομάδα. Από την ανάλυση των 
πρωτοκόλλων προέκυψε ότι η συγκεκριμένη δεξιότητα αυξάνεται από τους μαθητές προς τις 
δύο ομάδες των φοιτητών, οι οποίες ουσιαστικά δεν διαφοροποιούνται, ενώ οι εκπαιδευτικοί 
παρουσιάζουν τη δεξιότητα αυτή στο μέγιστο βαθμό (διάγραμμα 2).  
 

Διάγραμμα 2: Αριθμός ερωτημάτων για τα οποία βρέθηκε μέθοδος επίλυσης από κάθε 
ομάδα  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το παραπάνω αποτέλεσμα μπορεί να αποδοθεί στη δυσκολία των μαθητών να ξεφύγουν από 
τον αλγόριθμο που χρησιμοποιούν. Επίσης, η μη διαφοροποίηση των φοιτητών είναι πιθανό 
να οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δύο ομάδες παρουσιάζουν τις ίδιες δυσκολίες στο 
γνωστικό υπόβαθρο των στοιχειομετρικών υπολογισμών. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους επίλυσης εκτός της 
αλγοριθμικής, εμμένοντας, όμως, στις πιο σύντομες αναλογικές μεθόδους. 
 
(ΙΙΙ) Δεξιότητα αναγνώρισης και ανάκλησης ή αναζήτησης δεδομένων 
Η δεξιότητα αυτή εξετάστηκε για το πρόβλημα προσθήκης στον διπλό δεσμό: «Σε μία φιάλη 
που περιέχει 36 g νερό διαβιβάζονται 84 g προπενίου. Ποιες θα είναι οι μάζες των χημικών 
ουσιών που θα περιέχονται στη φιάλη μετά το τέλος της αντίδρασης;». Προκειμένου να λυθεί 
αυτό το πρόβλημα, κάποια δεδομένα, οι συνθήκες της αντίδρασης του προπενίου με το νερό, 
το είδος της αντίδρασης ανάμεσα σε αυτές τις δύο ουσίες, και η αναλογία των προϊόντων της 
αντίδρασης προσθήκης, απασχολούν μόνο κάποιους εκπαιδευτικούς (διάγραμμα 3). Αυτά 
αποτελούν στοιχεία τα οποία δεν απασχολούν τα προβλήματα των σχολικών εγχειριδίων, 
καθώς δεν μεταβάλλονται από πρόβλημα σε πρόβλημα. Επομένως, δεν εξετάζονται από 
μαθητές και πρωτοετείς φοιτητές. Θα περιμέναμε, όμως, να εξετάζονται από τις δύο πιο 
έμπειρες ομάδες, καθώς το εργαστήριο με το οποίο έρχονται σε επαφή δίνει τη δυνατότητα 
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ανάπτυξης της δεξιότητας αναζήτησης αυτών των δεδομένων. Για παράδειγμα, στο 
εργαστήριο είναι πολύ σημαντική η επιλογή των συνθηκών προκειμένου να γίνει μια 
αντίδραση. Η αποτυχία των επί πτυχίω φοιτητών να αναγνωρίσουν αυτά τα δεδομένα ίσως να 
οφείλεται στις ελλείψεις που παρουσιάζουν στο γνωστικό υπόβαθρο των αντιδράσεων 
προσθήκης. Αντίθετα, κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς αναγνωρίζουν τέτοιου είδους 
δεδομένα. Οι σχετικές ατομικές μάζες των χημικών στοιχείων αναζητούνται από όλες τις 
ομάδες των λυτών (διάγραμμα 3), καθώς πάντα αποτελούν στοιχεία που δίνονται 
προκειμένου να λυθεί ένα πρόβλημα. 

 
Διάγραμμα 3: Αριθμός λυτών που διαθέτουν τη δεξιότητα αναγνώρισης δεδομένων για τη 

λύση του προβλήματος της προσθήκης, ανά ομάδα και ανά δεδομένο
 

  
(ΙV) Δεξιότητα εύρεσης των στόχων 
Σχετικά με τη δεξιότητα εύρεσης στόχων κατά την επίλυση του προβλήματος «Να συγκρίνετε 
το μεθάνιο και το βουτάνιο» παρατηρείται μία κάμψη στον αριθμό των κριτηρίων σύγκρισης 
κατά τη μετάβαση από τους μαθητές στους φοιτητές (πίνακας 2). Συνεχίζοντας προς τους 
εκπαιδευτικούς παρατηρείται άνοδος της δεξιότητας αυτής. Οι φοιτητές όχι μόνο εξετάζουν 
τον ίδιο αριθμό κριτηρίων, αλλά επιπλέον τα κριτήρια αυτά είναι σχεδόν ίδια και για τις δύο 
ομάδες των φοιτητών. Επίσης, ο αριθμός των λυτών που εξετάζουν τα συγκεκριμένα κριτήρια 
δεν διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Από την άλλη πλευρά, οι 
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν τα ίδια κριτήρια με τους φοιτητές και μερικά 
επιπλέον. Συγκρίνοντας τις δύο ομάδες των μαθητών και των εκπαιδευτικών συμπεραίνουμε 
ότι η διαφοροποίηση αυτών των δύο ομάδων δεν είναι σημαντική. 
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Συμπεράσματα 
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα για τις τέσσερις ομάδες των λυτών, οι μαθητές ανακαλούν 
συγκεκριμένο αλγόριθμο επίλυσης ακόμα και αν είναι ο πιο χρονοβόρος, ενώ αδυνατούν να 
βρουν δεύτερη μέθοδο επίλυσης σε ένα πρόβλημα. Επιπλέον, δεν αναγνωρίζουν τα 
απαραίτητα δεδομένα που συνδέονται με τις εργαστηριακές συνθήκες, για την επίλυση ενός 
προβλήματος. Διαθέτουν, όμως, τη δεξιότητα εύρεσης στόχων. 
Οι πρωτοετείς φοιτητές και οι επί πτυχίω φοιτητές δεν ανακαλούν αλγόριθμο επίλυσης, ενώ 
βρίσκουν μέθοδο επίλυσης μετά από ανατροφοδότηση. Οι δεξιότητες ανάκλησης ή 
αναζήτησης δεδομένων και εύρεσης στόχων είναι περιορισμένες. Τα ευρήματα αυτά θα 
μπορούσαν να αποδοθούν στο γεγονός ότι οι φοιτητές δεν έρχονται συχνά αντιμέτωποι με 
την επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας. 
Οι εκπαιδευτικοί ανακαλούν τον ταχύτερο αλγόριθμο και βρίσκουν εύκολα δεύτερη μέθοδο 
επίλυσης. Αναγνωρίζουν δεδομένα που απαιτούν αντιμετώπιση κάτω από το πρίσμα των 
πραγματικών καταστάσεων και βρίσκουν ποικιλία στόχων που κατευθύνουν το πρόβλημα. 
Τα παραπάνω συμπεράσματα κάνουν εμφανή την ανάγκη να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία 
της επίλυσης προβλήματος. Θα πρέπει να εισαχθούν  στα σχολικά εγχειρίδια προβλήματα 
που να καλλιεργούν δεξιότητες, όπως είναι τα ανοιχτά προβλήματα και τα προβλήματα που 
αντιπροσωπεύουν πραγματικές καταστάσεις. 
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Πίνακας 2: Κριτήρια - στόχοι γενικής σύγκρισης του μεθανίου με το βουτάνιο 
 

Στόχοι Λύτες* 
Μ ΦΑ ΦΒ Ε 

Κατηγορία ένωσης 0 0 0 0 
Ομόλογη σειρά 5 1 2 4 

Μοριακός τύπος 
 5 4 2 4 

Συντακτικός τύπος 2 2 1 4 
Στερεοχημεία 0 1 2 1 

Σχετική μοριακή μάζα 4 1 2 2 
Μάζα των στοιχείων/mole ή 100g της ένωσης 0 0 0 1 

Αριθμός ατόμων των στοιχείων/mole ή g της ένωσης 0 0 0 0 
Όγκος ένωσης/g της ένωσης 0 0 0 1 

Προέλευση 3 0 0 3 
Φυσική κατάσταση 3 1 1 4 

Παρασκευές 2 0 0 1 
Φυσικές ιδιότητες 4 0 1 4 
Χημικές ιδιότητες 5 3 3 3 

Χρήσεις 3 1 0 3 
Καύσιμο 3 0 0 2 

* αριθμός των λυτών ανά ομάδα που επιλέγουν τους αντίστοιχους στόχους 
(Μ: μαθητές, ΦΑ: πρωτοετείς φοιτητές, ΦΒ: επί πτυχίω φοιτητές, Ε: εκπαιδευτικοί) 
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 Μελέτη των εναλλακτικών ιδεών μαθητών για τις 

ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες 
 

Ιακωβάκη  Ευαγγελία1, Βαβουγιός Διονύσιος2,Ιωαννίδης Γεώργιος Σ.3 
 1Δ.Ε.Τρικάλων,iakovakiev@hotmail.com, 2 Π.Τ.Ε.Α.Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας dvavou@uth.gr, 3Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών, gsioanni@upatras.gr 
 Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας των ενναλακτικών 
ιδεών μαθητών Γυμνασίου 13 έως 15 ετών σε σχέση με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες 
συνολικά, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, όπως και τις διάφορες πρακτικές εφαρμογές 
τους. Το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε από τους ερευνητές απάντησαν 85 μαθητές. 
Η ανάλυση των δεδομένων καταλήγει σε αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ. Αυτά 
αναμένεται να βοηθήσουν στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων διδακτικών παρεμβάσεων 
κατάλληλων για σχολική διδασκαλία του επιστημονικού πεδίου των ηλεκτρομαγνητικών 
ακτινοβολιών. 
 
Abstract The present study examines students’ alternative ideas concerning electromagnetic radiation 
as a whole, irrespective of strength, kind, and source, as well as their everyday applications. 
The data analysed and presented herein concern 13 to 15 year-old lower high-school students, 
85 of which answered a specially devised questionnaire. The resulting conclusions are 
didactically helpful in themselves, and are also expected to prove pivotal in the design of 
integrated educational tools suitable for school-use, clarifying the scientific and everyday 
aspects of electromagnetic radiation. 
 
 
Εισαγωγή 
Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες (Η/Μ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του 
πλανήτη μας, αλλά και στη ζωή του συνόλου των έμβιων οργανισμών πάνω σε αυτόν. Με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας οι Η/Μ ακτινοβολίες δείχνουν να επηρεάζουν ολοένα και 
περισσότερο τόσο την καθημερινή ζωή του ανθρώπου, όσο και την κοινωνική του ζωή, σε 
τέτοιο βαθμό που πλέον η ζωή μας εξαρτάται από αυτές. 
Η έρευνα της βιβλιογραφίας έδειξε ότι οι περισσότεροι πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας και 
φύλου δεν γνωρίζουν με ακρίβεια τις ιδιότητες των ακτινοβολιών, των Η/Μ ακτινοβολιών, 
ούτε το διαχωρισμό τους σε ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες (Durant, Evans & Thomas 1989, 
Eijkelhof & Millar 1988). Ορισμένες από τις ερευνητικές εργασίες έδειξαν ότι 
παρατηρήθηκαν κενά γνώσης ακόμη και σε φοιτητές ιατρικής οι σπουδές των οποίων 
σχετίζονται με τη χρήση των Η/Μ ακτινοβολιών στη διάγνωση και στη θεραπεία, 
(Kaczmarek, Bednarek & Wong 1987). 
Παρά το παγκόσμιο επιστημονικό, πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον στο θέμα, 
σύγχρονες μελέτες σε μαθητές και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες έδειξαν ότι όλοι αυτοί δεν είχαν την απαραίτητη ενημέρωση, 
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κατανόηση και ευαισθησία σε θέματα Η/Μ ακτινοβολίας, και ότι σε πολλές περιπτώσεις 
θεωρούσαν ότι η δημόσια ακτινοπροστασία δεν τους αφορούσε προσωπικά, αλλά ήταν θέμα 
αρχών του τόπου (Jonson 2005, Alsop 2001, Rego&Peralta 2006, Millar&Singh 1996, 
Cooper, Yeo&Zadnik 2003). Μελέτες σε διάφορες χώρες έδειξαν ότι σημαντικό ποσοστό 
μαθητών, φοιτητών και πολιτών δεν γνωρίζει έννοιες και αρχές σχετικές με τις Η/Μ 
ακτινοβολίες, δεν έχει συνειδητοποιήσει το σύνολο των πρακτικών εφαρμογών τους, τα 
οικονομικά οφέλη ή την τεχνολογική και κοινωνική σημασία τους. Επίσης, παγκοσμίως 
παρουσιάζονται φοβίες πάνω σε απόψεις μη επιστημονικά τεκμηριωμένες και προκαταλήψεις 
σχετιζόμενες με καθημερινή χρήση ακτινοβολιών ανεξαρτήτως είδους (Mork 2011). Στην 
Ελλάδα, λίγες είναι οι έρευνες που εστιάζουν στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για τις 
ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες (Παπαϊωάννου& Χαλκιά 2014) ή στην διδασκαλία θεμάτων 
σχετικών με την ακτινοβολία (Λεύκος, Ψύλλος, Χατζηκρανιώτης & Παπαδόπουλος 2005), 
ενώ οι περισσότερες από αυτές αφορούν κυρίως στις επιδράσεις των Η/Μ ακτινοβολιών της 
κινητής τηλεφωνίας και της Ηλιακής ακτινοβολίας(Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, 
Έκθεση πεπραγμένων 2013, Ιούνιος 2014). 
Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπίσει τις εναλλακτικές ιδέες και να διερευνήσει το επίπεδο 
κατανόησης μαθητών/ μαθητριών σε θέματα σχετικά με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες 
και τις πρακτικές εφαρμογές τους, πριν από κάποια διδακτική παρέμβαση. Στόχος των 
ερευνητών είναι η ανάλυση των δεδομένων ενώ τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα είναι 
διαθέσιμα για χρήση ως οδηγός για να σχεδιαστεί, να υλοποιηθεί και να αξιολογηθεί μια 
κατάλληλα διαμορφωμένη διδακτική παρέμβαση με βασικό σκοπό να τροποποιηθούν οι 
εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, να αντιμετωπιστούν οι πιθανές προκαταλήψεις τους, να 
ευαισθητοποιηθούν και να οδηγηθούν στην υιοθέτηση εννοιών και τρόπων σκέψης που 
συμφωνούν με το σύγχρονο και έγκυρο επιστημονικό μοντέλο για τις ιοντίζουσες (και μη) 
ακτινοβολίες και τις εφαρμογές τους. 
 
 
Πλαίσιο – Μεθοδολογία της Έρευνας. 
Για τις ανάγκες τις ερευνητικής αυτής προσπάθειας σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το 
οποίο δόθηκε πιλοτικά σε 85 μαθητές και μαθήτριες, ηλικίας 13 έως 15 ετών, που φοιτούν 
στο Γυμνάσιο, έτσι ώστε να ανιχνεύσει τις αρχικές τους ιδέες σχετικά με τις έννοιες των Η/Μ 
ακτινοβολιών (ερευνητικό ερώτημα), τα μέσα πληροφόρησης και το βαθμό ενημέρωσής τους 
σε συνάρτηση με την ηλικία, το φύλο και διάφορα δημογραφικά στοιχεία. Η σχεδίαση του 
ερωτηματολογίου βασίστηκε σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια της διεθνούς βιβλιογραφίας, σε 
μελέτες Διεθνών Οργανισμών (IAEA-International Atomic Energy Agency & AAAS-
American Association for the Advancement of Science) ώστε να καλύψει τις ανάγκες της 
παρούσας έρευνας.  
Η εγκυρότητα (validity) του περιεχομένου του ερωτηματολογίου αναφέρεται στην επάρκεια 
των στοιχείων του, έτσι ώστε να υποστηρίζεται εννοιολογικά. Η εξασφάλιση της 
εγκυρότητας αυτής επιχειρήθηκε στο πρώτο στάδιο της μελέτης, μέσω της ανασκόπησης της 
βιβλιογραφίας, καθότι παρόμοια ερωτηματολόγια έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα με 
επιτυχία σε πληθυσμό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί ερευνητικά, έχουν βελτιωθεί και έχει 
επαναξιολογηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητά τους. (Cooper, Yeo & Zadnik 2003, Lijnse, 
Eijkelhof, Klaassen & Scholte1990, Neumann & Hopf 2013, Παπαϊωάννου& Χαλκιά 2014). 
Άλλωστε, η εγκυρότητα (validity) ενός εργαλείου-ερωτηματολογίου είναι έννοια διαφορετική 
και μόνο έμμεσα σχετιζόμενη με αυτήν της πιστότητας (reliability). Ενώ η εγκυρότητα 
(validity)εξετάζει το κατά πόσον το εργαλείο μετράει αυτό ακριβώς που προσπαθεί να 
μετρήσει, η πιστότητα (reliability) μετρά το κατά πόσον το εργαλείο μετράει με τρόπο 
συνεπή και επαναλήψιμο (Tavacol etal 2008). Και ενώ μεν ένα εργαλείο δεν μπορεί να είναι 
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(με πειραματικά χρήσιμο τρόπο) έγκυρο (valid) αν δεν είναι κατ’ αρχή αρκετά πιστό 
(reliable), το αντίθετο δεν ισχύει καθόλου επειδή οι δύο έννοιες διαφέρουν τελείως, με το ένα 
(την πιστότητα) να αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη ώστε να υπάρξει ικανή 
εγκυρότητα. Η πραγματική διαφορά μεταξύ των δυο εννοιών συνίσταται, από την σκοπιά 
ενός πειραματικού, στην ύπαρξη των συστηματικών σφαλμάτων (systematicerrors), είτε αυτά 
είναι τύπου bias είτε αυτά συνεισφέρουν στο συνολικό σφάλμα ως “παραμένοντα 
συστηματικά σφάλματα”, μειώνοντας έτσι την εγκυρότητα των μετρήσεων και άρα των 
τελικών αποτελεσμάτων.  
Παρά ταύτα, συνεχίζεται, σε διάφορα άρθρα, η ανορθολογική χρήση διαφόρων στατιστικών 
συναρτήσεων (μη Μπαεσιανής στατιστικής) όπως το “Kuder-Richardson Coefficient of 
reliability (K-R20)”, για δυαδικά δεδομένα ή όπως αυτή τροποποιήθηκε από τονHoyt για 
εκλαϊκευθεί ως “Cronbach-alpha”για μη δυαδικά δεδομένα, δηλαδή αυτά που περιλαμβάνουν 
κάποια στάθμιση εκ μέρους του μαθητή (και όχι απλά ερωτήσεις σωστό/λάθος). Τέτοιες 
συναρτήσεις μετράνε μόνο την “εσωτερική πιστότητα” (internal consistency) μιας 
συγκεκριμένης χρήσης (δοκιμής) ενός ερωτηματολογίου, σε ένα συγκεκριμένο δείγμα – 
μετράνε άρα μια όψη της πιστότητας (reliability) (Cortina1993). Συγκεκριμένα μετριέται το 
πόσο πολύ οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου συσχετίζονται μεταξύ τους 
(υπολογίζεται ανά ζεύγος αυτών) – οπότε θα μπορούσε να υποτεθεί ότι ίσως δεν είναι οι 
μαθητές που “παρασύρονται” αλλά ότι στην πραγματικότητα (μέχρι ένα βαθμό) οι ερωτήσεις 
μετρούν το ίδιο πράγμα (κάτι που μπορεί να γίνεται ακόμα και επίτηδες - ερευνητικά), ή απλά 
τους τίθεται με ελαφρά διαφορετικό (και μη διακριτό από αυτούς) τρόπο, η ίδια ερώτηση 
πραγματικά. Ο απώτερος λόγος που υπολογίζονται τέτοιες συναρτήσεις είναι ως 
προετοιμασία για την ορθή εφαρμογή ενός ελέγχου κάποιας συγκεκριμένης υπόθεσης 
(hypothesis testing). Τέτοιες διαδικασίες είναι κοινές σε κλάδους όπως κυρίως η ιατρική και 
ψυχολογία, διότι λ.χ. απαντούν στην απλή ερώτηση του αν μία (δοκιμαζομένη) ουσία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο, ή διότι υπάρχει κάποιο κοινό υποβόσκον αίτιο που έχει ως 
αποτέλεσμα μερικά ή όλα όσα μετρώνται. Αν όμως ο σκοπός της έρευνας είναι πιο σύνθετος 
όπως λ.χ. ερωτήματα κατανόησης ενός μεγάλου εύρους εννοιών στην διδακτική επιστημών, η 
τακτική “ελέγχου υποθέσεων” κρίνεται απλοϊκή (ως απλά δυαδική), και άρα ο υπολογισμός 
τέτοιων συναρτήσεων είναι είτε περιττός και ακατάλληλος, είτε ακόμα και παραπλανητικός. 
Τούτο διότι, ενώ απλά μετρούν την εσωτερική πιστότητα, αυτό εσφαλμένα ερμηνεύεται ως 
επιβεβαίωση ότι το ερωτηματολόγιο είναι έγκυρο (i.e. valid) και άρα τεκμαίρεται σαν 
“ορθό”, ενώ αυτό μπορεί κάλλιστα να μην ισχύει καθόλου. Επί παραδείγματι, όπως είναι 
γνωστό, η τιμή των προαναφερομένων συναρτήσεων αυξάνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των 
ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ή ακόμα και όταν οι ερωτήσεις καλύπτουν ένα στενότερο 
φάσμα εννοιών που ερευνώνται. Εξάλλου, ούτως ή άλλως τέτοιες συναρτήσεις είναι απλά 
στατιστικές στην φύση τους, και προϋποθέτουν τυχαίες (Gaussian) κατανομές, κάτι ανέφικτο 
λόγω της συμφυούς ύπαρξης πολύ σημαντικών “παραμενόντων συστηματικών σφαλμάτων” 
(remaining systematic errors i.e. non-bias),κάτι εγγενές σε όλες τις μετρήσεις που σχετίζονται 
με γνώσεις – απλά και μόνο λόγω πολυπλοκότητας και ευρύτητας του ερευνώμενου 
αντικειμένου. 
Δεν υπάρχει, τελικά, καμία συνάρτηση που λειτουργεί ως αριθμητικό υποκατάστατο της 
επιστημονικής πειραματικής συνεπαγωγής (experimental inference), όπου μετά κάθε δυνατή 
προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συστηματικών σφαλμάτων, υπολογίζονται τα συνολικά 
σφάλματα κάθε μιας μέτρησης, για να ακολουθήσει μετά ενδελεχή επιστημονική σκέψη, η 
συνεπαγωγή συμπερασμάτων. Αυτή είναι η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, άλλωστε, κατά 
την κατάληξη της υπό εξέλιξη έρευνας, της οποίας η παρούσα αποτελεί προκαταρτικό στάδιο 
και μόνο. 
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελείται από 35 ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής 
επιλογής, διαχωριζόμενο σε τρεις βασικές ενότητες: α) συλλογής γενικών στοιχείων, β) 
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διερεύνησης του γνωστικού αντικειμένου (Η/Μ ακτινοβολίες, ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες, 
ραδιενέργεια και πυρηνική τεχνολογία) και γ) διερεύνησης των προκαταλήψεων, τάσεων και 
αντιλήψεων σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο.  
Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνει γενικές ερωτήσεις έτσι ώστε να κατηγοριοποιηθεί το 
δείγμα της έρευνας ηλικιακά, κοινωνικό-οικονομικά και μαθησιακά. Στην δεύτερη ενότητα 
περιλαμβάνει εξειδικευμένες ερωτήσεις με σκοπό να διερευνήσει το επίπεδο γνώσης και 
κατανόησης των συμμετεχόντων στο γνωστικό αντικείμενο. Στην τρίτη ενότητα  
περιλαμβάνει ερωτήσεις με σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις, τις τάσεις, τις ευαισθησίες 
και τις πιθανές προκαταλήψεις των μαθητών στις εφαρμογές και κυρίως στις συνέπειες του 
γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, η τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου θα διερευνήσει τον 
τρόπο και τα μέσα ενημέρωσης των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να εντοπίσει τα 
επικρατέστερα μέσα ενημέρωσης της κοινής γνώμης ανάλογα με τα ηλικιακά και λοιπά 
κριτήρια κατηγοριοποίησης καθότι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ο αντίκτυπος των μέσων 
ενημέρωσης, στις αντιλήψεις των μαθητών  είναι  μεγάλος (Neumann & Hopf 2013). 
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την παρούσα έρευνα πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν σαν οδηγός για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων διδακτικών παρεμβάσεων 
για την εκπαίδευση μαθητών σε θέματα Η/Μ ακτινοβολιών και των πρακτικών τους 
εφαρμογών .Στην παρούσα δημοσίευση παρουσιάζονται ενδεικτικά πέντε ερωτήσεις (οι υπ. 
αριθμ. 3, 4, 6, 15 και 21),από τις τρεις βασικές ενότητες του ερωτηματολόγιου, επιλεγμένες 
διότι  εστιάζουν στις ιδέες των μαθητών για τις Η/Μ ακτινοβολίες. 
 
Ανάλυση δεδομένων 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση των 
απαντήσεων μαθητών και μαθητριών η οποία έγινε με ποσοτικό τρόπο. Τα αριθμητικά 
δεδομένα από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με την 
βοήθεια του στατιστικού πακέτου ΙΒΜ-SPSS του οποίου το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι 
νόμιμος χρήστης. 
 
Αποτελέσματα της έρευνας 
Από την πρώτη ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτουν μερικά βασικά θέματα 
τα οποία παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:  
Στην ερώτηση 3 ζητείται από τον μαθητή να εντοπίσει ποια από τα ακόλουθα είδη 
ακτινοβολίας ανήκουν στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες: α) ακτίνες χ, β) ακτίνες γ, γ) νετρόνια, 
δ) υπεριώδεις και ε) υπέρυθρες. Ο μαθητής είχε την δυνατότητα να επιλέξει όσα είδη 
ακτινοβολίας πίστευε ότι ανήκουν στις Η/Μ ακτινοβολίες. Από την ανάλυση των 
απαντήσεων προκύπτει χαμηλή κατανόηση στη διαφοροποίηση των ιοντιζουσών και μη 
ιοντίζουσών ακτινοβολιών : το 56% δεν δίνει καμία σωστή απάντηση, επομένως δεν μπορεί 
να ξεχωρίσει τους όρους: ακτινοβολία ιοντίζουσα και μη. Τo 37% δίνει μία σωστή απάντηση 
ενώ το 7% δίνει 2 σωστές απαντήσεις.  
Στην ερώτηση 4 ο μαθητής θα πρέπει να καθορίσει ποιες από τις ακόλουθες συσκευές 
πιστεύει ότι είναι πηγές Η/Μ ακτινοβολίας: α) κινητό τηλέφωνο, β) φούρνος μικροκυμάτων, 
γ) φορητό τηλέφωνο, δ) κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ε) ραντάρ. Μπορεί να επιλέξει όσες 
συσκευές πιστεύει ότι είναι πηγές Η/Μ ακτινοβολίας. Από τις απαντήσεις των μαθητών 
προκύπτει ότι οι μαθητές είναι περισσότερο εξοικειωμένοι στην Η/Μ ακτινοβολία που 
παράγεται από συσκευές τηλεπικοινωνίας καθώς και από ηλεκτρικές συσκευές. Το 34% δίνει 
2 σωστές απαντήσεις, το 26% δίνει 3 σωστές απαντήσεις, 21% δίνει 4 σωστές απαντήσεις, το 
7% δίνει 1 σωστή απάντηση ενώ το 12% απαντά σωστά δίδοντας και τις 5 σωστές 
απαντήσεις. 
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Η ερώτηση 6 διατυπώνεται ως εξής «Πιστεύετε ότι έξω από Πυρηνικά Εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας υπάρχει ακτινοβολία επικίνδυνη για τον πληθυσμό και το περιβάλλον;» 
Ο μαθητής είχε την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των ακολούθων απαντήσεων μία που τον 
έκφραζε περισσότερο : α) ναι υπάρχει, πολύ επικίνδυνη, β) ναι υπάρχει, λίγο επικίνδυνη, γ) 
ναι υπάρχει, καθόλου επικίνδυνη, δ) όχι δεν υπάρχει, ε) δεν γνωρίζω εάν υπάρχει. Από την 
ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι οι μαθητές δεν είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη ή 
όχι ακτινοβολίας έξω από Πυρηνικά Εργοστάσια και εμφανίζονται τρομοκρατημένοι. 
Συνδέουν τον όρο «πυρηνική ακτινοβολία» με αρνητικά συναισθήματα. Το 32% απαντά ότι 
υπάρχει και είναι πολύ επικίνδυνη, το 33% απαντά ότι υπάρχει και είναι λίγο επικίνδυνη ενώ 
το 8% απαντά σωστά. Σε αυτό συμβάλλει η έλλειψη σχολικής γνώσης καθώς και το γεγονός 
ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, σε αντίθεση με τους 
μαθητές άλλων χωρών όπου είχαν από το εκπαιδευτικό σύστημα αντίστοιχη ενημέρωση 
(Brown, Henderson & Armstrong1987). 
Στην ερώτηση 15 ζητείται από τον μαθητή να δηλώσει αν έχει παρακολουθήσει κάποιο 
ενημερωτικό πρόγραμμα - ντοκιμαντέρ στο σχολείο ή στην τηλεόραση σχετικά με τις Η/Μ 
ακτινοβολίες και τις εφαρμογές τους. Οι επιλογές που του δίδονται είναι οι ακόλουθες : α) 
ναι, πολλές φορές, β) ναι, γ) όχι, ποτέ, δ) όχι, αλλά θα με ενδιέφερε. Από την ανάλυση των 
απαντήσεων προκύπτει ότι : το 61% των μαθητών δεν έχει παρακολουθήσει σχετικό 
πρόγραμμα ενώ το 32% εκδηλώνει ενδιαφέρον για ενημέρωση. Το 23% των μαθητών έχει 
παρακολουθήσει σχετικό πρόγραμμα από τα ΜΜΕ αφού δεν υπάρχει σχετική διδακτέα ύλη 
για τις Η/Μ ακτινοβολίες στο Γυμνάσιο (σύμφωνα με το Α.Π. της Φυσικής η Η/Μ 
ακτινοβολία διδάσκεται στη Γ΄ Λυκείου). Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ο αντίκτυπος των 
μέσων ενημέρωσης, στις αντιλήψεις των μαθητών είναι μεγάλος (Neumann & Hopf 2013). 
Τέλος στην ερώτηση 21 ο μαθητής ερωτάται να απαντήσει αν πιστεύει ότι η ενημέρωσή του 
σχετικά με τις Η/Μ ακτινοβολίες, τις εφαρμογές τους, τα οφέλη και τους κινδύνους υπάρχει 
ενδεχόμενο να του άλλαζε τη γνώμη που έχει για αυτά. Οι σχετικές επιλογές του ήταν :α) ναι, 
σίγουρα, β) ναι, γ) όχι, δ) όχι, σίγουρα, ε) δεν είμαι σίγουρος. Και θα μπορούσε να διαλέξει 
μία απάντηση που το εξέφραζε περισσότερο. Από τις απαντήσεις των μαθητών προέκυψε ότι: 
τo 61% των μαθητών πιστεύει πως σίγουρα η ενημέρωση θα άλλαζε την γνώμη τους, τις 
προκαταλήψεις και τους φόβους τους. Η αρνητική και ασαφής εικόνα που έχουν, πιστεύουν 
πως θα αλλάξει παρακολουθώντας ενημερωτικά προγράμματα. Το 12% πιστεύει ότι η 
ενημέρωση δεν θα άλλαζε την γνώμη τους αφού συνδέουν τις ακτινοβολίες με αρνητικά 
συναισθήματα και φοβίες. Μελέτες δείχνουν ότι η διδασκαλία των ιοντιζουσών ακτινοβολιών 
και της ραδιενέργειας στους μαθητές θα βοηθήσει αυτούς αφενός να αποβάλλουν τα 
αρνητικά συναισθήματα – φοβίες και αφετέρου να κατανοήσουν θέματα που συναντούν στην 
καθημερινή τους ζωή (Millar, Klaassen & Eijkelhof, 1990). 
Συνοπτικά τα πρώτα αυτά αποτελέσματα από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών 
που συμμετείχαν στην πιλοτική έρευνα συμφωνούν με τα περισσότερα από αυτά που 
προκύπτουν από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας (Brown, Henderson & 
Armstrong 1987, Millar, Klaassen & Eijkelhof 1990, Lijnse, Eijkelhof, Klaassen & Scholte, 
1990, Boyes & Stanisstreet, 1994, Millar & Gill 1996, Alsop 2001, Cooper, Yeo & Zadnik 
2003, Rego & Peralta 2006, Colclough, Lock & Soares 2011, Neumann & Hopf, 2013). 
 
Συμπεράσματα –Προτάσεις 
Παρά το παγκόσμιο ενδιαφέρον των επιστημόνων αλλά και του γενικού κοινού φαίνεται πως 
οι μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στο πιλοτικό 
δείγμα, όπως και οι αντίστοιχοι που συμμετείχαν σε αντίστοιχες έρευνες του εξωτερικού, δεν 
είχαν την απαραίτητη ενημέρωση, κατανόηση και ευαισθησία σε θέματα σχετικά με τις Η/Μ 
ακτινοβολίες. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των μελετών έδειξε ότι η κατανόηση των όρων 
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ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες από μαθητές δεν ήταν εύκολη, παρά το γεγονός 
ότι χρησιμοποιήθηκαν όλα τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, όπως: διαδραστικές διδασκαλίες 
με χρήση ΤΠΕ, (Mork 2011),  πειραματικές προσεγγίσεις, (Colclough, Lock & Soares 2011), 
εργαστηριακά πειράματα, (Al-Azmi, Karunakara, Mustapha2013,  Anjosetal 2008, 
Παπαϊωάννου & Χαλκιά 2014, Millar, Eijkelhof & Klaassen 1990, Groppietal 
2009)ερωτηματολόγια κλειστού και ανοιχτού τύπου (Cooper, Yeo & Zadnik 2003, Lijnse, 
Eijkelhof, Klaassen, Scholte 1990), συνεντεύξεις (Neumann & Hopf 2013) κ.α., προκειμένου 
να προσελκύσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών και να διευκολύνουν την 
κατανόησή τους. Το κενό ενημέρωσης στην μαθητική κοινότητα, τόσο για τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις όποιες αναμενόμενες 
διακυμάνσεις σε θέματα ακτινοβολιών και προστασίας από αυτές, διαπιστώθηκε τόσο στην 
συγκεκριμένη όσο και σε όλες τις επιστημονικές μελέτες που επισκοπήθηκαν, καθώς και η 
ανάγκη για τη διδασκαλία αυτών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια στοχεύει να συνδέσει την παρατηρούμενη έλλειψη 
γνώσεων και κατανόησης με την έλλειψη οργανωμένου τακτικού προγράμματος εκπαίδευσης 
και ενημέρωσης των μαθητών και γενικότερα της κοινής γνώμης. Σκοπεύει να  παρουσιάσει 
με την ολοκλήρωσή της ένα κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης, αποτελούμενο από 
σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην διδασκαλία των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, 
σε μαθητικές ή και φοιτητικές ομάδες όπως να  επαναξιολογήσει το αποτέλεσμα της γνώσης 
και κατανόησης των ομάδων. Ευχή μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να χρησιμοποιηθεί ως 
οδηγός για την ένταξη τακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα συμπεράσματα της πιλοτικής ερευνητικής 
μας προσπάθειας πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρουν, στα όρια σφάλματος του δείγματος, στον 
εντοπισμό και την διερεύνηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και μαθητριών του 
γυμνασίου σχετικά με τις Η/Μ ακτινοβολίες και τις πρακτικές εφαρμογές τους. 
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Περίληψη  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας για τις στάσεις των μαθητών και 
μαθητριών για την τεχνολογία και τις προϋπάρχουσες ιδέες τους στις θεματικές ενότητες απλές 
μηχανές και οι εφαρμογές τους ώστε τα αποτελέσματα να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό διδακτικών 
παρεμβάσεων γυμνασίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσια της Αττικής με τη βοήθεια 
ερωτηματολογίου με κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Τα αποτελέσματά δείχνουν ότι οι 
μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να αναγνωρίσουν ως απλή μηχανή τον μοχλό και την 
τροχαλία, καθώς επίσης και να συνδέουν την τεχνολογία με τις φυσικές επιστήμες. Τέλος, 
υποστηρίζεται η αναγκαιότητα της συνέχισης της παρούσας έρευνας.    
Abstract 
In this paper we present the results of a research about the attitude of lower secondary school students 
on technology and their alternative ideas about simple machines and their applications. The research 
results will be later utilized for the design of teaching interventions. The research was conducted in 
lower secondary schools of the Attica region using a questionnaire containing both open and close 
form questions. Our results show that students face particular difficulties in identifying the lever and 
the pulley as simple machines as well as in recognizing the connection between technology and 
science. Finally the necessity for the continuation of this research is substantiated.  
 
Εισαγωγή 
Τις τελευταίες δεκαετίες υπογραμμίζεται η σημασία της τεχνολογικής εκπαίδευσης και του 
τεχνολογικού εγγραμματισμού ως απαραίτητων στοιχείων, ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές το 
τεχνολογικό περιβάλλον που ζουν αλλά και να μετέχουν στην λήψη αποφάσεων ως ενεργοί 
πολίτες. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται τόσο στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του 
εξωτερικού όπως στο ITEA (2007) όσο και της χώρας μας στην οποία τα τελευταία χρόνια 
προστέθηκε το μάθημα της Τεχνολογίας στη γενική εκπαίδευση (ΦΕΚ 304Β/13-3-2003). Οι 
Jones, Buntting & de Vries (2013) σημειώνουν ότι η τεχνολογική εκπαίδευση έχει διανύσει 
τα πρώτα της βήματα, όμως πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν για την εξέλιξη του 
συγκεκριμένου πεδίου, τονίζοντας ως πολύ σημαντικό στόχο μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση 
για το πως πραγματοποιείται η τεχνολογική μάθηση στην σχολική τάξη και πως αυτή μπορεί 
να ενισχυθεί. Σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία είναι η αναγνώριση και η καταγραφή 
των προϋπαρχουσών ιδεών και στάσεων των μαθητών για την τεχνολογία που σε αντίθεση με 



588 
 

τις ιδέες των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες, δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς και ελάχιστες 
ερευνητικές εργασίες αναφέρονται στην σχετική περιοχή (Williams 2013). Σε αυτό το 
πλαίσιο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει τις στάσεις των μαθητών για την 
τεχνολογία και να ανιχνεύσει τις προϋπάρχουσες ιδέες τους στις θεματικές ενότητες απλές 
μηχανές και οι εφαρμογές τους, ώστε τα αποτελέσματα να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό 
διδακτικών παρεμβάσεων σε μαθητές γυμνασίου.   
 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
Ο De Vries (2005) ομαδοποίησε τις ιδέες των μαθητών για την τεχνολογία σε δύο βασικές 
κατηγορίες. Η πρώτη, περιλαμβάνει τις ιδέες τους  για το τι είναι η τεχνολογία και τις έννοιες 
που σχετίζονται με την τεχνολογία. Η δεύτερη, περιλαμβάνει τις στάσεις τους για την 
τεχνολογία (πως την αξιολογούν, αν θεωρούν ότι φέρνει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα 
στην ζωή των ανθρώπων κ.α.). Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν διεξαχθεί διάφορες έρευνες για 
τις ιδέες των μαθητών, σε ότι αφορά στην τεχνολογία όμως παραμένουν περιορισμένες σε 
αριθμό καλύπτοντας ένα ελάχιστο φάσμα των εννοιών και των στάσεων που σχετίζονται με 
την τεχνολογία και δεν μπορούν να συγκριθούν με τον αριθμό και το εύρος των αντίστοιχων 
ερευνών στις φυσικές επιστήμες (De Vries 2005). Ο De Vries (2005) σε σχέση με το τι είναι 
τεχνολογία και τις έννοιες που σχετίζονται με  αυτή, διακρίνει τέσσερις βασικές θεωρήσεις: η 
τεχνολογία ως τέχνημα (artifact), ως γνώση (knowledge), ως διαδικασία/ες (processes) και ως 
ανθρώπινη βούληση/ ανθρώπινη διάσταση της τεχνολογίας (volition/ human dimension). Τα 
αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών έχουν ένα κοινό εύρημα που είναι το γεγονός ότι οι 
μαθητές αναγνωρίζουν βασικά τη διάσταση της τεχνολογίας ως τέχνημα και κυρίως όταν 
είναι υψηλής τεχνολογίας (Compton & Compton 2013, Clough, Olson & Niederhauser, 2013, 
De Vries 2005, Knight & Cunningham 2004), με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή να κυριαρχεί 
(De Vries 2005). Ο De Vries (2005) και οι Compton & Compton (2013) ερμηνεύοντας τα 
παραπάνω ευρήματα θεωρούν ότι αυτά αποτελούν αντανάκλαση της στενής αντίληψης που 
έχει ευρύτερα η κοινωνία στους νεότερους και προβάλλεται με κυρίαρχο τρόπο μέσα από 
περιοδικά, την τηλεόραση κ.α. Οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται τη σχέση της  τεχνολογίας με 
τη γνώση και στην καλύτερη των περιπτώσεων θεωρούν ότι απλά χρησιμοποιείται η γνώση 
από διάφορα επιστημονικά πεδία, με τις φυσικές επιστήμες να κυριαρχούν στις πρώτες 
επιλογές. Γενικότερα όμως με ελάχιστες εξαιρέσεις, θεωρούν είτε ότι οι φυσικές επιστήμες 
και η τεχνολογία είναι τελείως διαφορετικές και δεν σχετίζονται μεταξύ τους είτε ότι η 
τεχνολογία και οι φυσικές επιστήμες είναι περίπου το ίδιο επιστημονικό πεδίο. Σπάνια 
αναφέρουν ως πηγή γνώσης για την τεχνολογία το πεδίο της οικονομίας, της κοινωνιολογίας, 
της πολιτικής κ.α. (De Vries 2005). Η  διάσταση της τεχνολογίας ως διαδικασία είναι 
αδύναμη στις ιδέες των μαθητών. Πολλοί λίγοι επίσης αντιλαμβάνονται το σχέδιο ως μια 
καθοριστική και θεμελιώδη διαδικασία για την τεχνολογία (Knight & Cunningham 2004) και 
δεν αναφέρονται συχνά στις απαντήσεις τους η φαντασία, η καινοτομία, η δημιουργικότητα, 
η επινοητικότητα, η λειτουργικότητα κ.τ.λ. που περικλείει κάθε τεχνολογική εφαρμογή 
(Compton & Compton 2013, De Vries 2005).  
Οι μαθητές επίσης θεωρούν ότι η τεχνολογία έχει σχεδόν πάντα θετικές επιδράσεις που 
κάνουν την ανθρώπινη ζωή εύκολη και άνετη. Ο De Vries (2005) αποδίδει αυτές της ιδέες 
των μαθητών στην θεώρηση που έχουν για την τεχνολογία ως τεχνολογικές εφαρμογές και 
τεχνήματα, η οποία ενισχύεται από την καθημερινή χρήση αυτών των εφαρμογών που 
πραγματικά κάνουν τη ζωή τους εύκολη, άνετη και ευχάριστη. Επιπρόσθετα θεωρούν ότι η 
τεχνολογία έχει απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης αν της δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και 
μπορεί να λύσει σχεδόν όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας, αγνοώντας τους 
τεχνολογικούς περιορισμούς και τα προβλήματα που πιθανόν να δημιουργεί στο περιβάλλον, 
στην ανθρώπινη υγεία κτλ. (Clough, Olson & Niederhauser, 2013).  Τέλος ο De Vries (2005) 
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αναφέρει ως ανησυχητικό το γεγονός ότι οι μαθητές δε στέκονται κριτικά απέναντι στην 
τεχνολογία, τις εφαρμογές της και τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη ζωή. Το γεγονός αυτό 
αυξάνει τις ευθύνες των εμπλεκομένων με την εκπαίδευση και υπογραμμίζει την 
σπουδαιότητα των στόχων του αναλυτικού προγράμματος για τον τεχνολογικό 
εγγραμματισμό που αναφέρονται στην καλλιέργεια ενός κριτικού πολίτη, όχι απλού 
καταναλωτή υψηλής τεχνολογίας συσκευών. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μέχρι τώρα έρευνες για τις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών για 
την τεχνολογία και τις τεχνολογικές έννοιες είναι ελάχιστες με τους Davis, Ginns & 
McRobbie (2002) να υπογραμμίζουν ότι για να μελετηθούν οι ιδέες των μαθητών πρέπει να 
ακολουθηθεί η μεθοδολογία για τις αντίστοιχες έρευνες στις φυσικές επιστήμες. Οι  
προαναφερθείσες έρευνες αναφέρονται σε περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων εννοιών της 
τεχνολογίας που ήταν απαραίτητο να μελετηθούν για τις ανάγκες του σχεδιασμού  
διδακτικών παρεμβάσεων (για παράδειγμα η έννοια της σταθερότητας (stability), του 
αντίβαρου, των υλικών κ.α.). Πιο αναλυτικά: 
Οι Gustafson, Rowell & Rose (1999) πραγματοποίησαν τρίχρονη έρευνα σε 242 μαθητές 
δημοτικού θέλοντας να καταγράψουν την ανάπτυξη της τεχνολογικής γνώσης και των 
εξέλιξη των δεξιοτήτων των μαθητών κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων συγκεκριμένου 
αναλυτικού προγράμματος και αφορούσαν την επίλυση κάποιου τεχνολογικού προβλήματος 
(design technology problems). Στα πλαίσια της ερευνάς τους μελέτησαν και τις 
προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών για την έννοια της σταθερότητας (stability) σε διάφορες 
κατασκευές και έννοιες που σχετίζονται με αυτή όπως το κέντρο βάρους, η συμμετρία στην 
κατασκευή κ.α. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ένα 21% των προϋπαρχουσών ιδεών 
προέρχονται από τις εμπειρίες εκτός σχολείου των μαθητών για τις μη σταθερές ή σταθερές 
κατασκευές, ένα 22% από τις σχολικές εμπειρίες των μαθητών και ένα 24% στο οποίο δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί η προέλευση τους. Η διδασκαλία ήταν επιτυχής στο ότι βοηθούσε 
τους μαθητές να διαχωρίσουν τις σωστές ή σχετικά σωστές επιλογές τους για το πώς θα 
κάνουν την κατασκευή τους σταθερότερη από τις τελείως άσχετες, όμως δεν κρίθηκε 
επιτυχημένη στο ότι βοήθησε στη διαδικασία γεφύρωσης των προϋπαρχουσών ιδεών των 
μαθητών με τη γνώση των νέων εννοιών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας στο 
σχολείο. Σε παρόμοια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Parkinson (2001) σε 40 
φοιτητές παιδαγωγικού, για την έννοια της αντοχής (strength) ως ιδιότητας των υλικών και 
της σταθερότητας (stability) σε σχέση με τις κατασκευές, αποδίδονται οι προϋπάρχουσες 
ιδέες των φοιτητών για τις συγκεκριμένες έννοιες στις προηγούμενες εμπειρίες τους με τις 
συγκεκριμένες κατασκευές. Επίσης οι Twyford & Järvinen (2000) πραγματοποίησαν 
αντίστοιχη έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις σε 23 παιδιά δημοτικού. Στα πλαίσια της 
έρευνας τους μελέτησαν τις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών για την τεχνολογία των 
αντίβαρων και τη χρήση των αντίβαρων στη μηχανική, την αρχιτεκτονική κ.α. και πιο 
συγκεκριμένα μελέτησαν την εξέλιξη αυτών των ιδεών των μαθητών κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας. Αναφέρουν τα θετικά αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης χωρίς όμως να 
διευκρινίζουν την ακριβή διαδικασία αυτής της μετάβασης. Διαπιστώνουν επίσης ότι στο 
συγκεκριμένο δείγμα οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών και ο τρόπος που τις 
χρησιμοποιούσαν καταδεικνύει τις κοινές εμπειρίες των συγκεκριμένων μαθητών. 
Η χρήση των υλικών έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι σημαντική τόσο για την τεχνολογία 
γενικά όσο και για τη διδασκαλία του μαθήματος. Έτσι οι Davis, Ginns & McRobbie (2002) 
στην έρευνα τους, διεξήγαγαν συνεντεύξεις σε 92 μαθητές δημοτικού από 6 έως 13 ετών για 
τις προϋπάρχουσες ιδέες τους σε επιλεγμένες έννοιες που αφορούσαν τα υλικά καθώς επίσης 
για το πώς αυτές αλλάζουν με την ηλικία αναλύοντας τις ομοιότητες και τις διαφοροποιήσεις 
τους. Διαπίστωσαν ότι οι μαθητές σε μικρές ηλικίες μπορούσαν να αναγνωρίσουν το υλικό 
αλλά δεν διαχώριζαν το γεγονός ότι οι ιδιότητες του υλικού είναι ανεξάρτητες από το 
τέχνημα στο οποίο χρησιμοποιούνταν, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες μεγαλύτερο ποσοστό 
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μπορούσε να κάνει τον διαχωρισμό.   Έννοιες τις τεχνολογίας που πρέπει να διδαχτούν στο 
σχολικό πλαίσιο, συχνά προέρχονται από το πεδίο των μηχανικών και επιβάλλεται να 
μετασχηματιστούν για να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Το παραπάνω 
γεγονός επισημαίνεται από τον  Durey (1997), ο οποίος σε άρθρο του αναφέρεται στις έννοιες 
που συναντιούνται στην ηλεκτρονική τεχνολογία  και πως αυτές μπορούν αν 
μετασχηματιστούν.    
 
Μεθοδολογία έρευνας 

Εικόνα 1: Ενδεικτικά αποσπάσματα του ερωτηματολογίου που δόθηκε. 

 
Για τις ανάγκες της ερευνητικής μας προσπάθειας σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο 
περιείχε κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που ήταν οργανωμένες σε ομάδες ώστε να 
παρέχουν δημογραφικά στοιχεία, ανίχνευση των ιδεών των μαθητών για τις απλές μηχανές 
και τις εφαρμογές τους και τις στάσεις των μαθητών για την τεχνολογία γενικότερα. 
Ενδεικτικά αποσπάσματα του ερωτηματολογίου που δόθηκε φαίνονται στην εικόνα 1.  
Για την πραγματοποίηση της έρευνας το ερωτηματολόγιο δόθηκε αρχικά πιλοτικά σε 20 
μαθητές. Μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις δόθηκε σε 145 μαθητές και μαθήτριες, 62 
αγόρια και 61 κορίτσια, της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου του Πειραιά στο τέλος του δευτέρου 
τριμήνου οι οποίοι το συμπλήρωσαν ανώνυμα και αφού προηγουμένως έλαβαν τις 
απαραίτητες οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Οι μαθητές που το συμπλήρωσαν 
είχαν διδαχθεί τις αντίστοιχες ενότητες στο μάθημα της Τεχνολογίας και τις αντίστοιχες στις 
Φυσικές Επιστήμες. Η επεξεργασία των κλειστών απαντήσεων πραγματοποιήθηκε με το 
SPSS 20, ενώ από την ανάλυση περιεχομένου των ανοιχτών απαντήσεων προέκυψε η 
ομαδοποίησή τους και πίνακες συχνοτήτων. 
 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση 
επιλεγμένων ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Παρουσιάζονται πρώτα τα αποτελέσματα 
των κλειστών ερωτήσεων και στη συνέχεια τα αποτελέσματα των ανοιχτών ερωτήσεων. 
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Αποτελέσματα κλειστών ερωτήσεων. 
Στην ερώτηση 15 (Βάλε ένα  στο τετράγωνο της εικόνας που δείχνει απλές μηχανές) 
δόθηκαν στους μαθητές εικόνες που περιείχαν τις απλές μηχανές – τροχός, βίδα, κεκλιμένο 
επίπεδο, τροχαλία, μοχλός, σφήνα, γρανάζια – 6 τεχνολογικά αντικείμενα, 4 εργαλεία και 1 
αντικείμενο καθημερινής χρήσης όπως φαίνονται στο αριστερό εικονίδιο της εικόνας 1. Τα 
ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών αναλυτικά ήταν: τροχός 69.4%, αυτοκίνητο 16.5%, 
κεκλιμένο επίπεδο 50.4%, ρομποτικό χέρι 19.8%, ατμομηχανή 19.8%, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 15.7%, πριόνι 44.6%, αεροπλάνο 15.7%, σφήνα 50.4%, πιρούνι 60.3%, βίδα 
70.2%, φτυάρι 65.3%, γερμανικό κλειδί 52.1%, γρανάζια 54.5%, τροχαλία 36.4%, τανάλια 
44.6%, ιμάντας μεταφοράς 17.4%, μοχλός 45.4%. Στις επιλογές των μαθητών ο τροχός 
(69.4%) και η βίδα (70.2%) επιλέγονται ως απλές μηχανές με τα μεγαλύτερα ποσοστά. Τα 
μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν ο μοχλός (45.5%) και η τροχαλία (36.4%) γεγονός που 
αποδίδεται στη μη εξοικείωση των μαθητών με αυτές τις απλές μηχανές, την περιορισμένη 
χρήση τους στην καθημερινή ζωή καθώς και σε πιθανά ελλείμματα από τη διδασκαλία τους 
στην τάξη. Επίσης οι μαθητές δυσκολεύονται να διαχωρίσουν τα εργαλεία από τις απλές 
μηχανές με το 17.4% να επιλέγει 1 εργαλείο, το 15.7% να επιλέγει 2 εργαλεία, το 14% να 
επιλέγει 3 εργαλεία και το 28.9% να επιλέγει και τα 4 εργαλεία από τη λίστα ως απλές 
μηχανές. Μόνο ένα 24% των μαθητών δεν επιλέγει κανένα εργαλείο ως απλή μηχανή. 
Αντίθετα, διαχωρίζουν τα τεχνολογικά αντικείμενα και τις συσκευές καθημερινής χρήσης 
από τις απλές μηχανές με το 63.6% των μαθητών να μην επιλέγει ως απλή μηχανή κανένα 
από τα 6 τεχνολογικά αντικείμενα που δόθηκαν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 60.3% 
επέλεξε το μοναδικό αντικείμενο καθημερινής χρήσης (πιρούνι) ως απλή μηχανή, επιλογή 
που έγινε κυρίως από κορίτσια (στις 70 επιλογές οι 40 έγιναν από κορίτσια).  
Στην ερώτηση 16 (Κάνε τις αντιστοιχίσεις μεταξύ των απλών μηχανών και των εφαρμογών 
τους) δόθηκαν στους μαθητές δύο στήλες με εικόνες όπου η αριστερή στήλη είχε τις εικόνες 
των απλών μηχανών και η δεξιά εικόνες από αντίστοιχες εφαρμογές τους και τους ζητήθηκε 
να κάνουν τις αντιστοιχίσεις, όπως φαίνεται στο δεξί εικονίδιο της εικόνας 1. Τα ποσοστά 
των σωστών αντιστοιχίσεων των μαθητών ήταν: τροχός–ρόδα λούνα πάρκ 74.6%, κεκλιμένο 
επίπεδο-τσουλήθρα 79.6%, σφήνα–τσεκούρι 92.8%, βίδα–καπάκι μπουκαλιού 71.2%, 
μοχλός–τραμπάλα 75.5%, τροχαλία–γερανός 70%, γρανάζια–ποδήλατο 70.2%.  Οι μαθητές 
αντιστοιχίζουν σε μεγάλα ποσοστά τις απλές μηχανές με αντίστοιχες εφαρμογές τους και 
γενικότερα το 41.9% έκανε σωστά και τις 7 αντιστοιχίσεις και το 21.4% βρήκε σωστά 5 από 
τις 7 αντιστοιχίσεις. 
Στην ομάδα των προτάσεων που σχετίζονταν με τη σχέση της τεχνολογίας με τις φυσικές 
επιστήμες και τα μαθηματικά, οι μαθητές έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ τριών επιλογών: 
συμφωνώ, διαφωνώ, δε γνωρίζω. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ερωτήσεις και τα ποσοστά των 
αντίστοιχων επιλογών που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Πρ.1: Ο τεχνολόγος / μηχανικός γνωρίζει 
καλά μαθηματικά (62.6%-13.0%-24.3%). Πρ.4: Η τεχνολογία έχει σχέση με τις φυσικές 
επιστήμες (φυσική, χημεία κτλ) (59.8%-9.8%-30.4%). Πρ.7: Η τεχνολογία βρίσκει μεγάλη 
εφαρμογή στις φυσικές επιστήμες (44.5%-8.2%-47.3%). Πρ.9: Η τεχνολογία δεν έχει σχέση 
με τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά (21.4%-47.3%-31.3%). Πρ.11: Στοιχεία από τις 
φυσικές επιστήμες χρησιμοποιούνται από την τεχνολογία (53.2%-4.5%-42.3%). Είναι φανερό 
ότι σε αυτή την ομάδα προτάσεων του ερωτηματολογίου τα ποσοστά απαντήσεων «δε 
γνωρίζω» είναι αυξημένα γεγονός που υποδηλώνει τη δυσκολία των μαθητών να συσχετίσουν 
την τεχνολογία με τις φυσικές επιστήμες. Το μικρότερο ποσοστό το έχει η Πρ.1 για τη σχέση 
μαθηματικών και τεχνολογίας (24.3%). Μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να αναζητηθεί στο 
αναλυτικό πρόγραμμα των αντίστοιχων μαθημάτων όπου γενικά διδάσκονται περισσότερες 
ώρες μαθηματικά και σε περισσότερες τάξεις από φυσικές επιστήμες. 
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Αποτελέσματα και συμπεράσματα ανοιχτών ερωτήσεων. 
Το ερωτηματολόγιο περιείχε 3 ανοιχτές ερωτήσεις. Ερώτηση Α: Όταν ακούς τη λέξη 
τεχνολογία τι σου έρχεται στο μυαλό; Ερώτηση Β: Πως επηρεάζει η τεχνολογία την 
καθημερινή ζωή του ανθρώπου; και Ερώτηση Γ: Ένας καλός τεχνολόγος τι θα πρέπει να 
γνωρίζει και ποιες οι ικανότητές του;  
 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα ανοιχτής ερώτησης Α. 
Για την ανοιχτή ερώτηση Α οι απαντήσεις των μαθητών χωρίστηκαν στις παρακάτω 
κατηγορίες: 
Κατηγορία 1-56.4%. Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται οι απαντήσεις των μαθητών 
που αναγνωρίζουν την τεχνολογία ως τέχνημα και αναφέρουν ή απαριθμούν συσκευές 
υψηλής τεχνολογίας κυρίως τους ΗΥ, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα κινητά, τις εφευρέσεις-
ανακαλύψεις του ανθρώπου, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα εργοστάσια (2 απαν). Ένα ποσοστό 
18.9% του ποσοστού των απαντήσεων αυτής της κατηγορίας αναφέρεται στα εργαλεία. Οι 
μαθητές θεωρούν ότι τεχνολογία είναι βασικά τα εργαλεία τα οποία τα θεωρούν σημαντικά 
και τα συνδέουν με τις ανθρώπινες κατασκευές και την υψηλή τεχνολογία. 
Κατηγορία 2-16%. Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται οι απαντήσεις στις οποίες οι 
μαθητές αναφέρονται στην τεχνολογία ως διαδικασία δημιουργίας, συσχετίζοντάς την  με την 
ομαδική εργασία, την εφευρετικότητα, την ευρηματικότητα, τη δημιουργία τεχνημάτων 
«όπως τα θέλει ο κατασκευαστής» (1 απ), τη διασκέδαση, την κατασκευή και επισκευή των 
συσκευών με τη χρήση εργαλείων, την δημιουργία γενικά έργων τέχνης και κτιρίων (1 απ).  
Κατηγορία 3-13.8%. Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται οι απαντήσεις στις οποίες οι 
μαθητές αναφέρονται στην τεχνολογία ως σχολικό μάθημα «ευχάριστο» και «ξεκούραστο», 
που έχει σχέση με την τέχνη, που μέσα από αυτό μαθαίνουν για καθημερινά «πράγματα» 
κ.τ.λ. 
Κατηγορία 4 -7.4%. Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται οι απαντήσεις στις οποίες οι 
μαθητές αναφέρονται στην τεχνολογία ως διαδικασία εξέλιξης των παλιότερων μηχανών και 
ηλεκτρονικών μηχανών σε «καινούργιες/νέες», ως διαδικασία εξέλιξης της ανθρωπότητας ή 
μιας χώρας ή θεωρούν ότι ασχολείται με τέχνες και κατασκευές στο παρελθόν. Οι παραπάνω 
απαντήσεις των μαθητών μπορούν να αποδοθούν στην σχολική διδασκαλία του μαθήματος 
από τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός της τάξης σε άτυπη συνέντευξή του, 
ανέφερε ότι είχε επιμείνει ιδιαίτερα στην ιστορική εξέλιξη των μηχανών και των εργαλείων 
και στη σημασία τους για την ανθρώπινη εξέλιξη. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο, ότι η 
κατηγορία 4 παρόλο που ουσιαστικά εντάσσεται στην κατηγορία 3, αφού οι απαντήσεις των 
μαθητών είναι επηρεασμένες από το σχολικό πλαίσιο, ομαδοποιήθηκαν σε ξεχωριστή 
κατηγορία γιατί ήταν γραμμένες με πανομοιότυπο τρόπο τόσο στο περιεχόμενο, όσο και 
γλωσσικά. 
Κατηγορία 5-6.4%. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις όπου οι μαθητές 
συσχετίζουν την τεχνολογία με τις επιστήμες ή τη θεωρούν μια επιστήμη ή ότι χρησιμεύει 
στις επιστήμες. 
Τα παραπάνω ποσοστά συμφωνούν με την βιβλιογραφία και διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία 
των μαθητών θεωρεί την τεχνολογία ως τεχνήματα και μάλιστα υψηλής τεχνολογίας που 
λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα (Compton & Compton 2013, Clough, Olson & Niederhauser 
2013, De Vries 2005). 
 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα ανοιχτής ερώτησης Β. 
Για την ανοιχτή ερώτηση Β οι απαντήσεις των μαθητών χωρίστηκαν στις παρακάτω 
κατηγορίες: 
Κατηγορία 1- 65.1%. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις όπου οι μαθητές έχουν 
θετική γνώμη για την τεχνολογία και αναφέρουν μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν 
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θετικά την ανθρώπινη ζωή όπως το ότι κάνουν εύκολη την επικοινωνία, κάνουν πιο 
ξεκούραστη και εύκολη την καθημερινή ζωή, αναπτύσσουν την ευφυΐα του ανθρώπου, είναι 
απαραίτητη για την εξέλιξη του ανθρώπου, την ανάπτυξη μια περιοχής, είναι απαραίτητη για 
την επισκευή συσκευών, συμβάλλει στην πρόοδο των επιστημών. Αξίζει να σημειωθούν δύο 
χαρακτηριστικές απαντήσεις μαθητών στις οποίες η τεχνολογία θεωρείται παντοδύναμη και 
απόλυτα απαραίτητη για τη ζωή του ανθρώπου («…μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τα πάντα», 
«…δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτή.» )  
Κατηγορία 2-18.6%. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις όπου οι μαθητές 
αναφέρουν ότι η τεχνολογία επηρεάζει την καθημερινή ζωή του ανθρώπου, όμως δεν 
«χρωματίζουν» την απάντησή τους θετικά ή αρνητικά. 
Κατηγορία 3-10.5%. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις των μαθητών που 
αναφέρουν και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή. 
Στα αρνητικά αναφέρουν κυρίως την μόλυνση του περιβάλλοντος και τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. 
Κατηγορία 4-4.7%. Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται οι απαντήσεις στις οποίες οι 
μαθητές αναφέρονται στις επιπτώσεις της τεχνολογίας ως σχολικό μάθημα στην μαθητική 
τους ζωή και γενικά το θεωρούν ένα «ευχάριστο» και «χρήσιμο» μάθημα. 
Κατηγορία 5-1.1%. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει η μοναδική απάντηση μαθητή που είχε 
αρνητική γνώμη για την τεχνολογία. Στις αρνητικές επιπτώσεις αναφέρει την απομόνωση των 
ανθρώπων από τη χρήση ΗΥ και τις παραπλανητικές ειδήσεις της τηλεόρασης. 
Τα αποτελέσματα που προαναφέρθηκαν συμφωνούν στο μεγαλύτερο μέρος τους με τα 
αποτελέσματα άλλων ερευνητών σε ότι αφορά την μη κριτική στάση των μαθητών απέναντι 
στην τεχνολογία (Compton & Compton 2013, Clough, Olson & Niederhauser, 2013, De Vries 
2005). 
 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα ανοιχτής ερώτησης Γ. 
Για την ανοιχτή ερώτηση Γ οι απαντήσεις των μαθητών χωρίστηκαν στις παρακάτω 
κατηγορίες: 
Κατηγορία 1-50%. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις όπου οι μαθητές θεωρούν 
ότι ένας καλός τεχνολόγος είναι ένας καλός επαγγελματίας, μάστορας που ενημερώνεται, 
γνωρίζει τα εργαλεία και τη χρήση τους, μπορεί και επισκευάζει συσκευές, έχει πρακτικές 
γνώσεις («… πιάνουν τα χέρια του», «… πρέπει να έχει μπράτσα», «….να έχει βγάλει 
τεχνική σχολή»). 
Κατηγορία 2-26.3%. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις όπου οι μαθητές 
θεωρούν ότι ο τεχνολόγος θα πρέπει να έχει γνώσεις φυσικών επιστημών, μαθηματικών, 
σχεδίου, μηχανικής, να χειρίζεται υπολογιστές και να γνωρίζει τα υλικά και τις ιδιότητές 
τους. 
Κατηγορία 3-11.8%. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις όπου οι μαθητές 
θεωρούν ότι ένας τεχνολόγος θα πρέπει να γνωρίζει την ιστορία της τεχνολογίας γενικά και 
των τεχνημάτων της ειδικότερα. Οι παραπάνω απαντήσεις των μαθητών μπορούν να 
αποδοθούν στην σχολική διδασκαλία του μαθήματος από τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
όπως αναφέρθηκε αναλυτικά πιο πάνω. Με την ίδια λογική όπως και στην ανοιχτή ερώτηση 
Α, η κατηγορία 3 παρόλο που ουσιαστικά εντάσσεται στην κατηγορία 5, ομαδοποιήθηκαν σε 
ξεχωριστή κατηγορία γιατί ήταν γραμμένες με πανομοιότυπο τρόπο τόσο στο περιεχόμενο 
όσο και γλωσσικά. 
Κατηγορία 4-7.9%. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις όπου οι μαθητές 
αναφέρονται σε ικανότητες του τεχνολόγου όπως η φαντασία, η δημιουργικότητα, το 
ταλέντο, οι ικανότητες του στην κατασκευή τεχνημάτων και το γεγονός ότι ο τεχνολόγος θα 
πρέπει να έχει γνώσεις γενικά. 
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Κατηγορία 5-2.6%. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις των μαθητών που έχουν 
επηρεαστεί από το σχολικό πλαίσιο και αναφέρονται στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει 
ο καθηγητής της τεχνολογίας. 
Κατηγορία 6-1.4%. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει η μοναδική «δε γνωρίζω» απάντηση 
μαθητή.  
Τα αποτελέσματα που προαναφέρθηκαν συμφωνούν στο μεγαλύτερο μέρος τους με τα 
αποτελέσματα άλλων ερευνητών στο γεγονός ότι οι μαθητές κατά πλειοψηφία θεωρούν ότι ο 
τεχνολόγος/μηχανικός είναι ο μάστορας που επισκευάζει, χρησιμοποιεί τα εργαλεία και 
κυρίως έχει πρακτικές γνώσεις (Knight & Cunningham 2004). 
 
Προτάσεις 
Γενικά προτείνεται η συνέχιση αντίστοιχων ερευνητικών εργασιών για τις ιδέες και στάσεις 
των μαθητών για την τεχνολογία σε αναλογία της έκτασης των ερευνών για τις 
προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, γεγονός που θα βοηθήσει 
ιδιαίτερα την δημιουργία στοχευόμενων και επιτυχημένων διδακτικών παρεμβάσεων που θα 
συμβάλλουν στον αναγκαίο τεχνολογικό εγγραμματισμό των μαθητών. 
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Περίληψη Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας αποτελεί μια από τις Θεωρίες που επηρέασαν την 
επιστήμη τον 20ο αιώνα. Περιγράφει αφηρημένα φαινόμενα με αποτέλεσμα οι φοιτητές να 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των βασικών αρχών και συνεπειών της. Στην 
εργασία αυτή, παρουσιάζουμε μία προ - έρευνα και την κύρια έρευνα η οποία διεξήχθη σε 
φοιτητές χωρίς κύριο γνωστικό αντικείμενο τη Φυσική. Ο σκοπός της προαναφερθείσας 
έρευνας ήταν να προσδιορίσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε τις δυσκολίες των φοιτητών 
στην κατανόηση των βασικών αρχών και συνεπειών της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας, μας παρωθούν στη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής 
προσέγγισης που να αντιμετωπίζει  τις προηγούμενες δυσκολίες. 
 
Abstract Special Relativity is one of the most influential theories of the 20th century. As it describes 
abstract phenomena, pupils encounter several difficulties understanding its basic principles 
and consequences. In this paper, we present one pre - study and the main research that we 
conducted. The sample consisted of non-major physics undergraduate students. The purpose 
of the aforementioned studies was to determine and categorize the difficulties students face 
when they study the principles of the Theory of Relativity and its consequences. The results 
of our research dictate us to create an educational approach that tackle the difficulties found.    
 
Εισαγωγή 
Αναγκαιότητα της Έρευνας 
 
Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας αποτελεί μια από τις θεωρίες που επηρέασαν την 
επιστήμη τον 20ο αιώνα. Αποτελεί μέρος πολλών αναλυτικών προγραμμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πολλοί ερευνητές προτείνουν την εισαγωγή της στο 
πρόγραμμα σπουδών της ύστερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Arriassecq & Greca 2010, 
Villani & Arruda 1998). Επομένως, η ανίχνευση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευόμενοι στην κατανόησή της είναι απαραίτητή. Στην Ελλάδα για πολλά χρόνια 
υπάρχει ως κεφάλαιο, μαζί με τη γενική θεωρία της σχετικότητας, στο σχολικό βιβλίο της Γ 
λυκείου Φυσικής Κατεύθυνσης, χωρίς όμως να διδάσκεται. 
Τέλος, τα φαινόμενα τα οποία μελετά η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας είναι αφηρημένα 
και έρχονται σε σύγκρουση με την καθημερινή εμπειρία. Για αυτόν τον λόγο η διερεύνηση 
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των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην κατανόησή τέτοιων φαινομένων 
παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική κοινότητα. 
 
Προσδιορίζοντας τον όρο «δυσκολίες στην κατανόηση» 
Σύμφωνα με τον Centeno (1988) δυσκολία είναι κάτι που εμποδίζει τον μαθητή να 
αντιληφθεί γρήγορα ένα δοσμένο αντικείμενο. Επιπλέον, δυσκολία συνιστά το ότι κάποιες 
από τις απόψεις των μαθητών για ορισμένες θεματικές ερμηνεύουν σωστά κάποια φαινόμενα, 
όμως αν επιχειρήσουν να τα εφαρμόσουν σε άλλα φαινόμενα (πολλές φορές πιο γενικευμένα) 
οδηγούν σε λάθη. Τέλος, σύμφωνα με τον Brousseau (1983)  οι δυσκολίες στην κατανόηση 
έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
α) Η δυσκολία είναι γνώση  και δεν σημαίνει απαραίτητα έλλειψη γνώσης 
β) Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη προηγούμενη γνώση για να απαντήσουν τις περισσότερες 

φορές σωστά, σε ένα δεδομένο πλαίσιο. Όταν αυτή η γνώση εφαρμοστεί σε καταστάσεις 
εκτός του προηγούμενου πλαισίου, τότε οδηγεί σε λάθη. 

γ) Οι μαθητές πολλές φορές αγνοούν τις γνώσεις που αντιβαίνουν στην επιστημονική γνώση 
και έτσι δυσκολεύονται να τις αντικαταστήσουν με την σωστή γνώση.  

δ) Αν ο μαθητής τελικά υπερβεί τη δυσκολία είναι σημαντικό να αναγνωρίσει την ύπαρξη της 
για να προστατευτεί από την επανεμφάνισή της.   

Τέλος, σημειώνουμε πως πολλές φορές οι δυσκολίες στην κατανόηση προέρχονται από την 
έλλειψη βασικής γνώσης των μαθητών. 
 
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  
Οι εκπαιδευτικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των 
δυσκολιών κατανόησης των βασικών αρχών και συνεπειών της Ειδικής Θεωρίας της 
Σχετικότητας και προτάσεις εκπαιδευτικής προσέγγισής τους.   
 
Δυσκολίες που αφορούν την κατανόηση των αδρανειακών συστημάτων αναφοράς 
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται μεγάλη δυσκολία εκ μέρους των 
φοιτητών/ μαθητών να κατανοήσουν και κατ’ επέκταση να ορίσουν το σύστημα αναφοράς 
(Scherr et al 2001). Πολλοί μαθητές/φοιτητές πιστεύουν πως ένα σώμα που βρίσκεται σε ένα 
σύστημα αναφοράς, μπορεί να «βγει» από αυτό. (Pense et al 1994 and Ramadas et al 1996), 
ενώ συγχέουν τον παρατηρητή με κάποιο άτομο το οποίο βλέπει ή κοιτάζει και όχι αυτού που 
παρατηρεί (Arriasecq I. & Greca M.I. 2010). Τέλος, σύμφωνα με τους Villani & Pacca (1987) 
οι φοιτητές διατυπώνουν την άποψη ότι υπάρχει προνομοιακός παρατηρητής στην 
«παρατήρηση» σχετικιστικών φαινομένων.  
 
Δυσκολίες που αφορούν τις Βασικές Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας 
Οι Pietrocola & Zylbersztajn μελέτησαν κατά πόσο φοιτητές του Φυσικού Τμήματος 
χρησιμοποιούν την αρχή της σχετικότητας προκειμένου να προβλέψουν την εξέλιξη 
διαφόρων φαινομένων. Οι περισσότεροι φοιτητές δίνουν σωστές απαντήσεις χωρίς όμως να 
χρησιμοποιούν την αρχή της σχετικότητας. Στη θέση αυτής χρησιμοποιούν αναλογίες και 
θεωρούν πως δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της σχετικής ταχύτητας των Αδρανειακών 
συστημάτων και της εξέλιξης των φαινομένων. Τέλος, οι μαθητές / φοιτητές εμφανίζουν 
δυσκολίες να κατανοήσουν το αναλλοίωτο της ταχύτητας του φωτός (Scherr et al 2001, 
Dimitriadi & Halkia,2012). 
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Δυσκολίες που αφορούν τις Συνέπειες των Βασικών Αρχών της Ειδικής Σχετικότητας  
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει σε φοιτητές, έχουν διαπιστωθεί τα ακόλουθα:  
Υπάρχει δυσκολία κατανόησης ότι ο ταυτοχρονισμός δύο γεγονότων είναι σχετικός και όχι 
απόλυτος.  Στο εν λόγω φαινόμενο οι φοιτητές συγχέουν τη χρονική στιγμή ενός γεγονότος 
με τη χρονική στιγμή που το φωτεινό σήμα φτάνει στον παρατηρητή και δεν μπορούν να 
αντιληφθούν ότι η σχετικότητα του ταυτοχρονισμού είναι αποτέλεσμα του αναλλοίωτου της 
ταχύτητας του φωτός (Scherr 2007, Scherr et al 2001;). Τέλος, φοιτητές, μαθητές ύστερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα σχετικιστικά φαινόμενα 
αποτελούν μια στρέβλωση της πραγματικότητας (Hewson 1982 , Posner et al 1982) και τους 
αποδίδουν απόλυτο χαρακτήρα.  
 
Στόχος  
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν φοιτητές, χωρίς κύριο γνωστικό αντικείμενο τη Φυσική, στην 
κατανόηση των βασικών αρχών  και συνεπειών της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, 
συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, η οποία περιέχει 
μόνο ένα μικρό αριθμό εκπαιδευτικών ερευνών σχετικά με την Ειδική Θεωρία της 
Σχετικότητας.    
 
Μεθοδολογία 
Ερευνητικό Ερώτημα  
Ποιές είναι οι δυσκολίες που συναντούν φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών, χωρίς κύριο 
γνωστικό αντικείμενο τη φυσική, στην κατανόηση των βασικών αρχών και συνεπειών της 
Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας;   
 
Η έρευνα 
Βασιζόμενοι στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και σε έρευνα διεθνών (κυρίως) 
πανεπιστημιακών εγχειριδίων φυσικής, έρευνα ερωτήσεων κριτικής σκέψης και κατανόησης 
σχετικές με την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας τόσο πανεπιστημιακών εγχειριδίων, όσο και 
διαφόρων πανεπιστημιακών διαγωνισμάτων ή εργασιών, δημιουργήσαμε ερωτηματολόγιο το 
οποίο περιέχει ανοιχτού τύπου ερωτήσεις σχετικές με τις βασικές αρχές της Ειδικής Θεωρίας 
της Σχετικότητας και τις συνέπειες τους. Για να βεβαιωθούμε ότι το ερωτηματολόγιο 
«μετράει» αυτό που θέλουμε, το μοιράσαμε σε 4 άτομα  με εξειδικευμένη γνώση Φυσικής και 
εκπαίδευσης (φυσικοί / εκπαιδευτικοί / ερευνητές), εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
εγκυρότητα του ερωτηματολογίου.   
Στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο αυτό δόθηκε σε 10 φοιτητές/φοιτήτριες του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Αθηνών που δεν εξειδικεύονται στις φυσικές επιστήμες, οι οποίοι αποτέλεσαν το 
δείγμα της πιλοτικής έρευνας.  
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Μετά τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών το ερωτηματολόγιο τροποποιήθηκε, 
πήρε την τελική του μορφή και δόθηκε σε 45 προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Αθηνών(10 φοιτητές και 35 φοιτήτριες), οι οποίοι είχαν 
παρακολουθήσει παραδοσιακή διδασκαλία της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Η 
παραδοσιακή διδασκαλία περιελάμβανε τις εξής ενότητες:  
α) Επανάληψη Κινηματικής και Δυναμικής (2ώρες)  
β) Αδρανειακά Συστήματα Αναφοράς    (2 ώρες)  
γ) Βασικές Αρχές της Ειδικής Σχετικότητας (2 ώρες)  
δ) Σχετικότητα του ταυτοχρονισμού –Διαστολή Χρόνου –Συστολή Μήκους  (3 ώρες). 
Η πιο πάνω κατανομή των ωρών βασίστηκε στο νέο ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών που ψηφίστηκε στην ελληνική βουλή στις αρχές του 2015. 
Με τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις μας δόθηκε η δυνατότητα να αυξήσουμε το δείγμα μας, 
καθώς τέτοιου είδους ερωτηματολόγια διανέμονται και αναλύονται γρήγορα. Στη συνέχεια, 
πραγματοποιήσαμε ημι – δομημένες συνεντεύξεις σε 10 φοιτητές του δείγματος προκειμένου 
να διερευνήσουμε σε βάθος τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι φοιτητές. Τα ερευνητικά 
δεδομένα αναλύθηκαν με ποιοτικές μεθόδους. Τέλος, για τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία της 
έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 2 επιστήμονες για την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων και 
ελέγχτηκε η ταύτισή τους (90%). Οποιαδήποτε διαφορά λύθηκε μέσω αντίστοιχης συζήτησης 
μεταξύ των δύο επιστημόνων.  
 
Αποτελέσματα  
Μετά τη συλλογή και την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων παρουσιάζουμε παρακάτω 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στις βασικές θεματικές της Ειδικής Θεωρίας 
της Σχετικότητας.  
Αναλλοίωτο των Φυσικών Νόμων 

Σχήμα 8: Σχεδίαση Έρευνας 

Δείγμα: 10 φοιτητές / τριες του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Αθηνών 

Εργαλείο: Ανοιχτού τύπου ερωτήσεις 

Έλεγχος του ερωτηματολογίου από 2 
ειδικούς στη Φυσική και την εκπαιδευτική 

έρευνα 

Δείγμα: 45 φοιτητές / τριες του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Αθηνών 

Εργαλείο: Ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και 
ημι- δομημένες συνεντεύξεις 

Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων από δύο 
επιστήμονες  

Πιλοτική 
Έρευνα 

Κύρια 
Έρευνα 
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Ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών (40%) που έλαβαν μέρος στην κύρια έρευνα δυσκολεύεται 
να αντιληφθεί την ισοδυναμία μεταξύ ακινησίας και ομαλής κίνησης  με τις κατάλληλες 
διορθώσεις. Ειδικότερα, φαινόμενα όπως η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και η κίνηση μιας 
μπάλας μπορούν να εξελιχθούν διαφορετικά ανάλογα τον παρατηρητή. Για παράδειγμα μια 
μπάλα που κινείται με σταθερή ταχύτητα ως προς παρατηρητή S μπορεί να επιταχύνεται ή να 
επιβραδύνεται ως προς άλλο παρατηρητή S΄. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση φοιτητή που 
αναφέρει «η μπάλα κινείται πιο αργά από το τρένο άρα ο παρατηρητής τη βλέπει να μένει 
πίσω», υποδηλώνοντας ότι η μπάλα είναι ανεξάρτητη από το τρένο. Μέσα από τις 
συνεντεύξεις διαπιστώθηκε πως οι μαθητές συγχέουν τη μεγαλύτερη σταθερή ταχύτητα με 
την επιταχυνόμενη κίνηση, («το τρένο θα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα, άρα θα 
επιταχύνεται…»).   
 
Αναλλοίωτο της ταχύτητας του φωτός 
Ενώ οι περισσότεροι φοιτητές (66,7%) διατυπώνουν σωστά το αναλλοίωτο της ταχύτητας του 
φωτός αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εφαρμογή του. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 
σχεδόν όλοι οι φοιτητές που απαντούν λανθασμένα, εφαρμόζουν τη φόρμουλα πρόσθεσης 
ταχυτήτων του Γαλιλαίου για να προσδιορίσουν την ταχύτητα του φωτός σε διάφορες 
περιπτώσεις. Για παράδειγμα όταν ένας παρατηρητής κινείται με τη μισή της ταχύτητας του 
φωτός συναντήσει μια ακτίνα φωτός θα μετρήσει ότι «η ταχύτητά της είναι 1,5 φορά την 
ταχύτητα του φωτός».  
 
Σχετικότητα του Ταυτοχρονισμού 
Σύμφωνα με τους αρκετούς φοιτητές (24,4%) δύο φαινόμενα τα οποία είναι ταυτόχρονα ως 
προς ένα Αδρανειακό Σύστημα Αδράνειας, θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και ως προς 
οποιοδήποτε άλλο Αδρανειακό Σύστημα Αδράνειας, προσδίδοντας έναν απόλυτο χαρακτήρα 
στον ταυτοχρονισμό («αφού οι εκρήξεις γίνονται ταυτόχρονα ως προς έναν παρατηρητή θα 
γίνονται ταυτόχρονα και ως οποιοδήποτε άλλο παρατηρητή»). Αξίζει να σημειωθεί πως μετά 
από ορισμένες διευκρινιστικές ερωτήσεις αναδύθηκε ότι ένα μικρό μέρος των φοιτητών 
θεωρεί πως όταν ένας παρατηρητής κινείται με σταθερή ταχύτητα είναι το ίδιο με το να είναι 
ακίνητος, αγνοώντας τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Έτσι στο κλασικό νοητικό πείραμα 
του Einstein πιστεύουν ότι «όπως ένας ακίνητος παρατηρητής θα «δει» τους δύο κεραυνούς 
ταυτόχρονα, ταυτόχρονα θα τους «δει» κι ένας παρατηρητής που κινείται με σταθερή 
ταχύτητα».   
 
Διαστολή Χρόνου 
Οι περισσότεροι φοιτητές (77,7%) θεωρούν πως το χρονικό διάστημα ενός φαινομένου δεν 
επηρεάζεται από την αλλαγή του αδρανειακού παρατηρητή ως προς τον οποίο γίνεται η 
μέτρηση, προσδίδοντας στον χρόνο απόλυτο χαρακτήρα. Χαρακτηριστική είναι η φράση 
πολλών ότι «ο χρόνος είναι αυτός που είναι».  
 
Συστολή Μήκους 
Ορισμένοι ερωτηθέντες (15,5%) πιστεύουν πως το μήκος των αντικειμένων τους είναι ένα 
χαρακτηριστικό το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Συνδέουν το μήκος με τη μάζα ενός 
αντικειμένου και καταλήγουν ότι «αφού δεν αλλάζει η μάζα του αντικειμένου δεν μπορεί να 
αλλάξει ούτε το μήκος του».  Ακόμα και σε σωστές απαντήσεις (71,1%), υπάρχουν λάθος 
αιτιολογήσεις, δηλαδή αποδίδουν τη διαφορά στο μήκος που μετρούν 2 Αδρανειακοί 
Παρατηρητές στις πολύ μεγάλες ταχύτητες («το διαστημόπλοιο κινείται πολύ γρήγορα οπότε 
θα φαίνεται πιο μικρό»), αποδίδοντας τη συστολή του μήκους σε οπτική απάτη. Τέλος, 
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πολλοί φοιτητές (55,5%) θεωρούν πως υπάρχει διαστολή μήκους ανεξάρτητα της 
κατεύθυνσης κίνησης των δύο Αδρανειακών Συστημάτων Αναφοράς («όπως θα έχουμε 
συστολή στον οριζόντιο άξονα θα έχουμε συστολή και στον κατακόρυφο άξονα»).   
Επίσης, να σημειωθεί πως ένα μεγάλο μέρος φοιτητών (44,4%)  δυσκολεύονται να εξάγουν 
τα συμπεράσματα των συνεπειών των βασικών αρχών της σχετικότητας (σχετικότητα του 
ταυτοχρονισμού, τη διαστολή του χρόνου και τη συστολή του μήκους) μετά από αλλαγή του 
αδρανειακού συστήματος αναφοράς ως προς το οποίο γίνεται η παρατήρηση. Για 
παράδειγμα, πολλοί φοιτητές απαντούν σωστά στις περιπτώσεις που το φαινόμενο που 
μελετούν, λαμβάνει χώρα σε Αδρανειακό Σύστημα που ηρεμεί ως προς τον Παρατηρητή που 
μετράει διάφορα φυσικά μεγέθη, ενώ οι ίδιοι απαντούν λανθασμένα όταν το φαινόμενο που 
μελετούν, λαμβάνει χώρα σε Αδρανειακό Σύστημα που κινείται με σταθερή ταχύτητα ως 
προς τον Παρατηρητή.  
Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι περισσότεροι  φοιτητές (73,3%) δεν μπορούν να 
αντιληφθούν το γεγονός ότι σε καθημερινές ταχύτητες τα σχετικιστικά φαινόμενα υπάρχουν, 
αλλά δεν είναι αντιληπτά από τα αισθητήρια μας όργανα ή/και από ορισμένα όργανα 
μέτρησης που διαθέτουμε. Χαρακτηριστικό είναι το επιχείρημα πολλών φοιτητών ότι «η 
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας μελετάει αυστηρά φαινόμενα που πραγματοποιούνται σε 
ταχύτητα κοντά στην ταχύτητα του φωτός».  
 
Συμπεράσματα και προτάσεις  
Από την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από την κύρια έρευνα, 
βλέπουμε ότι οι φοιτητές, που δεν έχουν ως κύριο γνωστικό αντικείμενο τη Φυσική, 
δυσκολεύονται να προσδιορίσουν το Αδρανειακό Σύστημα Αναφοράς θεωρώντας ότι 
αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτό μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα από αυτό, 
επιβεβαιώνοντας τη σχετική βιβλιογραφία ότι ένα σώμα που βρίσκεται σε ένα σύστημα 
αναφοράς, μπορεί να «βγει» από αυτό. (Pense et al 1994 and Ramadas et al 1996). Επίσης, 
όπως αναφέρουν και οι Scherr et al (2001) οι φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 
κατανόηση του αναλλοίωτου της ταχύτητας του φωτός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν 
καλούνται να το εφαρμόσουν στην πράξη να χρησιμοποιούν τη φόρμουλα πρόσθεσης 
ταχυτήτων του Γαλιλαίου για να προσδιορίσουν την ταχύτητα του φωτός σε διάφορες 
περιπτώσεις. Όσον αφορά τις συνέπειες των βασικών αρχών της Ειδικής Θεωρίας της 
Σχετικότητας οι φοιτητές επιβεβαιώνοντας τους Scherr (2007) και Scherr et al (2001) 
δυσκολεύονται στην κατανόηση της σχετικότητας του ταυτοχρονισμού θεωρώντας πως δύο 
φαινόμενα τα οποία είναι ταυτόχρονα ως προς ένα Αδρανειακό Σύστημα Αδράνειας, θα 
πρέπει να είναι ταυτόχρονα και ως προς οποιοδήποτε άλλο Αδρανειακό Σύστημα Αδράνειας, 
προσδίδοντας έναν απόλυτο χαρακτήρα στον ταυτοχρονισμό. Απόλυτο χαρακτήρα αποδίδουν 
και στον χρόνο, πιστεύοντας ότι το χρονικό διάστημα ενός φαινομένου δεν επηρεάζεται από 
την αλλαγή του αδρανειακού παρατηρητή ως προς τον οποίο γίνεται η μέτρηση, 
επιβεβαιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη βιβλιογραφία (Dimitriadi & Halkia, 2012). 
Επιπλέον, υπάρχει δυσκολία αντίληψης της συστολής του μήκους εκ μέρους των φοιτητών 
και μάλιστα υποστηρίζουν ότι τα αντικείμενα που κινούνται με σχετικιστικές ταχύτητες 
«φαίνεται να έχουν μικρότερες διαστάσεις χωρίς όμως αυτό να ισχύει στην πραγματικότητα». 
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η βιβλιογραφία αναφέροντας ότι  οι φοιτητές, αλλά και 
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα σχετικιστικά φαινόμενα αποτελούν μια στρέβλωση της 
πραγματικότητας (Hewson, 1982 , Posner et al 1982) και συγχέουν τον παρατηρητή με 
κάποιο άτομο το οποίο βλέπει ή κοιτάζει και όχι αυτού που παρατηρεί (Arriasecq I. & Greca 
M.I. 2010). Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη των φοιτητών ότι  υπάρχει διαστολή μήκους 
ανεξάρτητα της κατεύθυνσης κίνησης των δύο Αδρανειακών Συστημάτων Αναφοράς.  
Επιπρόσθετα, οι φοιτητές δυσκολεύονται να εξάγουν τα συμπεράσματα των συνεπειών των 
βασικών αρχών της σχετικότητας όταν αδρανειακός παρατηρητής ως προς τον οποία γίνεται 
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η παρατήρηση τους σταματά να είναι προνομιακός, επιβεβαιώνοντας μεταξύ άλλων τους  
Villani & Pacca (1987).  Τέλος, ένα πολύ σημαντικό εύρημα της έρευνας που διεξαγάγαμε 
είναι η αδυναμία εκ μέρους των φοιτητών να αντιληφθούν ότι η Ειδική Θεωρία της 
Σχετικότητας έχει ισχύ και σε καθημερινές ταχύτητες απλά τα αισθητήρια μας όργανα ή/και 
ορισμένα όργανα μέτρησης που διαθέτουμε δεν έχουν τέτοια διακριτική ικανότητα 
προκειμένου να «μετρήσουν» μεταβολές στις μετρήσεις τους  λόγω σχετικιστικών 
φαινομένων.  
Συνολικά παρατηρούμε ότι ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών χρησιμοποιεί την Κλασική 
Φυσική προκειμένου να ερμηνεύσει σχετικιστικά φαινόμενα και μάλιστα πολλές φορές 
λανθασμένα. Το απόλυτο του χώρου και του χρόνου είναι βαθιά ριζωμένο στον τρόπο 
ερμηνείας του φυσικού κόσμου και μάλιστα τα σχετικιστικά φαινόμενα προσπαθούν να τα 
προσεγγίσουν βάζοντας τον παρατηρητή που μετράει ακίνητο και όλα τα υπόλοιπα 
αντικείμενα να κινούνται ως προς αυτόν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι φοιτητές 
αδυνατούν να εφαρμόσουν κάποιες βασικές αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας σε 
ένα πλαίσιο ελαφρώς διαφοροποιημένο σε σχέση με το πλαίσιο μέσα στο οποίο έλαβε μέρος 
η παραδοσιακή διδασκαλία, επιβεβαιώνοντας τη προσέγγιση πολλών επιστημόνων για το τι 
σημαίνει δυσκολία κατανόησης (Brousseau, 1983). 
Οι προαναφερθείσες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κάνουν επιτακτική την 
ανάγκη για μια εκπαιδευτική προσέγγιση που να άρει αυτές τις δυσκολίες. Αλλαγές θα πρέπει 
να γίνουν και στον τρόπο που διδάσκονται οι μαθητές τα χρονικά και τα χωρικά μεγέθη ώστε 
να είναι σε μεγαλύτερη ετοιμότητα να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν σε μια επόμενη 
φάση τις βασικές αρχές και συνέπειες της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας.  
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Περίληψη 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει μερικές από τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν προπτυχιακοί φοιτητές, που δεν έχουν τη Φυσική ως το κύριο 
αντικείμενο των σπουδών τους, όταν διδάσκονται τις βασικές αρχές και τις συνέπειες της 
Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας μέσω παραδοσιακής διδασκαλίας. Το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν 50 προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου 
Αθηνών οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει μαθήματα Γενικής Σχετικότητας. Από τις 
απαντήσεις των φοιτητών σε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο προκύπτουν οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και αποτυπώνεται ο βαθμός κατανόησης των αρχών και των 
συνεπειών τους. 
 
Abstract 
The purpose of this paper is to identify and present a number of difficulties faced by 
undergraduate students, whose primary field of study is not relative to Physics, when they are 
being taught, by means of thetraditional way of teaching, the basic principles and the 
consequences of the General Theory of Relativity. The sample was 50 undergraduate students 
of the Faculty of Pedagogical Science, who had attended courses of General Relativity in the 
University of Athens, Greece. The responses of the students were collected through a 
specialized questionnaire and on this basis, it was possible to arrive to conclusions with 
regards to the degree of comprehension of the principles and of their consequences. 
 
 
Εισαγωγή 
Αναγκαιότητα 
Η ιδέα ότι η βαρύτητα είναι η γεωμετρία ενός καμπυλωμένου τετραδιάστατου χωροχρόνου 
και ότι ακριβώς αυτή η καμπύλωση είναι η αιτία της βαρύτητας, είναι ίσως μία από τις πιο 
επαναστατικές ιδέες που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Φυσικής του 20ου 
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αιώνα, αλλά και σε τεχνολογίες που έχουν άμεση επίπτωση και εφαρμογή στην καθημερινή 
μας ζωή όπως η χρήση του GPS. Η Γενική Σχετικότητα εκτός από το ότι επαληθεύει όλα τα 
αποτελέσματα και τις προβλέψεις της Νευτώνειας Φυσικής, εξηγεί και σημαντικές δυσκολίες 
της, παρέχοντας μία πλήρη και ικανοποιητική εξήγηση του Σύμπαντος(Rindler, 1994). 
 
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η αναζήτηση στη βιβλιογραφία, σε σχέση με την 
κατανόηση των εννοιών της θεωρίας του Αϊνστάιν από τους μαθητές, κατέδειξε πως η έρευνα 
που έχει πραγματοποιηθεί  είναι πολύ μικρή (Pittsetal., 2014). Τα άρθρα και οι έρευνες που 
υπάρχουν αφορούν κυρίως μεθόδους για τον τρόπο διδασκαλίας της Γενικής Θεωρίας της 
Σχετικότηταςσε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τμήματα που έχουν ως κύριο 
γνωστικό αντικείμενο τη Φυσική και ελάχιστες έχουν ως στόχο τους μαθητές ή 
προπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν τη Φυσική ως το βασικό γνωστικό αντικείμενο των 
σπουδών τους (Wald, 2005). Χαρακτηριστικό παράδειγμα του προαναφερθέντος ελλείμματος 
και στη χώρα μας αποτελεί το γεγονός ότι αναζητώντας στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών 
Διατριβών (σε γενικό σύνολο 31.615) διατριβές σχετικές με τη Γ.Σ. θα εντοπίσει κανείς 
λιγότερες από δέκα και καμιά σχετική με την εκπαιδευτική της προσέγγιση. 
 
Μεθοδολογία 
Ερευνητικό Ερώτημα 
Ποιες είναι οι δυσκολίες και ποιος ο βαθμός κατανόησης των βασικών αρχών της Γενικής 
Θεωρίας της Σχετικότητας και των συνεπειών τους, όταν αυτές διδάσκονται σε 
προπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν τη Φυσική ως το κύριο αντικείμενο των σπουδών 
τους.  
 
Έρευνα 
Από τη Γενική Σχετικότητα επιλέχθηκε να διδαχθούν η Αρχή της Ισοδυναμίας και 
οισημαντικότερες συνέπειές της (καμπύλωση της τροχιάς του φωτός και ο ρυθμός ρολογιών 
εντός βαρυτικών πεδίων), ο τρόπος με τον οποίο η ύλη ή η ενέργεια μεταβάλλει τη γεωμετρία 
του χωροχρόνου όταν είναι παρούσα και ο τρόπος με τον οποίο κινούνται τα αντικείμενα και 
το φως εντός του χωροχρόνου. Υπάρχουν δύο κυρίαρχοι τρόποι προσέγγισης για τη 
διδασκαλία της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, ο πρώτος που προτάσσει τα Μαθηματικά 
και δεύτερος βάζοντας τη Φυσική πρώτη (Hartle, 2006). Στην διδακτική μας πορεία 
ακλουθήσαμε τη δεύτερη οδό, επιμείναμε στις βασικές αρχές και τη φυσική της Γενικής 
Σχετικότητας όπως αυτή παρουσιάζεται και από τον ίδιο τον Einstein στο βιβλίο του 
Relativity: TheSpecialandtheGeneralTheory(Einstein, 2015). Επιλέχθηκε να μη γίνει χρήση 
αυστηρού μαθηματικού φορμαλισμού αφού το δείγμα μας δεν ήταν εξοικειωμένο με τα 
μαθηματικά της Σχετικότητας και η χρονική διάρκεια της παρέμβασης μας δεν θα επέτρεπε 
κάτι τέτοιο. 
Η παραδοσιακή διδασκαλία συνολικά διήρκησε 3 ώρες. Αναλυτικότερα, η καμπύλωση της 
τροχιάς του φωτός και ρυθμός των ρολογιών εντός πεδίου βαρύτητας είχε διάρκεια 1,5 ώρα 
και ο τρόπος με τον οποίο η υλη και η ενέργεια παραμορφώνει το χωροχρόνο καθώς και οι 
κινήσεις στο χωροχρόνο 1,5 ώρα. 
Με βάση τις παραπάνω θεματικές δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που 
απαιτούσαν δηλωτική απλά γνώση της θεωρίας (Δώστε τον ορισμό της Αρχής της 
Ισοδυναμίας και να αναφέρετε όσες συνέπειες της γνωρίζετε.) αλλά ταυτόχρονα 
περιελάμβανε και ερωτήσεις που για να απαντηθούν σωστά ήταν απαραίτητη η κατανόηση 
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και η εφαρμογή των αρχών και των συνεπειών της Γενικής Σχετικότητας σε συνθέτες 
καταστάσεις.Ενδεικτικά παρουσιάζουμε δυο από της ερωτήσεις μη απλά δηλωτικής γνώσης 
της θεωρίας: 
Α. Από έναν Πλανήτη μάζας ίση με της Γης (σημείο Α στο σχήμα σας), εκπέμπονται έξι 
ακτίνες φωτός. Στο σημείο Β υπάρχει ένας Πλανήτης αρκετά μεγαλύτερος σε μάζα 
(πολλαπλάσια της μάζας του Ήλιου).  
Σχεδιάστε την πορεία των έξι αυτών φωτεινών ακτινών εντός του πλαισίου της Εικόνας 1 και 
αιτιολογήσετε τον τρόπο που επιλέξατε να σχεδιάσετε την κάθε μια φωτεινή ακτίνα. 
Β. Υποθέστε ότι στον πλανήτη Άρη μπορεί υπάρχει ένα διαστημικό σκάφος, όπως αυτό της 
Εικόνας2 (μαύρο ορθογώνιο), και εσείς μπορείτε να μεταβάλετε την κινητική του 
κατάσταση. Ποια κίνηση θα πρέπει να εκτελέσει το σκάφος ώστε οι επιβάτες στο εσωτερικό 
του να βιώνουν μηδενική βαρύτητα στο σημείο Α και στο σημείο Β.  
Η επιτάχυνση της βαρύτητας στον  Πλανήτη  Άρη είναι g=3,7 m/s2. 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας σχεδιάζοντας και στο διπλανό σχήμα το αντίστοιχο 
διάνυσμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το ερωτηματολόγιο καθώς και το υλικό της διδασκαλίας δόθηκαν σε ομάδα επιστημόνων 
προκειμένου να ελεγχθεί η επιστημονική τους ορθότητα. Την ομάδα των ειδικών αποτέλεσαν 
δυο Φυσικοί με Μεταπτυχιακό τίτλο και ένας Διδάκτωρ σε αντικείμενα σχετικά με τη Γενική 
Θεωρία της Σχετικότητας. 
Για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (στην πρώτη του 
αυτή αρχική μορφή) σαφέστερες και διερευνητικότερες, δόθηκε για συμπλήρωση σε δυο 
ομάδες, μια πτυχιούχων Φυσικής και μια μεταπτυχιακών φοιτητών της κατεύθυνσης 
«Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέλη και των δυο ομάδων είχαν διδαχθεί τα 
αντικείμενα που θα διδάσκονταν στους προπτυχιακούς. Οι πτυχιούχοι του Φυσικού Τμήματος 
από μαθήματα επιλογής για τη λήψη του πτυχίου τους και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο 
πλαίσιο των μαθημάτων του μεταπτυχιακού. Έπειτα από συζήτηση με τα άτομα και των δυο 
ομάδων επιβεβαιώθηκε πως όλα κατείχαν επαρκώς τις βασικές αρχές και τις συνέπειες της 
Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας ενώ ταυτόχρονα έγινε και υπενθύμισή τους. Έπειτα το 
ερωτηματολόγιο, στην πρώτη (αρχική) του μορφή, διενεμήθη για συμπλήρωση στα μέλη και 
των δυο ομάδων. 
 

Εικόνα 10: Ερώτηση Α Εικόνα 10: Ερώτηση Β 
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Από την ανάλυση των απαντήσεων και των 
δυο ομάδων, ορισμένες ερωτήσεις 
τροποποιήθηκαν, έγιναν σαφέστερες και 
τέλος προστέθηκαν ορισμένες ακόμη. Σε 
αυτή του τη δεύτερη, πλέον μορφή, το 
ερωτηματολόγιο δόθηκε ξανά στην ομάδα 
επιστημόνων ώστε να ελεγχθεί ξανά η 
επιστημονική του ορθότητα. Η δεύτερη 
(τελική) μορφή του ερωτηματολογίου 
δόθηκε στους προπτυχιακούς μετά τη 
διδασκαλία της Γενικής Σχετικότητας.Η 
Εικόνα 3 παρουσιάζει σχηματικά την 
πορεία της διαμόρφωσης του 
ερωτηματολογίου και του υλικού της 
διδασκαλίας της έρευνας. 
Στην προσπάθεια μας να καταστήσουμε την παρούσα έρευνα όσο το δυνατόν διερευνητική  
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι προπτυχιακοί φοιτητές επιλέξαμε πέραν του 
προαναφερθέντος ερωτηματολογίου να διενεργήσουμε και συνεντεύξεις. Το δείγμα μας αυτή 
τη φορά ήταν υποσύνολο του δείγματος που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο (συγκεκριμένα 
το ένα πέμπτο των φοιτητών). Επιλέχθηκε η διενέργεια κατά μέτωπο ηµι-δοµηµένης 
συνέντευξης ώστε να λάβουμε πληροφορίες σε βάθος (πώς σκεφτήκαν, τους συλλογισμούς 
που έκαναν,…) με έναν συνεντευξιαζόμενο κάθε φορά και με τη χρονική διάρκεια της  
συνεντεύξεως να είναι μια ώρα. 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν, όπως έχει αναφερθεί και στην περίληψη  50 
προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Αθηνών οι οποίοι 
είχαν παρακολουθήσει μαθήματα που αφορούσαν τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Από την ανάλυση των απαντήσεων διαπιστώνουμε πως, ενώ οι φοιτητές απαντούν σωστά σε 
δηλωτικού τύπου ερωτήσεις, δεν πράττουν το ίδιο σε ερωτήσεις που απαιτείται κατανόηση 
και εφαρμογή των αρχών και των συνεπειών τους. 
Αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν σωστά την Αρχή της Ισοδυναμίας σε περιοχές μακριά από 
βαρυτικά πεδία αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο για περιοχές όπου υπάρχει μάζα. Οι 
φοιτητέςαπαντούν σωστά σε ερωτήσεις και προβλήματα που είναι απαραίτητο να μεταβληθεί 
η κινητική κατάσταση ενός συστήματος (εργαστήριο, πύραυλος, δωμάτιο) ώστε οι 
επιβαίνοντες σε αυτό να βιώνουν βαρύτητα ίση με κάποια ζητούμενη τιμή. Δίνουν τη σωστή 
επιτάχυνση (αλγεβρική τιμή και κατεύθυνση) που πρέπει να έχει το σύστημα ώστε να συμβεί 
αυτό, για τις περιπτώσεις που το σύστημα είναι εκτός βαρυτικού πεδίου. Στις περιπτώσεις, 
που το ίδιο σύστημα, είναι εντός ενός οποιουδήποτε βαρυτικού πεδίου αδυνατούν πολλές 
φορές να δώσουν τη σωστή τιμή της επιτάχυνσης ώστε οι επιβαίνοντες να βιώνουν τη 
ζητούμενη βαρύτητα.Θεωρούν ότι μια επιτάχυνση με αντίθετη φορά και ίδιο μετρό με το 
βαρυτικό πεδίο θα ισοδυναμούσε με απουσία βαρυτικού πεδίου για τον επιβαίνοντα στο 
σύστημα και μια επιτάχυνση με την ίδια φορά και ίδιο μετρό θα ισοδυναμούσε με διπλάσια 
τιμή του βαρυτικού πεδίου: 

 «αν επιταχύνω το κουτί προς τα κάτω στη γη, αυτoί που είναι μέσα θα νιώθουν διπλάσια 
επιτάχυνση από αυτούς που είναι στην επιφάνεια της. Το κουτί πρέπει να το επιταχύνουμε 
με επιτάχυνση 9,8 m/s2 προς τα πάνω για να νοιώσουν στο εσωτερικό μηδενική 
βαρύτητα». 

Εικόνα 12:Σχηματική πορεία διαμόρφωσης του 
ερωτηματολογίου 

Εικόνα 11:Σχηματική πορεία διαμόρφωσης του 
ερωτηματολογίου 
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Το πρόβλημα αυτό καθίσταται εντονότερο όταν οι ερωτήσεις αφορούν την εύρεση της 
κινητικής κατάστασης που θα πρέπει να έχει το σύστημα σε διάφορες περιοχές ενός πλανήτη, 
αφού οι φοιτητές απαντούν με βάση την καθημερινή εμπειρία τους σχετικά με την «προς τα 
πάνω» ή «προς τα κάτω» κατεύθυνση (Velentzas & Halkia, 2013): 

 «Το κουτί θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να το επιταχύνουμε με αυτή τη φορά 
αντίθετα με την προηγούμενη γιατί είμαστε στην αποκάτω πλευρά του πλανήτη». 

Ορισμένοι ακόμηφοιτητέςπιστεύουν ότι η ταχύτητα είναι ισοδύναμη με ένα ομοιόμορφο 
βαρυτικό πεδίο: 

 «αφού το εργαστήριοκινείτε με σταθερήταχύτητα 12 m/s ο επιβάτης θα νιώθει βαρύτητα 
μεγαλύτερη από  αυτή στη Γή για αυτόν θα είναι  g=12». 

Παρατηρείται μια βαθιά εδραιωμένη πίστη από τους φοιτητές στις αρχές και τους νόμους της 
Κλασικής Φυσικής που δημιουργεί δυσκολίες στη διδασκαλία της Γενικής 
Σχετικότητας.Προσπαθούν να ερμηνεύσουν και να απαντήσουν στις περισσότερες των 
περιπτώσεων με τους νόμους και τις αρχές της Κλασικής Φυσικής εφαρμόζοντας τους και σε 
περιπτώσεις που αυτοί δεν έχουν ισχύ. Ενώ απαντούν αρχικά σωστά σε προβλήματα ή 
ερωτήσεις που πρέπει να εφαρμόσουν Σχετικιστικές 
προβλέψεις αναιρούν την απάντηση τους επικαλούμενοι τις 
αρχές της Κλασικής Φυσικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
του προλεχθέντοςείναι απάντηση και σχήμα Εικόνα 
4φοιτήτριας στην ερώτηση Α. που ενώ απάντησε αρχικά 
σωστά αναίρεσε την απάντηση της: 
 

«σωστές είναι οι γραμμές που δεν έχω σβήσει. Το φως 
δεν είναι δυνατό να μην ακολουθεί ευθύγραμμη 
διάδοση» 
 

επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στο 
καμπυλόγραμμο σχήμα της διαδρομής του φωτός 
(Velentzas & Halkia, 2013).  
 
Η εκτροπή των φωτεινών ακτίνων ερμηνεύεται με την υπόθεση ύπαρξης κάποιου φακού ή 
κάποιας διάταξης που την προκαλεί και που δεν απεικονίζεται στο σχήμα: 

 «στο δωμάτιο μπορεί υπάρχει κάποιος φακός που είναι διάφανος και δεν μπορεί να 
φανεί στην εικόνα και προκαλεί την κάμψη της δέσμης» 

ή ως αποτέλεσμα της μάζας των φωτονίων(Bandyopadhyay &Kumar, 2010)και 
μόνοκάνοντας χρήση της Ισοδυναμίας Ενέργειας Μάζας E=mc2,αγνοώντας οι περισσότεροι 
τη μεταβολή στο ρυθμό ροής του χρόνου. 
Υπάρχει σαφής σύγχυση μεταξύ Γενικής και Ειδικής Σχετικότητας και ιδιαίτερα στο ρυθμό 
των ρολογιών εντός πεδίου βαρύτητας: σε ερωτήσεις που απαιτείται ο ερωτώμενος να 
συνδυάσει τη βαρυτική διαστολή του χρόνου και τη διαστολή του χρόνου λόγω τη μεγάλης 
ταχύτητας και οι απαντήσεις που δίνονται είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό λανθασμένες ή 
ελλιπείς: 

 «ο δορυφόρος αν έχει ταχύτητα σε αυτό το ύψος θα ισχύει η διαστολή του χρόνου που 
μάθαμε στην Ειδική Σχετικότητα, θα ήταν δυνατό να ισχύουν και η δυο επιπτώσεις 
ταυτόχρονα;» 

 

Εικόνα 13: Απάντηση και σχήμα 
φοιτήτριας στην ερώτηση Α 
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οι φοιτητέςφαίνεται εδώ να κάνουν άκριτη χρήση τηςπρότερης γνώσης της ειδικής 
σχετικότητας (Bandyopadhyay &Kumar, 2010). 
Οι φοιτητές, ακόμη, αντιμετωπίζουν με σχετική ευκολία προβλήματα που έχουν να κάνουν με 
την στρέβλωση του χωροχρόνου (εύρεση τροχιών, μορφή που θα είχε η αναπαράσταση του 
χωροχρόνου, ισοδύναμες καταστάσεις και αναπαραστάσεις τους) μόνο όταν οι 
αναπαραστάσεις που υπάρχουν σε αυτά είναι σχεδόν πανομοιότυπες με αυτές που 
παρουσιάστηκαν στην προηγηθείσα διδασκαλία. Σε αντίθετες περιπτώσεις δεν μπορούν να 
απαντήσουν σωστά και αρκετές φορές η απάντησή τους στο ίδιο ερώτημα είναι 
αλληλοαναιρούμενη. Το αποτέλεσμα αυτό δεν μας εκπλήσσει αφού και μαθητές που 
παρακολούθησαν βίντεο, διαλέξεις, και συμμετείχαν σε hands-on δραστηριότητες σε 
παρόμοιες, αλλά ποιο βατές θεματικές και έννοιες,εξακολούθησαν να έχουν αρκετές 
παρανοήσεις (Watkins, 2014). 
Συνεκτιμώντας τις απαντήσεις των φοιτητών από όλες τις θεματικές φαίνετε ότι μπορούν και 
απαντούν ή επιλύουν προβλήματα με ορθό τρόπο ποιο εύκολα όταν αυτά δεν αφορούν 
σύνθετες καταστάσεις. 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Από τα έως τώρα αποτελέσματα τις έρευνας εντοπίσαμε μερικές από τις δυσκολίες που 
συναντούν οι φοιτητές όταν διδάσκονται τις βασικές αρχές της Γενικής Θεωρίας της 
Σχετικότητας και ορισμένες συνέπειες τους. Αν και όπως έχει επισημανθεί πρωθύστερα η 
βιβλιογραφία είναι σχετικά περιορισμένη αρκετές από τις δυσκολίες που εντοπίσαμε έχουν 
επισημανθεί και από άλλους ερευνητές, ταυτόχρονα εντοπίσαμε και ορισμένες που δεν 
μπορέσαμε να βρούμε σχετικές αναφορές στη βιβλιογραφία.  
Η διενέργεια των συνεντεύξεων ανέδειξε ότιμέρος των δυσκολιών των φοιτητών εδράζονται 
και στην ελλιπή κατανόηση των αρχών και νόμων της Φυσικής που έχουν διδαχτεί ήδη από 
τα γυμνασιακά τους χρόνια, εμποδίζοντας τους να δίνουν ορθές απαντήσεις και να κάνουν 
επιστημονικά ορθές υποθέσεις σε θεματικές της Γενικής Σχετικότητας. Ακόμη η 
περιορισμένη εμπειρία, λόγω της ζωής μας, στην επιφάνεια της γης μας δυσκολεύει να 
αντιληφθούμε φαινόμενα που σχετίζονται με τη Σχετικότητα. Ως εκ τούτου, αυτά 
καθίστανται αφηρημένα και πρέπει να τα οπτικοποιήσουμε στο μυαλό μας (Pittsetal., 2014). 
Η διαδικασία αυτή για πολλούς ανθρώπους είναι πάρα πολύ δύσκολη και για αυτό 
χρειάζονται μοντέλα, κινούμενες εικόνες προσομοιώσεις,παιχνίδια ρόλων ή άλλα  εργαλεία 
αναλογιώνκαι που θα τους επιτρέψουν να σκεφτούν τις αφηρημένες αυτές έννοιες με πιο 
συγκεκριμένους ή βιωματικούς τρόπους (Aubussonetal., 2006).  
Προτείνουμε τη δημιουργία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής 
προσέγγισης των προαναφερθεισών αρχών και συνεπειών με την χρήση ενός μαθησιακού 
περιβάλλοντος το οποίο θα ενσωματώνει πλήρως διαδραστικές και παραμετροποιήσημες 
προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις του τρισδιάστατου χωροχρόνου και των κινήσεων εντός 
αυτού και που θα λαμβάνει υπόψη του τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. 
Σημαντική θεωρείται επίσης και η αξιοποίηση νοητικών πειραμάτων καθώς μπορούν να 
βοηθήσουν τους διδασκόμενους να φτάσουν νοητικά σε καταστάσεις που υπερβαίνουν 
σημαντικά τις καθημερινές τους εμπειρίες (Velentzas & Halkia, 2013).Η χρήση ήδη 
υπαρχόντων λογισμικών ενδέχεται να μην αρκεί για το σκοπό αυτό, αφού οι οπτικοποιήσεις 
και προσομοιώσεις που έως τώρα έχουν δημιουργηθεί, είναι συνήθως αποσπασματικές, 
αφορούν τις περισσότερες φορές εξειδικευμένες υποπεριπτώσεις της θεωρίας και 
απευθύνονται σε κοινό που είναι αρκετά εξοικειωμένο με τον αυστηρό μαθηματικό 
φορμαλισμό της Σχετικότητας. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο, αφού έχουν πλέον 
ωριμάσει οι τεχνολογίεςκαι το υλικό δημιουργίας γραφικών σε τρεις διαστάσεις, 
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επιτρέποντας τη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού κατάλληλου για την 
προσομοίωση/οπτικοποίηση φαινομένων των Φυσικών Επιστημών (Tσάκωνας& Καλκάνης, 
2013). 
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις προκύπτουσες από τη διεξαχθείσα έρευνα δυσκολίες των 
φοιτητών αλλά και αυτές των έως τώρα δημοσιευμένων ερευνών,θα μπορούσαν να 
προταθούν ορισμένες αλλαγές ή τροποποιήσεις στην διδασκαλεία της Φυσικής, τέτοιες που 
να τους βοηθήσουν να τις υπερβούν.Οι τροποποιήσεις αυτές μπορούνκάλλιστα να 
αναφέρονται στην υλη που ήδη διδάσκονται και δεν αφορά τη Σχετικότητα (Κλασική 
Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός) και να εξυπηρετούν ένα διπλό σκοπό, να λειτουργούν ως 
διαδικασία και γνώση που θα τους βοηθά στην μετέπειτα εισαγωγή της Σχετικότητας (αν 
αυτή ενσωματωθεί στο αναλυτικό τους πρόγραμμα) και να καθιστούν τη γνώση της Φυσικής 
που διδάσκονται λιγότερο αποσπασματική, τονίζοντας και αναδεικνύοντας τον ενοποιητικό 
χαρακτήρα της (αρχήισοδυναμίας, αρχή ακροτάτων στη φύση). 
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ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –  
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 
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Ο γεωλογικός χρόνος μέσα από την έννοια της αλλαγής. 
Μια αποτύπωση των ιδεών των μαθητώντης Α’ Λυκείου. 

 
Χριστόφαλου Φιλίππα Μάρθα 1και Χαλκιά Κρυσταλλία 2 

 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, fm.christofalou@gmail.com 2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, kxalkia@primedu.uoa.gr 
 
 Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις ιδέες των μαθητών της Α’ Λυκείου για τον Γεωλογικό 

Χρόνο (ΓΧ), όπως αυτός εξετάζεται μέσα από την έννοια της αλλαγής στην εξωτερική μορφή 
της Γης. Ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών αναδεικνύει τις ιδέες που έχουν 
για το ΓΧ και επιπλέον φανερώνει πως οι μαθητές δυσκολεύονται να αναφέρουν τους 
βασικούς μηχανισμούς που εξηγούν τις αλλαγές στη Γη, αδυνατούν να αντιληφθούν τις 
μεγάλες μονάδες που αυτός περιέχει, ενώ δείχνουν να παρερμηνεύουν τις μονάδες του 
χρόνου γενικότερα, αλλά και του ΓΧ ειδικότερα. 
 
Abstract This paper presents the ideas of students for Geological Time (Deep Time), as seen in the 
concept of change in the external shape of the Earth. Qualitative analysis of the responses of 
students highlights the ideas students have for the Geological Time and shows that they find it 
difficult initially to identify the basic mechanisms that explain the changes on Earth; they 
cannot understand the large units/numbers of Deep Time and finally seem to misunderstand 
the units of time in general. 
 
Εισαγωγή 
Ο χρόνος που απαιτείται για να γίνουν αντιληπτά τα γεωλογικά φαινόμενα, είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερος από αυτόν που ο ανθρώπινος νους επεξεργάζεται καθημερινά. Το κύριο 
χαρακτηριστικό του Γεωλογικού Χρόνου (Γ.Χ.) είναι οι μεγάλες τιμές αναφοράς. Επιπλέον, η 
γεωχρονολογική κλίμακα παρουσιάζει ασυμμετρία, όπως αντίστοιχα, και τα γεγονότα με τα 
οποία ταυτίζεται και χαρακτηρίζει. 
Για την κατανόηση του Γ.Χ. χρειάζεται η γνώση της χρονικής ταυτότητας ενός γεγονότος, 
καθώς και η κατανόηση του γεωλογικού φαινομένου αυτού καθαυτού (Cheek 2012). Έρευνες 
πάνω στον Γ.Χ. δείχνουν πως η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές να τον 
προσεγγίσουν αποτελεί εμπόδιο στην κατανόηση των γεωλογικών φαινομένων και 
διεργασιών (Trend 1998 & 2001, Case & Gunstone 2003, Hidalgo etal. 2004). 
Μαθητές και φοιτητές ηλικίας 13-24ετών φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολία στη διάρκεια 
γεγονότων με μεγάλες τιμές χρόνου (Cheek 2013), αλλά και να μην έχουν ένα νοητικό 
μοντέλο που θα τους βοηθήσει στη κατανόηση μεγάλων τιμών χρόνου (Catley & Νovick 
2008). 
Κατά τους Libarkin et al (2007), οι  ενήλικες (ηλικίας 18-55 ετών) είναι σε θέση να 
τοποθετήσουν τα γεωλογικά γεγονότα σε σωστή σειρά, αλλά δεν μπορούν να τα συνδέσουν 
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εννοιολογικά μεταξύ τους και να εκτιμήσουν πόσο χρόνο χρειάστηκαν για να 
συμβούν/αναπτυχθούν. 
O Montangero (1996) μίλησε για τη «διαχρονική σκέψη» και την ικανότητα να ξεδιπλώσει 
κάποιος στο χρόνο ένα φαινόμενο. Οι  Dodick & Orion (2003) βασίστηκαν στο έργο αυτό, 
και κατέληξαν πως στη γεωλογία ένα από τα τρια σημεία-κλειδιά για την ανάπτυξη της 
διαχρονικής σκέψης, είναι η έννοια της αλλαγής.  
Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται οι ιδέες των Α’ Λυκείου  πάνω στον  Γεωλογικό Χρόνο 
σύμφωνα με την έννοια της αλλαγής.Σκοπός είναι να καταγράψει τη χρήση του χρόνου στις 
απαντήσεις των μαθητών, και να αποτυπώσει τις ιδέες των μαθητών για τις αλλαγές στην 
επιφάνεια της Γης. 
 
Μεθοδολογία Έρευνας 
Ερευνητικό ερώτημα 
Ποιες είναι οι αντιλήψεις των μαθητών για το Γεωλογικό Χρόνο, όπως προκύπτουν από τις 
αντιλήψεις τους για τις μεταβολές (ανθρωπογενείς και μη) στην εξωτερική μορφή της Γης;  
 
Το εργαλείο της έρευνας 
Το εργαλείο της έρευνας είναι ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από ερωτήσεις ανοιχτού 
και κλειστού τύπου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 2 ανοιχτού τύπου ερωτήσεις,οι 
οποίες αποτελούν μέρος του αρχικού ερωτηματολογίου  και στόχο έχουν να καταγράψουν και 
να αποτυπώσουν τις ιδέες των μαθητών για τον γεωλογικό χρόνο μέσα από την έννοια της 
αλλαγής (Ερώτηση 1,2). Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στην βιβλιογραφία, αποτελεί 
πρωτότυπο υλικό και στόχος του είναι να διερευνήσει τις ιδέες των μαθητών για το χρόνο 
σύμφωνα με την έννοια της αλλαγής και τη χρήση του χώρου. 
 

Ερώτηση4 
 

  
Ερώτηση 5 
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Το δείγμα της έρευνας 
Το δείγμα της έρευνας είναι 114 μαθητές από 4 Ενιαία Λύκεια της Αττικής και της Φωκίδας 
(βολική δειγματοληψία).  
Η έρευνα 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά έγινε μια πιλοτική έρευνα σε 7 μαθητές 
Α’ Λυκείου ώστε να εξασφαλιστεί η σαφήνεια των ερωτήσεων και να προσδιοριστεί η 
απαιτούμενη διάρκεια για τη συμπλήρωση. Ακολούθησε η κανονική έρευνα με το τελικό και 
προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο, η οποία πραγματοποιήθηκε την Άνοιξη του 2013. 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Οι απαντήσεις των μαθητών έγιναν με ανάλυση περιεχομένου, όπου αναδύθηκαν οι βασικές 
κατηγορίες σχετικά με τις αντιλήψεις των μαθητών. Εδώ παρουσιάζονται οι δυο συνοπτικοί 
πίνακες (Πίνακας 1α και 1β, Πίνακας 2), που αντιστοιχούν σε κάθε ερώτηση που αναλύουμε, 
καθώς και ο Πίνακας 3 που παρουσιάζει τη παρουσία του χρόνου στις απαντήσεις των 
μαθητών. Οι πίνακες 1α και 1β πρέπει να διαβαστούν συνδυαστικά.  
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Πίνακας 1α: Αιτίες μεταβολής της εξωτερικής μορφής της Γης 
(αναφορές σε γεωλογικούς παράγοντες) 

  
 
 

 
 
 
 

  

α. 
απλή αναφορά

β. 
μηχανισμός

α. 
απλή αναφορά

β. 
μηχανισμός

παραδείγματα 
απαντήσεων

"Πιστεύω πως αλλάζει η μορφή της 
Γης λόγω σεισμών κ.τ.λ."

"Οτι η Γη αλλάζει από σεισμούς"

"Θα συμφωνήσω με την πρώτη 
άποψη γιατί είχα διαβάσει κάπου οτι 
τα βουνά, οι γκρεμοί ακόμη και τα 
ηφαίστεια δημιουργούνται εξαιτίας 
των σεισμών."

"...ή με τους σεισμούς όπου μπορεί να 
βυθίσουν κάποιο τμήμα μιας 
χερσονήσου ή ένα ολόκληρο 
νησάκι."

"Η Γη αλλάζει με τα χρόνια εξαιτίας 
της κίνησης των πλακών της."

"Η Γη αλλάζει συνεχώς αλλά όχι με 
γοργό ρυθμό γιατί ο φλοιός της Γης 
δε μένει σταθερός αλλά 
μετακινείται."

"Η Γη υπόκειται στη διάβρωση και 
στη φυσική φθορά..."

"Πιστεύω πως η εξωτερική της 
μορφή αλλάζει συνεχώς και κυρίως 
με την επίδραση του ανθρώπου 
αλλά και με την διάβρωση. .."

"...λόγω των ανθρώπων και των 
καιρικών συνθηκών αλλάζουν και 
διαβρώνονται τα βουνά."

"Η Γη εννοείται πως υπόκειται 
διαβρώσεις από τον αέρα, το νερό και 
κάποια άλλα στοιχεία της φύσης και 
με τα χρόνια η μορφή της αλλάζει ..."

"... Αν δούμε τις κορυφές βουνών, 
καταλαβαίνουμε πως δεν έτσι πάντα 
αφού όσο πιο στρογγυλή κορυφή, 
έχουν τόσο μεγαλύτερη διάβρωση 
έχουν υποστεί με το πέρασμα του 
χρόνου. Πολλά φαράγγια μας δίνουν 
να καταλάβουμε από τις μεταβολές 
στα πετρώματα πως δεν ήταν πάντα 
έτσι και οι έρημοι είναι αποτέλεσμα 
διάβρωσης επίσης..."

πλήθος αναφορών
(απαντήσεων) 38 17 16 4

ποσοστό % αναφορών
(απαντήσεων) 25% 11% 11% 3%

Σύνολο ανά κατηγορία

Τελικό αθροιστικό 
σύνολο 50%

55 20

37% 13%
75

Α. 
αναφορά σε γεωλογικούς παράγοντες

1. 
Ενδογενείς παράγοντες

2. 
εξωγενείς παράγοντες

πιο αναλυτική περιγραφή, με 
ρήματα, και αιτιακές σχέσεις

κριτήρια 
κατηγοριοποίησης

απλή αναφορά σε λέξεις όπως 
σεισμός, ηφαίστειο

πιο αναλυτική περιγραφή, με 
ρήματα, και αιτιακές σχέσεις

απλή αναφορά σε λέξεις όπως 
διάβρωση, καιρικά φαινόμενα 

κτλ
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Πίνακας 1β:Αιτίες μεταβολής της εξωτερικής μορφής της Γης  
(αναφορές σε ανθρωπογενείς και λοιπούς παράγοντες) 

 

   

1. 
άμεση επίδραση 

ανθρώπου

2. 
έμμεση επίδραση 

ανθρώπου
αναφορά σε 

περιβαλλοντικούς 
παράγοντες
(± φυσικά 

φαινόμενα)

1. 
χωρίς αιτιολόγηση

2. 
άσχετες απαντήσεις

//ασαφείς

παραδείγματα 
απαντήσεων

"Πιστεύω πως η Γη σίγουρα 
έχει αλλάξει με το πέρασμα 
των χρόνων και δεν έχει 
μείνει η ίδια. Διότι έχει 
υποστεί πολλές 
καταστροφές από τον 
άνθρωπο."

"Η Γη αλλάζει επειδή εμείς 
(οι άνθρωποι) και τα ζώα 
πατάνε πάνω της."

"Πιστεύω πως η 
εξωτερική της μορφή 
αλλάζει συνεχώς και 
κυρίως με την επίδραση 
του ανθρώπου..."

"Πιστεύω πως η Γη με το 
πέρασμα των χρόνων 
αλλάζει γιατί ο 
άνθρωπος προκειμένου 
να καλύψει κάποιες 
ανάγκες του την 
διαφοροποιεί."

"...Εγώ επίσης 
υποστηρίζω πως καθώς 
περνάνε τα χρόνια η Γη 
αλλάζει, αλλά όχι από 
μόνη της αλλά εξαιτίας 
μας. ..."

"Η Γη αλλάζει γιατί το 
έχω διαβάσει."

"Στα παλιά χρόνια πριν 
περίπου χιλιάδες χρόνια 
πιστεύω πως η Γη έχει 
αλλάξει δεν ήταν έτσι 
όπως είναι τώρα."

"Νομίζω οτι η επιφάνεια 
της Γης πάντα αλλάζει."

"Πιστεύω πως η 
εξωτερική μορφή της Γης 
αλλάζει επειδή όσο 
περνάει ο καιρός γίνονται 
όλο και πιο όμορφα και 
ζωντανά!"

"Πιστεύω πως η Γη 
αλλάζει μορφή με τα 
χρόνια, διότι 
δημιουργούνται 
καινούρια μέρη."

πλήθος αναφορών
(απαντήσεων) 20 32 19 4

ποσοστό % αναφορών
(απαντήσεων) 13% 21% 13% 3%

52 23
35% 15%

κριτήρια 
κατηγοριοποίησης

Τελικό αθροιστικό 
σύνολο

Β. 
αναφορά σε ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις
Δ. 

λοιπές

απλή αναφορά
ή

λέξεις όπως πόλεμος, 
γέφυρες

ρύπανση, φαινόμενο 
θερμοκηπίου, αύξηση 

θερμοκρασίας
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Σημαντικό είναι το πλήθος των αναφορών από τους μαθητές (35%) στις ανθρωπογενείς 
παρεμβάσεις ως βασική αιτία για την αλλαγή στην επιφάνεια της Γης (Πίνακες 1α και 1β). 
Αυτό, αρχικά φανερώνει ότι οι μαθητές δεν φαίνεται να έχουν μία σαφή αντίληψη των 
εσωτερικών διεργασιών της Γης, και φαίνεται να ταυτίζουν χρονικά τις αλλαγές στην 
εξωτερική μορφή της Γης με τη παρουσία του ανθρώπου. Οι μαθητές δηλαδή, αφήνουν έξω 
από την περιγραφή τους το μεγαλύτερο μέρος της ηλικίας της Γης. Προκύπτει ακόμη, πως οι 
μαθητές φαίνεται να αγνοούν τις εσωτερικές και εξωτερικές διεργασίες, και την επίδρασή 
τους στην επιφάνεια της Γης. 
Την ίδια τάση στις αντιλήψεις των μαθητών αποκαλύπτει και ο Πίνακας 2. Το 12% των 
αναφορών που έκαναν οι μαθητές αναφέρει πως ο άνθρωπος ευθύνεται για την παρουσία των 
απολιθωμάτων σε ορεινή περιοχή της Ελλάδας, δίνοντας λάθος χρονική ταυτότητα στο 
απολίθωμα και στη διάρκεια που απαιτείται για το φαινόμενο της ορογέννεσης αλλά και το 
μηχανισμό αυτό καθαυτό. Στον ίδιο πίνακα, το 29% των αναφορών μιλά για την αλλαγή στη 
στάθμη της θάλασσας ως την αιτία για την εμφάνιση των απολιθωμάτων. Φαίνεται δηλαδή 
ότι οι μαθητές αγνοούν τους μηχανισμούς της ορογέννεσης, αλλά και θεωρούν τους 
περιβαλλοντικούς μηχανισμούς (εξωγενείς διεργασίες και επίδραση ανθρώπου) ισχυρότερους 
από τις ενδογενείς διεργασίες.  
 

Πίνακας 2: Εξηγήσεις για την εμφάνιση των απολιθωμάτων 
 

  
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα για τη παρουσία του χρόνου στις 
απαντήσεις των μαθητών. Και στις δυο ερωτήσεις η πλειοψηφία των αναφορών των μαθητών 
περιέχει το χρόνο, είτε με άμεση αναφορά (π.χ. πριν από 2 ΔΧ), είτε έμμεσα (π.χ. πριν πολλά 
χρόνια).Μια τέτοια αναφορά φαίνεται να δείχνει την αναγκαιότητα της χρήσης του χρόνου 
για την περιγραφή μιας αλλαγής από τους μαθητές, ακόμη και αν δεν είναι σαφής από τους 
ίδιους, η εικόνα του χρόνου που απαιτήθηκε για αυτή την αλλαγή. 
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Πίνακας 3: Η παρουσία του χρόνου στις απαντήσεις των μαθητών 

 

  
Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Από τη ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών προέκυψαν μερικά συμπεράσματα. 
Αρκετοί μαθητές αδυνατούν να εξηγήσουν τους μηχανισμούς που ευθύνονται για τις αλλαγές 
στην εξωτερική μορφή της Γης. Ακόμη, ενώ οι μαθητές  χρειάζονται το Γεωλογικό Χρόνο για 
να περιγράψουν αυτές τις αλλαγές, φαίνεται να συγχέουν την έννοια του χρόνου γενικότερα, 
αλλά και τις τιμές του Γεωλογικού Χρόνου ειδικότερα. Ένα επιπλέον στοιχείο που φαίνεται 
να επιτείνει τη σύγχυση των μαθητών είναι ότι οι μαθητές στο μάθημα της Ιστορίας 
ασκούνται στη διαχείριση του Ιστορικού Χρόνου, του οποίου η κλίμακα διαφοροποιείται 
σαφώς από την κλίμακα του Καθημερινού Χρόνου, αλλά διαφοροποιείται ακόμη 
περισσότερο και από την κλίμακα του Γεωλογικού Χρόνου. Τέλος, φαίνεται να μην είναι 
ξεκάθαρο στους μαθητές πώς οι περιβαλλοντικές και κλιματικές αλλαγές λειτουργούν, καθώς 
και κατά πόσο ευθύνονται για την αλλαγή στην εξωτερική μορφή της Γης. 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι πολλές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην 
προσπάθειά τους να κατανοήσουν τον Γεωλογικό Χρόνο οφείλονται και στο γεγονός ότι ο 
Γεωλογικός Χρόνος δεν αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης στη Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Καθώς τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν είναι ικανά για γενίκευση και αποτελούν 
μια ένδειξη και αποτύπωση της εικόνας των ιδεών των μαθητών για τον Γεωλογικό Χρόνο, 
προτείνεται περεταίρω έρευνα (με περισσότερες σχετικές ερωτήσεις) και εφαρμογή σε 
περισσότερα Λύκεια, ώστε να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, προτείνεται 
η εξέταση της σχέσης της χρήσης της γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό επίπεδο) με τη 
κατανόηση  του Γεωλογικού Χρόνου. Ακόμη, προτείνεται η περεταίρω εξέταση της σχέσης 
κατανόησης του Γεωλογικού Χρόνου με τις ενδογενείς διεργασίες της Γης, με τα 
περιβαλλοντικά φαινόμενα καθώς και με την εξέλιξη των ειδών. Τέλος, προτείνεται μελέτη 
ώστε να βρεθούν πιθανές συσχετίσεις των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με 
γνωστικά αντικείμενα που χρησιμοποιούν επίσης μονάδες χρόνου, όπως η Ιστορία αλλά και 
τα Μαθηματικά. 
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Ιδέες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το Σύμπαν 
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Περίληψη Στην εργασία παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των μαθητών Α΄και Β΄ Λυκείου, σχετικά με τον 
τρόπο που αντιλαμβάνονται το Σύμπαν. Οι αναπαραστάσεις των μαθητών για το Σύμπαν, 
αλλά και οι ερμηνείες που έδωσαν σε επεξηγηματικές ερωτήσεις, κατηγοριοποιήθηκαν σε 
μοντέλα σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία και τα αντίστοιχα ιστορικά μοντέλα. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι τα εμπειρικά μοντέλα των μαθητών φανερώνουν την προσπάθεια 
τους να συμβιβάσουν τις επιστημονικές απόψεις με τις διαισθητικές αντιλήψεις τους.  
 
Abstract This paper presents the perceptions of high school students (grades10 and 11) about Universe. 
In this context, the representations of students about the Universe and their interpretations 
given to explanatory questions were analyzed. Students’ ideas expressed, either verbally or 
through drawings, were classified according to the literature and the corresponding historical 
models.The empirical models of students reveal that they try to reconcile the scientific view 
with their intuitive ideas. 
 
 
Εισαγωγή 
Η μορφή του Σύμπαντος και ο τρόπος απεικόνισής του αποτελεί ένα θέμα που απασχόλησε 
τους επιστήμονες ήδη από την αρχαιότητα. Κατά καιρούς, διάφορες θεωρίες (και σχετικές 
απεικονίσεις) για τη δομή του Σύμπαντος έχουν διατυπωθεί και ακολούθως απορριφθεί, αφού 
ο ανθρώπινος νους είναι δύσκολο να συλλάβει την πολυπλοκότητα που το χαρακτηρίζει. Η 
παρούσα εργασία αναφέρεται στην προσπάθεια αποτύπωσης των τρόπων με τους οποίους οι 
Έλληνες μαθητές του Λυκείου αντιλαμβάνονται το Σύμπαν. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου περιλαμβάνεται μόνον 
ένα μάθημα επιλογής σχετικό με την Αστρονομία (Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής) 
το οποίο διδάσκεται (ως μάθημα επιλογής) στη Β’ Λυκείου. Όμως, το μάθημα αυτό 
επιλέγεται από λίγους μαθητές, με αποτέλεσμα οι απόψεις των περισσοτέρων μαθητών να 
διαμορφώνονται από σπαράγματα σχολικής επιστήμης, από την «επιστήμη» των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης και από τις διαισθητικές τους αντιλήψεις. Τις γνωστικές ελλείψεις των 
μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο θέμα εντόπισαν σε σχετική 
εργασία τους και οι Σπανός και Ξενάκης (2014).  
Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε αστρονομικές και κοσμολογικές ιδέες είναι αρκετά 
περιορισμένες (Spiliotopoulou - Papantoniou, 2007). Μια από τις αιτίες είναι ότι τα 
Συμπαντικά φαινόμενα και οι σχετικές απεικονίσεις, διαφέρουν αρκετά από τα συνήθη 
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μακροσκοπικά φαινόμενα, καθώς απέχουν πολύ από την άμεση καθημερινότητα και 
απουσιάζει η εμπειρική προσέγγιση (Spiliotopoulou- Papantoniou 2007).  Ένας ακόμη λόγος 
αναφέρεται ότι είναι η συστημική φύση του Σύμπαντος που αυξάνει τις νοητικές απαιτήσεις 
για κατανόηση της λειτουργίας του Σύμπαντος (Buck 1990). Για παράδειγμα, ο Γαλαξίας 
αποτελεί αυτοτελώς ένα σύστημα, μέρος του οποίου είναι το Ηλιακό Σύστημα, ενώ η Γη 
αποτελεί μια συνιστώσα αυτού του συστήματος.  
Επιπλέον, το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον αναφέρεται ότι αποτελεί έναν ακόμη 
παράγοντα που επηρεάζει την εικόνα που δημιουργεί το παιδί για το Σύμπαν ( Klein, 1982 και 
Ojala , 1992). Τα ερεθίσματα που λαμβάνει το παιδί από το περιβάλλον του συμβάλλουν 
στην δημιουργία αναπαραστάσεων για το Σύμπαν και, κατ’ επέκταση, στην υιοθέτηση 
συγκεκριμένων μηχανισμών έτσι ώστε να μπορεί να εξηγήσει τα φαινόμενα που παρατηρεί 
στην καθημερινότητά του.   
Σε σχετική έρευνα, πρωτοετείς φοιτητές φανέρωναν μεγαλύτερη σύγχυση και αδυναμία 
κατανόησης όταν αναφέρονταν σε ζητήματα, όπως η δομή του Σύμπαντος και η κοσμική 
ιστορία, καταφεύγοντας συχνά σε δηλωτικού τύπου απαντήσεις (Simonelli&Pilachowski 
2004). 
Κατά τον Lombardi (1999), η ριζοσπαστική διαφορά μεταξύ της Αριστοτελικής και της 
Νευτώνειας Φυσικής αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον οποίο οφείλονται οι διαφορετικές 
κοσμολογικές απόψεις των μαθητών. Επιπλέον, οι Lightmanetal. (1987) στην έρευνα που 
διεξήγαγαν παρατήρησαν ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των μαθητών διαμορφώνουν 
σημαντικά τις κοσμολογικές ιδέες τους, καταλήγοντας ότι η ιδέα ενός διαστελλόμενου 
Σύμπαντος έρχεται αντιμέτωπη με τις υπαρξιακές φοβίες τόσο των μαθητών, όσο και των 
ενηλίκων. Αντίστοιχα, διάφοροι ερευνητές αναφέρουν ότι οι απεικονίσεις των μαθητών για 
το Σύμπαν θυμίζουν τα σχετικά ιστορικά μοντέλα (Lemmeretal. 2003, Lombardi 1999, Jaki 
1992 όπως αναφέρεται στους Lemmeretal. 2003, Abers and Kennel 1977), ενώ άλλοι 
ερευνητές αποφαίνονται ότι «το ηλιοκεντρικό μοντέλο θεωρείται σήμερα ως το «αληθές» 
επιστημονικό μοντέλο, το οποίο θα πρέπει να γνωρίσουν τα παιδιά σε μικρή ηλικία ως μία 
βασική επιστημονική γνώση» (Albaneseetal.1997).  
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της εικόνας που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές Α΄ 
και Β΄ Λυκείου για το Σύμπαν και το σχετικό ερευνητικό ερώτημα ήταν: «Πώς μπορούμε να 
ανιχνεύσουμε τις ιδέες των μαθητών Λυκείου για το Σύμπαν μέσω των μοντέλων που 
σχεδιάζουν και των ερμηνειών που δίδουν σε αυτά;». 
 
Μεθοδολογία 
Το δείγμα της έρευνας ήταν 336 μαθητές ηλικίας 16 και 17 ετών από τέσσερα σχολεία του 
νομού Αττικής που ανήκουν σε περιοχές με διαφορετικό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2013.  
Το εργαλείο της έρευνας ήταν ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 11 ανοιχτές 
ερωτήσεις. Οι 11 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι χωρισμένες σε 3 φάσεις. Η κάθε 
φάση δόθηκε χωριστά στους μαθητές αφού είχαν ολοκληρώσει την προηγούμενη. Η πρώτη 
φάση περιελάμβανε 3 ερωτήσεις για την απεικόνιση του Σύμπαντος, για τα συστατικά του 
και τον τρόπο δημιουργίας του. Η δεύτερη φάση περιελάμβανε 5 ερωτήσεις που εξέταζαν 
ξανά τον τρόπο δημιουργίας του Σύμπαντος, την ύπαρξη κέντρου του Σύμπαντος, τα όρια του 
Σύμπαντος, την κίνηση των σωμάτων και μια ερώτηση κατάταξης κάποιων ουρανίων 
σωμάτων ως προς τη μάζα τους. Τέλος, η τρίτη φάση περιελάμβανε 3 ερωτήσεις που 
εξέταζαν τι υπάρχει στο χώρο μεταξύ των ουρανίων σωμάτων στο Σύμπαν, το σχηματισμό 
του Ήλιου και μια ακόμα ερώτηση κατάταξης σε σχέση με την απόσταση κάποιων ουρανίων 
σωμάτων από τον Ήλιο.  
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Ανάλυση Δεδομένων 
Για την αποκωδικοποίηση των σχηματικών απεικονίσεων και την κατασκευή του εργαλείου 
αποδελτίωσης βασιστήκαμε σε δύο κριτήρια:  
α) την ταξινόμηση των αναπαραστάσεων των μαθητών για το Σύμπαν βάσει των ιστορικών 
μοντέλων (Jaki 1992 όπως αναφέρεται στους Lemmeretal. 2003):  Το οργανιστικό μοντέλο του Σύμπαντος (το Σύμπαν σαν ένας οργανισμός), όπως έγινε 

σαφές από τους Αρχαίους έλληνες φιλοσόφους όπως ο Αριστοτέλης,  Το μηχανιστικό μοντέλο του Σύμπαντος, μια άποψη που προέκυψε από την Νευτώνεια 
Μηχανική,  Το Σύγχρονο μοντέλο, το μοντέλο που ακολουθείται από ένα μοτίβο αριθμών 
(μαθηματικό φορμαλισμό) που υπαγορεύει η Σύγχρονη Φυσική. 

β) την ταξινόμηση των αναπαραστάσεων των μαθητών για το Σύμπαν βάσει του κριτηρίου 
της ρεαλιστικής προσέγγισης (Spiliotopoulou-Papantoniou 2007):  Η φυσική αναπαράσταση (προσεγγίζει την επιστημονική πραγματικότητα)  Η μεταφυσική αναπαράσταση (εισάγονται οι έννοιες του θείου, των πνευμάτων ή 

γενικότερα κάποιας ανώτερης ανεξήγητης δύναμης)  Η συμβολική αναπαράσταση (πλήρης απουσία ρεαλιστικού στοιχεία, το Σύμπαν είναι 
αποτυπωμένο με κάποιο σύμβολο) 

Έτσι καταλήξαμε στον παρακάτω κώδικα αποδελτίωσης ερωτηματολογίων (Εικόνα 1) και 
στις σχετικές αναπαραστάσεις των μαθητών ανά κατηγορία που υποστηρίζουν τον 
συγκεκριμένο κώδικα (Εικόνα 2). 
 Εικόνα 1: Κώδικας αποδελτίωσης ερωτηματολογίων 
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Εικόνα 2: Αντιπροσωπευτικές Αναπαραστάσεις Μαθητών ανά κατηγορία 
 

  
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Η επεξεργασία και η ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα SPSS 
20, αφού είχε προηγηθεί η ποιοτική ανάλυση τόσο των αναπαραστάσεων όσο και των 
ερωτήσεων ανοικτού τύπου. Η αποκωδικοποίηση των ερωτήσεων βασίστηκε στα 
χαρακτηριστικά που είχαμε ορίσει στην βιβλιογραφική αναζήτηση της έρευνας, μέρος των 
οποίων φαίνονται στην εικόνα 1.   
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Από τον συσχετισμό μοντέλων-σχολείων,παρατηρούμε ότι στις αναπαραστάσεις των 
μαθητών για το Σύμπαν επικρατεί το «οργανιστικό» μοντέλο και σε ένα μόνο σχολείο, 
υπερισχύει το «μηχανιστικό» μοντέλο. Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, φαίνεται ότι 
οι ιδέες των μαθητών Λυκείου αντικατοπτρίζουν την Αριστοτελική εικόνα για το Σύμπαν και 
μόνο σε ένα σχολείο αντικατοπτρίζουν την Νευτώνεια εικόνα για το Σύμπαν. Πιο 
συγκεκριμένα, στην πλειοψηφία των σχολείων οι απαντήσεις των μαθητών υποδηλώνουν μια 
ρεαλιστική προσέγγιση, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο και διαμορφωμένη εικόνα 
σε αυτή την τοποθέτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απλή αναφορά της 
Μεγάλης Έκρηξης, χωρίς να παρέχεται περαιτέρω πληροφόρηση και χωρίς να αναφέρεται η 
εξέλιξη του Σύμπαντος. Όπως αναφέρουν και οι Pratheretal., μια αιτιολόγηση που αποτελεί 
ετικέτα ενός συμβάντος (όπως το “BigBang), δεν απέχει πολύ από την άποψη της 
δημιουργίας του Σύμπαντος από τον Θεό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πολύ μικρό ποσοστό των 
μαθητών εστίασε και ανέφερε την εξέλιξη που έπεται της Μεγάλης Έκρηξης. 
Για να γίνουν σαφείς οι σχηματικές απεικονίσειςτων μαθητών, κατασκευάστηκε σχετικός 
πίνακας (Εικόνα 3).Τόσο στα εμπειρικά μοντέλα για το Σύμπαν όσο και στις απαντήσεις των 
μαθητών, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά δείγματα σε κάθε ερώτηση για όλες τις 
κατηγορίες και στα τέσσερα σχολεία που διεξήχθη η έρευνα. Σε περίπτωση που δεν 
παρατηρούνται τέσσερα αντιπροσωπευτικά δείγματα, συνεπάγεται ότι δεν εμφανίστηκε το 
αντίστοιχο μοντέλο ή η αιτιολόγηση στην προκείμενη κατηγορία. 
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Εικόνα 3: Αντιπροσωπευτικές Αναπαραστάσεις Μαθητών ανά σχολείο και ανά κατηγορία 
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Συμπεράσματα και προτάσεις 
Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι οι μαθητές αδυνατούν να συνθέσουν μιαν ολοκληρωμένη 
εικόνα για το Σύμπαν. Η ταύτιση του Ηλιακού Συστήματος και του Σύμπαντος είναι 
ευδιάκριτη σε πολλά από τα εμπειρικά μοντέλα των μαθητών. Οι μαθητές φαίνεται να 
υιοθετούν τα χαρακτηριστικά του «σύγχρονου» μοντέλου με δηλωτικού τύπου απαντήσεις, 
ενώ οι αιτιολογήσεις τους σε συνακόλουθες ερωτήσεις αναδεικνύουν το μηχανιστικό 
μοντέλο. 
Η έλλειψη κατανόησης, οι ανθρώπινοι φόβοι και οι ανασφάλειες, αυξάνουν το ποσοστό της 
«μεταφυσικής» αναπαράστασης σε επεξηγηματικές ερωτήσεις για το Σύμπαν. Ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό στις απεικονίσεις είναι πολύ μικρό. Μια ερμηνεία σε αυτή την 
παρατήρηση, είναι η ηλικία των μαθητών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η αδυναμία 
κατανόησης εννοιών, οπότε αποδίδουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε «μεταφυσικές» 
οντότητες.  
Οι μαθητές φαίνεται ότι αδυνατούν να αντιληφθούν την εξελικτική πορεία του Σύμπαντος, 
θεωρώντας ότι η Μεγάλη Έκρηξη αποτελεί μια πραγματική έκρηξη, και όχι μια διαδικασία 
κατά τη διάρκεια της οποίας η δομή και η σύσταση του Σύμπαντος εξελίχθηκε. Αυτό 
πιθανότατα αποδίδεται στην τάση που είχε η σχολική επιστήμη να δίνει έμφαση στο όνομα 
της διαδικασίας, παρά στην διαδικασία.  
Η παρούσα έρευνα φανερώνει ότι χρειάζεται πιο συστηματική εκπαίδευση των μαθητών σε 
βασικές γνώσεις της κοσμολογίας, δεδομένου ότι - εκτός των άλλων - αυτές οι γνώσεις 
αποτελούν προϋπόθεση για την κατανόηση σχετικών «ειδήσεων» που προβάλλονται 
καθημερινά από τα ΜΜΕ και δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν στον κοινωνικό 
διάλογο περί επιστήμης.  
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Ιδέες των μαθητών/τριών για τις φάσεις της Σελήνης και μια 
πρόταση αναδόμησής τους προς το επιστημονικό πρότυπο 

 
Πέλλα Θεοφανούλα 1 και Χαλκιά Κρυσταλλία 2 
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Περίληψη Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν αρχικά να αναδείξει τις ιδέες Ελλήνων μαθητών/τριών 
για τις φάσεις της Σελήνης και να τις συγκρίνει με τις ιδέες των παιδιών όπως 
αποτυπώνονταιστη διεθνήβιβλιογραφία. Το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι 
εκείνο της εννοιολογικής αλλαγής. Κατόπιν, στο πλαίσιο αυτό, έγινε προσπάθεια 
αναδόμησης των ιδεών των παιδιών προς το επιστημονικό πρότυπο, εφαρμόζοντας το 
μοντέλο της εποικοδομητικής διδασκαλίας. Η μελέτη αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και μια 
πρόταση για τη διδασκαλία των φάσεων της Σελήνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  
 
Abstract The purpose of this study was to reveal Greek students’ ideas on Moon’s phases and to 
compare themwith children’s ideas as they appear in the literature. The theoretical framework 
which comprises this study is that of conceptual change. In this framework we tried to 
reconstruct children’s ideas towardsthe scientific view, through a constructivist instruction. 
Thus, this study is a proposal for teaching Moon’s phases in Elementary Education. 
 
 
Εισαγωγή 
Τα τελευταία τριάντα χρόνια, πολλές έρευνες σχετικά με τις εναλλακτικές ιδέες 
μαθητών/τριών και ενηλίκων για τις φάσεις της Σελήνης επικεντρώθηκαν στην ανάδειξη και 
καταγραφή τους (Jonesetal. 1987, Baxter 1989, ParkerandHeywood 1998, Trumper 2001, 
Wilhelm 2009), ενώ άλλες μελέτησαν τις ιδέες των μαθητών/τριών πριν και μετά από 
διδακτική παρέμβαση (Callison and Wright 1993, Stahly et al. 1999, Dunlop 2000, Barnett 
and Morran 2002, Trundle et al. 2007, Trundle et al. 2010, Hobson et al. 2010), προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν υπήρξε μετατόπιση των ιδεών αυτών προς το επιστημονικό πρότυπο. 
Σύγχρονες έρευνες διερευνούντις επιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος στη 
διαμόρφωση των ιδεών μικρών παιδιών (Venvilleetal. 2012, Wilhelm 2014).  
Από τα πορίσματα των παραπάνω ερευνών προέκυψε ότι η συχνότερααπαντώμενη 
εναλλακτική ιδέα για τον αιτιακό μηχανισμό των φάσεων σε παιδιά ηλικίας 9-16 ετών αλλά 
και σε ενήλικες είναι ότι αυτές προκαλούνται από τη σκιά της Γης πάνω στη Σελήνη (μοντέλο 
της έκλειψης). Άλλες λιγότερο συχνά απαντώμενεςιδέες είναι ότι οι φάσεις οφείλονται στην 
κάλυψη της Σελήνης από σύννεφα, από κάποιο πλανήτη, από τον Ήλιο, στην περιστροφή της 
Γης, στην κλίση του άξονα της Γης προς ή μακριά από τη Σελήνη κ.ά. 
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Έρευνες σε παιδιά μικρότερα των 9 ετών έδειξαν ότι ο παράγοντας «σκιά» δεν αναφέρεται ως 
αιτία των φάσεων (Venvilleetal. 2012, Wilhelm 2014), ενώ η άποψη που κυριαρχεί είναι η 
κάλυψη της Σελήνης από σύννεφα. Επίσης, παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας αποδίδουν 
στη Σελήνη ανιμιστικές ιδιότητες (μεταβολή σχήματος κατά βούληση, απόδοση 
συναισθημάτων), για να ερμηνεύσουν το φαινόμενο των φάσεων (Wilhelm 2009).  
Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και μαθαίνουν περισσότερα για την κίνηση των ουράνιων 
σωμάτων, μπορεί να συμπεριλάβουν στις εξηγήσεις τους και την περιφορά της Σελήνης, 
υποστηρίζοντας ότι οι φάσεις συμβαίνουν καθώς η Σελήνη περνάει μέσα από η σκιά της Γης. 
Έρευνες που απευθύνθηκαν σε ενήλικες (CallisonandWright 1993, Trundleetal. 
2007)επιβεβαιώνουν αυτή την τάση. Μια πιθανή ερμηνεία αυτού του φαινομένου είναι η 
άποψη ότι κατά τη διάρκεια της «σχολικής μάθησης» τα παιδιά έρχονται σε επαφή με 
δισδιάστατες αναπαραστάσεις τρισδιάστατων φαινομένων, οι οποίες είναι δυσνόητες εξαιτίας 
της λανθασμένης κλίμακας ή είναι προϊόν των εναλλακτικών ιδεών των εκπαιδευτικών, που 
τις μεταφέρουν στους/στις μαθητές/τριες τους (Wilhelm 2014). 
Από τα πορίσματα των παραπάνω ερευνών προέκυψε ότι το θέμα των φάσεων είναι σύνθετο 
και δεν ενδείκνυταιη διδασκαλία τουσε παιδιά μικρότερα των 9 ετών, τόσο εξαιτίας της 
πολυπλοκότητας του ίδιου του φαινομένου όσοκαι της δυσκολίας που έχουν οι μαθητές/τριες 
μικρής ηλικίας να αντιληφθούν τα τρισδιάστατα μοντέλαπου χρησιμοποιούνται για την 
κατανόησή του (Stahlyetal. 1999, Dunlop 2000). Η χρήση τρισδιάστατων φυσικών μοντέλων 
αλλά και προσομοιώσεων στον Η/Υ για την κατανόηση του φαινομένου των φάσεων και των 
εκλείψεων ενδείκνυται σε μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές/τριες (Dunlop 
2000,BarnettandMorran 2002,Hobsonetal. 2010). 
Οι Jonesetal. (1987) αναγνώρισαν τη μεγάλη αξία των κονστρουκτιβιστικών μεθόδων στη 
διδασκαλία των φάσεων. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε και από τα πορίσματα της μελέτης των 
Trundleetal.(2010), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι με μια διδασκαλία συνεπή με τη θεωρία της 
εννοιολογικής αλλαγής, οι μαθητές/τριες Γυμνασίου μπορούν να οικοδομήσουν ένα 
ερμηνευτικό πλαίσιο για τις φάσεις της Σελήνης συμβατό με το επιστημονικό.  
Τα κριτήρια για την ταξινόμηση των ιδεών των μαθητών/τριών σχετικά με τις φάσειςτης 
Σελήνης σε εννοιολογικά μοντέλα διαμορφώθηκαν από τις εργασίες των Stahlyetal. 1999 και 
Trundleetal. 2010.Τα κριτήρια αυτά καθόρισαν τους παρακάτω τύπους εννοιολογικών 
μοντέλων, όπως φαίνονται στον πίνακα 1(Trundleetal. 2007) 

 
Πίνακας 1: Εννοιολογικά μοντέλαμαθητών/τριών για τις φάσεις της Σελήνης 

 
Κατηγορίες 

εννοιολογικών 
μοντέλων 

Κριτήρια 

Επιστημονικό Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών πληρούν και τα 4 επιστημονικά 
κριτήρια:  Η μισή Σελήνη φωτίζεται από τον Ήλιο.  Το τμήμα του φωτισμένου μισού που φαίνεται από τη Γη 

ποικίλει.  Οι σχετικές θέσεις της Γης, του Ήλιου και της Σελήνης 
καθορίζουν το τμήμα του φωτισμένου μισού που φαίνεται από 
τη Γη.  Η Σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη. 

Εν μέρει 
επιστημονικό 

Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών πληρούν ένα μέρος αλλά όχι και τα 
4 επιστημονικά κριτήρια, χωρίς όμως να εμφανίζεται κάποια 
εναλλακτική ιδέα. 

Εναλλακτικό Οι απαντήσεις τωνμαθητών/τριών εμφανίζουν ιδέες σε ασυμφωνία με 
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τις επιστημονικάαποδεκτές απόψεις 
Υβριδικό 

εναλλακτικό 
Οι απαντήσεις τωνμαθητών/τριών περιλαμβάνουν συνδυασμό 
εναλλακτικών ιδεών 

Κανένα Καμία πληροφορία που να ανακλά επιστημονικό ή εναλλακτικό 
μοντέλο. 

 Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι ιδέες 12χρονων Ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών για 
τον αιτιακό μηχανισμό των φάσεων και έγινε προσπάθεια αναδόμησής τους στο πλαίσιο της 
θεωρίας της εννοιολογικής αλλαγής (Driveretal. 1994).  
 
Η ταυτότητα της έρευνας 
Toερώτημα που κατηύθυνε την έρευνά μας ήταν: «Ποιες είναι οι ιδέες μαθητών/τριών της 
ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού για τον αιτιακό μηχανισμό των φάσεων της Σελήνης και σε ποιο 
βαθμό μπορούν αυτές να αναδομηθούν μέσω μιας διδασκαλίας που στοχεύει στην 
εννοιολογική αλλαγή;».  
Το δείγμα αποτέλεσαν 9 μαθητές/τριες (5 αγόρια, 4 κορίτσια) της Στ’ τάξης δύο επαρχιακών 
δημοτικών σχολείων της Κ. Μακεδονίας. Κριτήριο για την επιλογή των σχολείων ήταν η 
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. Κριτήριο για την επιλογή των μαθητών/τριών του δείγματος 
ήταν η επίδοσή τους στο μάθημα των Φ.Ε και το φύλο: επιλέχθηκαν 6 μαθητές/τριες από το 
πρώτο σχολείο και 3 μαθητές/τριες από το δεύτερο σχολείο. 
Η διερεύνηση ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις: 
Α’ φάση–Συνεντεύξεις προ παρέμβασης: Διεξήχθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις (pre-
interviews) στους/στις μαθητές/τριες του δείγματος, ώστε να ανιχνευθούνοι ιδέες τους για 
ορισμένα χαρακτηριστικά του μοτίβουτων φάσεων (π.χ. για τη διάρκεια και την 
περιοδικότητά του), για τις πιθανές αιτίες των φάσεων, καθώς και για το βαθμό στον οποίο 
μπορεί να γίνει διάκριση του φαινομένου των φάσεων από αυτό των εκλείψεων. Για το σκοπό 
αυτό, ζητήθηκαν από τους/τις μαθητές/τριες προφορικές εξηγήσεις, δισδιάστατες 
απεικονίσεις του μοτίβου των φάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση τρισδιάστατου 
φυσικού μοντέλου. Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν, ενώ κρατήθηκαν και σημειώσεις από 
την ερευνήτρια.  
Β’ φάση- Η Διδακτική παρέμβαση: Αρχικά οι μαθητές/τριες δεσμεύτηκαν σε καθημερινή, δια 
ζώσης παρατήρηση της Σελήνης για 8 εβδομάδες. Σε ατομικό φυλλάδιο ζωγράφιζαν 
καθημερινά τη Σελήνη, έτσι όπως την έβλεπαν στον ουρανό αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί. 
Όταν ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος και η Σελήνη δε φαινόταν ζωγράφιζαν ένα σύννεφο, 
ενώ όταν ο ουρανός ήταν καθαρός αλλά πάλι η Σελήνη δε φαινόταν έγραφαν «Σελήνη μη 
ορατή». Επιπρόσθετα, σε μια αφίσα στην τάξη (Ημερολόγιο της Σελήνης) οι μαθητές/τριες 
καταχωρούσαν καθημερινά τη μορφή της Σελήνης με ψηφιακές φωτογραφίες από το 
διαδίκτυο. Αυτό βοήθησε όσους/ες είχαν ελλιπείς παρατηρήσεις να συμπληρώσουν τα 
δεδομένα τους. Η αφίσα χρησιμοποιήθηκε σε επόμενο στάδιο της διδακτικής παρέμβασης 
μέσα από την εργασία στις ομάδες, για να διαπιστώσουν οι μαθητές/τριες ότι το φωτεινό 
τμήμα της Σελήνης που αυτοί/ες βλέπουν μεταβάλλεται καθημερινά σταδιακά, ότι οι μορφές 
αυτές ακολουθούν κάποια σειρά και επαναλαμβάνονται κάθε 30 μέρες περίπου και ότι είναι 
δυνατό κάποιο βράδυ που ο ουρανός δεν έχει σύννεφα η Σελήνη να μην είναι ορατή.  
Η διδακτική παρέμβαση συνεχίστηκε με διδασκαλία διάρκειας 10 διδακτικών ωρών 
βασισμένη στο μοντέλο της εποικοδομητικής προσέγγισης. Για το σκοπό αυτό,αξιοποιήθηκαν 
ποικίλες τροπικότητες (παρατηρήσεις, δραστηριότητες μοντελοποίησης, προσομοιώσεις στον 
Η/Υ), όπως υπαγορεύουν τα πορίσματα διεθνών ερευνών (Dunlop 2000, Barnett and Morran 
2002, Hobsonetal. 2010, Plummeretal. 2014). 
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Γ’ φάση-Μετά συνεντεύξεις: Δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής 
παρέμβασης διεξήχθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις(post-interviews) στους/στις 9 
μαθητές/τριες του δείγματος, προκειμένου να διαγνωστεί η ικανότητά τους να περιγράφουν 
το μοτίβο των φάσεων της Σελήνης σύμφωνα με το επιστημονικό πρότυπο, να ερμηνεύουν το 
φαινόμενο χρησιμοποιώντας φυσικό μοντέλο και να διαχωρίζουν το φαινόμενο των φάσεων 
της Σελήνης από αυτό των εκλείψεων. Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν, ενώ συλλέχθηκαν τα 
σκίτσα των μαθητών/τριών για την απεικόνιση του μοτίβου των φάσεων. Επιπλέον 
κρατήθηκαν σημειώσεις από τις ερευνήτριες κατά τον χειρισμό των μοντέλων από τους/ τις 
μαθητές/τριες. 

 
Ανάλυση δεδομένων 
Οι ιδέες των μαθητών/τριών που αναδείχτηκαν κατά την Α΄ και τη Γ΄ φάση της έρευνας 
ταξινομήθηκαν με βάση τα κριτήρια που καθορίζουν οι 4 τύποι εννοιολογικών μοντέλων του 
Πίνακα 1. Στη συνέχεια έγιναν συγκρίσεις ανάμεσα στα εννοιολογικά μοντέλα που 
προέκυψαν από την ανάλυση των pre/postinterviewsγια κάθε μαθητή/τρια του δείγματος, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η διδακτική παρέμβαση συνέβαλε στην επίτευξη 
εννοιολογικής αλλαγής. Επίσης, έγινε ποιοτική ανάλυση των σκίτσων των μαθητών/τριών και 
των αιτιολογήσεων που τα συνόδευε. 

 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Αποτελέσματα pre-interview 
Η ανάλυση των σκίτσων των μαθητών/τριών σχετικά με την απεικόνιση του μοτίβου των 
φάσεων της Σελήνης έδειξε ότι οι πιο συνήθεις απεικονίσεις της Σελήνης ήτανο ελάσσων 
μηνίσκος και η Πανσέληνος. Αυτή η τάση επιβεβαιώνεται και από τα πορίσματα άλλων 
ερευνών (Trundleetal. 2010). Ακόμα και σε εικόνες παιδικών βιβλίων, η μορφή της Σελήνης 
που εμφανίζεται πιο συχνά είναι αυτή του ελάσσονα μηνίσκου (TrundleandTroland, 2005).  

 
Εικόνα 1: Σκίτσο μαθητή για την απεικόνιση του μοτίβου πριν από τη διδακτική 

παρέμβαση. 
 

  
Επίσης, προέκυψε ότι οι μαθητές/τριες χρησιμοποίησαν τις ελάσσονες φάσεις ακόμα και 
κατά την απεικόνιση της αύξουσας ακολουθίας.  

 
Εικόνα 2: Σκίτσο μαθητή για την απεικόνιση του μοτίβου πριν από τη διδακτική 

παρέμβαση. 
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Οι 5 από τους 9 μαθητές/τριες του δείγματος αναγνώρισαν ότι πρόκειται για περιοδικό 
φαινόμενο αλλά δεν εκτίμησαν σωστά τη χρονική του διάρκεια, ενώ οι υπόλοιποι/ες 
θεώρησαν ότι οι αλλαγές αυτές προκύπτουν τυχαία.  
Ως προς την αιτία των φάσεων, κανένας/καμιά μαθητής/τρια δεν προσέγγισε το επιστημονικό 
πρότυπο, ενώ βρέθηκαν 7 μαθητές/τριες με εναλλακτικά μοντέλα. Ο παράγοντας «σύννεφα» 
εμφανίστηκε πολύ συχνά στην έρευνά μας ως αιτία των φάσεων, άποψη μη αναμενόμενηγια 
παιδιά ηλικίας 12 ετών, δεδομένου ότι αυτή η ιδέα είναι πιο διαδεδομένη σε μικρότερες 
ηλικιακές ομάδες(Baxter 1989, Stahlyetal. 1999, Venvilleetal. 2012). Επίσης, μη 
αναμενόμενη ήταν και η απόδοση ανιμιστικών ιδιοτήτων στη Σελήνη από ένανμαθητή, ο 
οποίος δήλωσεότι «η Σελήνη μοιάζει με ένα μπαλόνι που με κάποιο μαγικό τρόπο άλλοτε 
φουσκώνει, ξεφουσκώνει, παίρνει σχήμα μπανάνας…ανάλογα με τη στιγμή»,άποψη που 
συναντάται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, κάτω των 9 ετών (Wilhelm 2009).  

 
Πίνακας 2:Πιθανές αιτίες των φάσεων και εννοιολογικά μοντέλα των μαθητών/τριών 

 
Αιτία των φάσεων Εννοιολογικό μοντέλο 

Κάλυψη της Σελήνης από σύννεφα. Εναλλακτικό(2 μαθητές/τριες) 
Κάλυψη της Σελήνης από σύννεφα ή λόγω 
της περιστροφής της Γης. 

Εναλλακτικό(3 μαθητές/τριες) 
Αλλαγή σχήματος της Σελήνης με «μαγικό» 
τρόπο. 

Εναλλακτικό(1 μαθητής) 
Η σκιά της Γης πέφτει πάνω στη Σελήνη. Εναλλακτικό(1 μαθητής) 
Ασαφής εξήγηση για το φαινόμενο. Κανένα επιστημονικό ή εναλλακτικό μοντέλο 

(2 μαθητές/τριες) 
 

Παρόλο που ησκιά της Γης πάνω στη Σελήνη ήταν η δημοφιλέστερη αιτία των φάσεων στις 
περισσότερες έρευνες(Baxter 1989, Trumper 2001, Hobsonetal. 2010, Trundleetal. 2010), 
στην παρούσα έρευνα η άποψη αυτή ήταν από τις λιγότερο δημοφιλείς.  
Δύο μαθητές/τριες του δείγματος, ενώ αναγνώρισαν την περιοδικότητα του φαινομένου, ότι 
όλοι πάνω στη Γη βλέπουμε την ίδια μέρα την ίδια φάση, ωστόσο δεν έκαναν καμία αναφορά 
στις κινήσεις της Σελήνης και της Γης και δεν κατάφεραν να δώσουν κάποια ερμηνεία. 
Επειδή, λοιπόν οι απόψεις τους δεν ανακλούσαν κάποιο επιστημονικό ή εναλλακτικό 
μοντέλο, εντάχθηκαν στην κατηγορία «κανένα μοντέλο».  
Ως προς τις απόψεις των παιδιών για το φαινόμενο των εκλείψεων, κανένας/καμιά 
μαθητής/τρια δεν προσέγγισε το επιστημονικό πρότυπο.  

 
Αποτελέσματα post-interview 
Αναλύοντας τα σκίτσα των παιδιών μετά τη διδακτική παρέμβαση διαπιστώσαμε ότι σχεδόν 
όλοι /ες οι μαθητές/τριες (οι 8 από τους 9) αναγνώρισαν την περιοδικότητα του φαινομένου, 3 
από αυτούς/ές απεικόνισαν το μοτίβο των φάσεων σύμφωνα με το επιστημονικό πρότυπο 
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τόσο ως προς την απεικόνιση της αύξουσας και της ελάσσονος ακολουθίας όσο και ως προς 
τη διάρκεια, εντοπίζοντας και τη φάση της Νέας Σελήνης.  

 Εικόνα 3:Σκίτσο για την απεικόνιση του μοτίβου των φάσεων μετά από τη διδακτική 
παρέμβαση 

 Οι 3 από τους 9 μαθητές/τριες, ενώ απεικόνισαν την αύξουσα και την ελάσσονα ακολουθία, 
δεν έκαναν σωστή εκτίμηση της χρονικής εξέλιξης του μοτίβου, ενώ οι υπόλοιποι/ες τρεις 
μαθητές/τριες απέτυχαν να απεικονίσουν το μοτίβο σύμφωνα με το επιστημονικό πρότυπο 
και ως προς τις φάσεις και ως προς τη διάρκεια.  

 
Εικόνα 4: Σκίτσο για την απεικόνιση του μοτίβου των φάσεων μετά από τη διδακτική 

παρέμβαση 
 

  
Ως προς την αιτία των φάσεων, από την ανάλυση των προφορικών εξηγήσεων των 
μαθητών/τριών μετά τη διδακτική παρέμβαση προέκυψε ότι οι 3 από τους/τις 9 μαθητές/τριες 
του δείγματος έδωσαν ερμηνείες που ικανοποιούσαν και τα 4 κριτήρια του επιστημονικού 
προτύπου: «…η Σελήνη φωτίζεται πάντα η μισή από τον Ήλιο αλλά εμείς τη βλέπουμε 
διαφορετικά από τη Γη, ανάλογα με τη θέση τηςκαθώς γυρίζει γύρω από τη Γη…Καθώς γυρίζει, 
εμείς βλέπουμε το φωτισμένο τμήμα της να μεγαλώνει και μετά να μικραίνει…». 
Δύο μαθητές/τριες έδωσαν ερμηνείες που πληρούσαν τα 3 από τα 4 επιστημονικά κριτήρια: 
«…επειδή η Σελήνη γυρίζει γύρω από τη Γη, εμείς βλέπουμε το φωτισμένο τμήμα της 
διαφορετικό κάθε φορά, καθώς η Σελήνη φωτίζεται από τον Ήλιο…» Οι μαθητές/τριες 
αυτοί/ές, στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν το φαινόμενο, κατά το χειρισμό του 
φυσικού μοντέλου δεν απέδωσαν σωστά τη θέση της Σελήνης ως προς τη Γη για 
συγκεκριμένες φάσεις και χρονικά διαστήματα. Επειδή όμως οι ερμηνείες τους δεν 
ανακλούσαν κάποια εναλλακτική ιδέα, γι’αυτό οι ιδέες τους ταξινομήθηκαν στην κατηγορία 
«εν μέρει επιστημονικό μοντέλο».  
Τέλος, οι υπόλοιποι/ες 4 μαθητές/τριες έδωσαν εναλλακτικού τύπου ερμηνείες αλλά 
διαφορετικές από τις αρχικές. Οι ερμηνείες αυτές σχετίζονταν ως επί το πλείστον με 
παρανοήσεις της κίνησης της Σελήνης: «…Καθώς η Σελήνη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο, το 
φωτισμένο τμήμα της αλλάζει. Ο ήλιος φωτίζει κάθε φορά διαφορετικό μέρος της 
Σελήνης…»,«…(Οι φάσεις) οφείλονται στο φως των αστεριών. Παίρνει (η Σελήνη) κάθε φορά 
περισσότερο ή λιγότερο φως από τα αστέρια.», «…Καθώς η Σελήνη κινείται γύρω από τον 
Ήλιο, όταν είναι ανάμεσα στον Ήλιο και στη Γη δεν τη βλέπουμε. Καθώς κινείται, αρχίζουμε να 
τη βλέπουμε όλο και περισσότερο….» (η Γη είναι ακίνητη). 
Στον Πίνακα 3 απεικονίζονται τα συγκριτικά αποτελέσματα για τα εννοιολογικά μοντέλα των 
μαθητών/τριών πριν και μετά από τη διδακτική παρέμβαση. Όπως προκύπτει, υπάρχει 
σημαντική μετατόπιση των μαθητών/τριών προς το επιστημονικό και το εν μέρει 
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επιστημονικό μοντέλο και, αντίθετα, μείωση του αριθμού των μαθητών/τριών που 
εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν εναλλακτικού τύπου μοντέλα.  

 
Πίνακας 3: Συγκριτικά αποτελέσματα για τα εννοιολογικά μοντέλα των μαθητών/τριών 

πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 
Τύπος εννοιολογικού 

μοντέλου 
Πριν 

(αριθμός μαθητών/τριών) 
Μετά 

(αριθμός μαθητών/τριών) 
Επιστημονικό 0 3 
Εν μέρει επιστημονικό  0 2 
Εναλλακτικό  7 4 
Υβριδικό  0 0 
Κανένα 2 0 

 
Ως προς το φαινόμενο των εκλείψεων, οι 7 από τους/τις 9 μαθητές/τριες του δείγματος 
έδωσαν ερμηνείες και χειρίστηκαν τα φυσικά μοντέλα σύμφωνα με το επιστημονικό πρότυπο. 
Επίσης, επισήμαναν και τις βασικές διαφορές από το φαινόμενο των φάσεων. Αντίθετα, 2 
μαθητές έδωσαν εναλλακτικού τύπου ερμηνείες, υποστηρίζοντας ότι οι εκλείψεις οφείλονται 
στην κάλυψη της Σελήνης ή του Ήλιου από σύννεφα.  

 
Συμπεράσματα 
Η διδακτική παρέμβαση φαίνεται ότι συνέβαλε στη μετακίνηση των μαθητών/τριών προς το 
επιστημονικό πρότυπο, αφού πριν από τη διδακτική παρέμβαση κανένας μαθητής/τρια δεν 
είχε δώσει επιστημονικού ή εν μέρει επιστημονικού τύπου ερμηνεία, ενώ μετά τη διδακτική 
παρέμβαση τέτοιου τύπου ερμηνείες έδωσαν 5 μαθητές/τριες.  
Ενώ πριν από τη διδακτική παρέμβαση η πιο διαδεδομένη άποψη για την αιτία των φάσεων 
ήταν η κάλυψη της Σελήνης από σύννεφα, μετά τη διδακτική παρέμβαση η πλειονότητα των 
εναλλακτικών ιδεών των παιδιών σχετιζόταν με παρανοήσεις της κίνησης της Σελήνης. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί αφορμή για να τονιστεί η σπουδαιότητα των φυσικών μοντέλων ως 
διδακτικών εργαλείων, αφού αυτά επιτρέπουν στους μαθητές/τριες να εντοπίσουν τα κύρια 
στοιχεία του φαινομένου των φάσεων και των εκλείψεων και να γίνουν συγκρίσεις, δεδομένο 
που άλλωστε επισημαίνει και η βιβλιογραφία. Η χρήση φυσικών μοντέλων σε συνδυασμό με 
τις κινήσεις του σώματος επιτρέπουν στα παιδιά να αλληλεπιδράσουν με το χώρο, να 
συνειδητοποιήσουν τις σχετικές θέσεις και κινήσεις των αντικειμένων και να κάνουν 
συνδέσεις ανάμεσα στις παρατηρήσεις με σημείο αναφοράς τη Γη και στις ακριβείς κινήσεις 
των σωμάτων στο ηλιακό σύστημα (Plummer 2014). Όμως πρέπει να προηγείται συζήτηση 
με τους/τις μαθητές/τριες για τους περιορισμούς των μοντέλων, γιατί διαφορετικά μπορούν 
να δημιουργηθούν παρανοήσεις.  
Οι προσομοιώσεις στον Η/Υ μπορούν να παρέχουν δύο διαφορετικές προοπτικές (του θεατή 
από τη Γη και του θεατή από το διάστημα) στο ίδιο εικονικό περιβάλλον και να συμβάλλουν 
στη διάκριση των εννοιών «περιστροφή» και «περιφορά»καθώς και των επιπέδων των 
τροχιών των ουράνιων σωμάτων.  
Καθ’όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές/τριες είχαν ένα δυνατό αίσθημα 
ελέγχου και κυριότητας της δουλειάς τους, βασισμένο στις δικές τους παρατηρήσεις και στις 
ερμηνευτικές συζητήσεις στις ομάδες τους. Αυτός ο τρόπος δουλειάς τους/τις ενθάρρυνε να 
είναι μεταγνωστικά συνειδητοποιημένοι/ες για τις ασυνέπειες ανάμεσα στις ιδέες τους και 
στις επιστημονικές εξηγήσεις. Έτσι, η εννοιολογική αλλαγή είναι πιθανό να έχει περισσότερη 
διάρκεια. 
Στόχος μιας μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να είναι ο έλεγχος της διάρκειας των 
αποτελεσμάτων, άρα και της εννοιολογικής αλλαγής, καθώς και η εφαρμογή της σε 
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μεγαλύτερο αριθμό μαθητών/τριών από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και από 
διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα.  
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Οι ιδέες μαθητών Γυμνασίου για τις διαδρομές του νερού 
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Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ιδέες μαθητών Γυμνασίου για την κίνηση του νερού 
στην ατμόσφαιρα, στην επιφάνεια του εδάφους, στο υπέδαφος και στο άνθρωπο-μηχανικό 
περιβάλλον. Αναλύοντας τις απαντήσεις των μαθητών σε τρεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 
προσδιορίσαμε τρία επίπεδα συλλογισμών. Οι μαθητές χρησιμοποιούν στις εξηγήσεις τους 
κυρίως την «ορατή» διαδρομή του νερού (επίπεδο 2), λιγότερο το συνδυασμό «ορατής» με 
την υπόγεια (επίπεδο 3) και σπανιότερα υποδεικνύουν πιθανότητες και προϋποθέσεις κάτω 
από τις οποίες ακολουθείται η κάθε μια από τις εναλλακτικές διαδρομές (επίπεδο 3,5).  
 
Abstract The present study presents high school students’ conceptions of water moving through 
atmospheric, surface, and ground water systems, including human-engineered components of 
these systems. Analyzing the students’ answers to three open-ended questions we identified 
three levels of achievement in student reasoning. Students mainly use the "visible" water path 
(level 2), less the combination of the "visible" with the underground routes (level 3) and 
rarely put events in order and trace water along multiple pathways that include hidden and 
visible components (level 3.5) in their explanations.  
 
 
Εισαγωγή 
Η αναζήτηση λύσεων για παγκόσμια και τοπικά προβλήματα σχετικά με τα αποθέματα και 
την ποιότητα του νερού απαιτεί ενημερωμένους και επιστημονικά εγγράμματους πολίτες. 
Ευθύνη των εκπαιδευτικών είναι να δίνεται έμφαση στη σύνδεση της επιστήμης με μεγάλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Στα αναλυτικά προγράμματα χρειάζεται να περιλαμβάνονται οι 
επιδράσεις του ανθρώπου, της επιστήμης και της τεχνολογίας στα γήινα συστήματα 
συνδεδεμένες με την εξοικείωση των μαθητών σε επιστημονικές πρακτικές όπως: ανάπτυξη 
και χρήση μοντέλων, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, επιχειρηματολογία που στηρίζεται 
σε αποδείξεις, καθώς και απόκτηση, αξιολόγηση και κοινοποίηση πληροφοριών (Gunckel et 
al. 2012a).  
Οι αντιλήψεις των μαθητών για τις αλλαγές φάσης του νερού, τις λεκάνες απορροής, τα 
υπόγεια ύδατα και τη ρύπανση έχουν διερευνηθεί τελευταία. Η διδακτική της χημείας έχει 
τεκμηριώσει εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών για τα διαλύματα και τη διάλυση. 
Πρόσφατα, βρέθηκε ότι μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου συνήθως δεν σκέφτονται το νερό 
σε δυναμικά, κυκλικά συστήματα (Ben-Zvi, Assaraf & Orion 2005), αλλά επικεντρώνονται 
στο ατμοσφαιρικό τμήμα του κύκλου του νερού, αγνοώντας τις διαδικασίες που σχετίζονται 
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με τα υπόγεια, τα επιφανειακά ύδατα, και το νερό στα βιοτικά συστήματα (Orion & Ault 
2007). Πρόσφατη έρευνα σε Έλληνες μαθητές Δημοτικού έδειξε ότι παρόλο που μπορούν να 
αναγνωρίσουν βασικές σχετικές με τον κύκλο του νερού έννοιες, δεν μπορούν να εμβαθύνουν 
ώστε να βγάλουν συμπεράσματα για τον κύκλο του νερού στην φύση όταν αυτά δεν 
υπάρχουν ρητά διατυπωμένα στα βιβλία τους (Λαμπρινός κ.α. 2011, Λαμπρινός, Ρέλλου 
2011). Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται μέρος μιας ευρύτερης έρευνας η οποία μελετά 
τις ιδέες μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για τις διαδρομές του νερού σε φυσικά και 
ανθρωπογενή συστήματα  
 
Η ταυτότητα της έρευνας 
Η παρούσα έρευνα, βρίσκεται σε εξέλιξη στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο της 
Αθήνας και στο άρθρο αυτό περιγράφεται η ανάλυση μέρους ενός ερωτηματολογίου. 
Συγκεκριμένα παρουσιάζονται 2 ερωτήσεις (η πρώτη με δύο σκέλη 1α και 1β) από τις 11 που 
δόθηκε σε 25 μαθητές της Β Γυμνασίου το σχολικό έτος 2012-13 στο μάθημα της 
Γεωγραφίας. Οι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν ώστε να ανιχνεύουν πως οι μαθητές συζητούν τον 
τρόπο που κινείται το νερό στα τεχνικά και φυσικά συστήματα μεταφέροντας χημικές ουσίες 
και δίνοντας ζωή στα οικοσυστήματα με γνώσεις που απέκτησαν από τα μαθήματα Φυσικών 
Επιστημών (ΦΕ) στο σχολείο. Η κατασκευή των ερωτήσεων στηρίχθηκε σε σχετική έρευνα 
που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan (Gunckel et al. 2009, Gunckel et al. 
2012b).  
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η ανάλυση των δύο πρώτων ερωτήσεων του 
ερωτηματολογίου που εστιάζει στην κίνηση του νερού ενώ η ανάλυση των ερωτήσεων που 
αναφέρονται στην ανάμιξη διάλυση και μεταφορά ουσιών μέσω αυτής της κίνησης βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Σε αυτές τις ερωτήσεις οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν: στην ερώτηση 1α 
που πηγαίνει το νερό της βροχής που μαζεύεται στις λακκούβες του σχολείου και του δρόμου 
και στην ερώτηση 1β αν το νερό αυτό μπορεί να καταλήξει στην βρύση του μπάνιου τους. 
Και στις δύο περιπτώσεις, τους ζητήθηκε να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Στην 
ερώτηση 2 κλήθηκαν να ζωγραφίσουν και να εξηγήσουν με λόγια, πως γίνεται σε ένα ποτάμι 
να τρέχει νερό το καλοκαίρι παρόλο που για μήνες μπορεί να μην βρέχει στην περιοχή που 
κυλάει ο ποταμός.  
 
Αποτελέσματα και σχόλια 
Για τη διάκριση των ιδεών και συλλογισμών των μαθητών σε επίπεδα, αρχικά εντοπίσθηκαν 
ποιοτικά διαφορετικά πρότυπα στους συλλογισμούς τους τα οποία ομαδοποιήθηκαν με βάση 
κοινά χαρακτηριστικά σε επίπεδα. Κατόπιν έγινε σύγκριση των επιπέδων αυτών με την 
προτεινόμενη κατάταξη σε 4 επίπεδα της ομάδας του Michigan (Πίνακας 1) και βρέθηκε ότι 
οι απαντήσεις των περισσότερων Ελλήνων μαθητών εντάσσονται στα επίπεδα 2 και 3 
(Gunckel et al. 2012b), δηλαδή μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιγραφές και εξηγήσεις με 
βάση τις «τάσεις» των «στοιχείων» στη φύση και τη «σχολική επιστήμη» αντίστοιχα. 
Επιπλέον αυτών, στη δική μας ομαδοποίηση υπάρχει ένα ενδιάμεσο επίπεδο (3,5) για μια 
μικρή μερίδα απαντήσεων που ξεπερνούν το 3ο επίπεδο (αφηγήσεις σχολικής επιστήμης) 
πλησιάζοντας το 4ο (επιστημονικό επίπεδο περιγραφής) χωρίς όμως να μπορούν να 
αντιστοιχισθούν στο επίπεδο αυτό. Το επίπεδο αυτό χαρακτηρίζεται ως «μεταβατικό από τη 
σχολική επιστήμη προς επιστημονικά ποιοτικά μοντέλα» και ενσωματώνει απαντήσεις 
μαθητών που περιλαμβάνουν περιγραφές διαφορετικών διαδρομών που μπορεί να 
ακολουθήσει το νερό, αλλά και υποδείξεις για τη διαδρομή που είναι πιο πιθανό να 
υπερισχύσει ανάλογα με τις συνθήκες (π.χ. διαπερατότητα). Στους πίνακες που ακολουθούν 
φαίνονται η κατηγοριοποίηση της ομάδας του Michigan (Πίνακας 1) και χαρακτηριστικά 
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παραδείγματα από τις απαντήσεις – περιγραφές των μαθητών  στην κατηγοριοποίηση που 
προέκυψε στην δική μας έρευνα (Πίνακας 2).  

 
Πίνακας 1: H κατάταξη των συλλογισμών των μαθητών σε επίπεδα από την ομάδα του 

Michigan 
 

Επίπεδα Εξηγήσεις  Στοιχεία των εξηγήσεων 
4ο Επιστημονικά 

ποιοτικά μοντέλα 
Περιγραφές λεπτομερών διαδρομών του νερού μέσω των 
περιβαλλοντικών συστημάτων και ερμηνείες με τη 
χρήση πολλαπλών κλιμάκων και αναπαραστάσεων.  

3ο Σχολική επιστήμη Περιγραφές με αναφορές σε περισσότερες από μια 
πιθανές διαδρομές του νερού (συχνά και «κρυφές -
αόρατες»).  
Περιγράφουν την εξέλιξη των φαινομένων βάζοντας στη 
σωστή σειρά στον χώρο και το χρόνο τις κατάλληλες
διεργασίες.  
Χρήση εκφράσεων από την σχολική επιστήμη 
παράλληλα με εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας.  
Συνδέσεις μεταξύ αναπαραστάσεων και 3D φυσικού
κόσμου. 

2ο «Τάσεις» των 
«στοιχείων» στη 
φύσης 

Περιγραφές ευρύτερης «μακροσκοπικής» κλίμακας
μέχρι «μεγάλης» κλίμακας με αναφορές μόνο στα 
εμφανή «μέρη του χώρου».  
Χρήση εκφράσεων καθημερινής γλώσσας που 
αποδίδουν «τάσεις» ή «ενέργειες» στα φυσικά
αντικείμενα.  
Περιορισμένες συνδέσεις μεταξύ αναπαραστάσεων και 
φυσικού κόσμου. 

1o «Θέσεις» των 
«στοιχείων» στη 
φύση 

Περιγραφές περιορισμένης «μακροσκοπικής» κλίμακας
με αναφορές σε άμεσα ορατές θέσεις που εντοπίζεται το 
νερό.   
Καμία σύνδεση μεταξύ αναπαραστάσεων και φυσικού
κόσμου. 

 
 

Στον Πίνακα 2 βλέπουμε ότι στην πρώτη ερώτηση (1α) κάποιοι μαθητές απαντούν για την 
πιθανότητα να ακολουθήσει το νερό κάποια από τις εναλλακτικές διαδρομές, εκτιμώντας 
τους περιοριστικούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν στο περιβάλλον. Αυτό μας 
οδήγησε να τους κατατάξουμε σε ένα επίπεδο ενδιάμεσο μεταξύ της σχολικής αφήγησης και 
του επιστημονικού μοντέλου (επίπεδο 3,5)  λαμβάνοντας υπόψη τις πιο αναλυτικές οδηγίες 
για την κατάταξη των μαθητικών αφηγήσεων-περιγραφών της ομάδας του Michigan 
(Gunckel et al 2012b)   
Αξίζει ακόμη να αναφέρουμε ότι συχνά οι μαθητές δυσκολεύονται να ζωγραφίσουν την 
σκέψη τους την οποία όμως συμπληρώνουν με περιγραφές κειμένου όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 1α. Ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις όπου οι μαθητές ζωγραφίζουν αναπαραστάσεις 
όπου απεικονίζονται πολλές διαφορετικές διαδρομές του νερού μέσα από διαφορετικά υλικά 
που επηρεάζουν τον χρόνο παραμονής του στο υπέδαφος, αλλά δεν τις κατατάξαμε στο 
ενδιάμεσο μεταξύ σχολικής αφήγησης και επιστημονικού μοντέλου επίπεδο (3,5) καθώς δεν 
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αναφέρουν ρητά αυτή την επίδραση των διαφορετικών υλικών και της μορφολογίας του 
εδάφους-υπεδάφους (Εικόνα 1β). 
 
 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά παραδείγματα από τις απαντήσεις – περιγραφές 
 

ΕπίπεδαΑπαντήσεις μαθητών  Ζωγραφιές μαθητών 
3,5 «Άμα η λακκούβα βρίσκεται στο 

χώμα, ένα μέρος της
απορροφάται απ’ αυτό και το 
άλλο μέρος της εξατμίζεται. Οι 
λακκούβες του δρόμου μόνο
εξατμίζεται το νερό» 

  

3 «Εξατμίστηκε λόγω της υψηλής 
θερμοκρασίας. Έγινε υδρατμός 
και πήγε στην ατμόσφαιρα 
σχηματίζοντας σύννεφα.» 
 
«Εξατμίζεται, με την βοήθεια
του ήλου. Δηλαδή μετατρέπεται
από υγρό σε αέριο. Ή
απορροφάται από το χώμα…» 

  
2 «Γιατί αυτό το νερό εξατμίζεται

και η βροχή το μεταφέρει σε 
κάποια λίμνη, από όπου μπορεί
να το αντλήσει η ΕΥΔΑΠ και να 
το μεταφέρει σε εμάς και την 
μπανιέρα μας» 
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Εικόνα 1: Χαρακτηριστικές εικόνες μαθητών επιπέδου 3 
 

(α) (β) 

  
Οι περιγραφές των μαθητών – κατάταξη σε επίπεδα: Είναι αναμενόμενο ότι οι μαθητές μπορεί 
να χρησιμοποιούν πότε την καθημερινή γλώσσα και πότε την γλώσσα της σχολικής 
επιστήμης σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στις περιγραφές τους. Στο γράφημα που 
ακολουθεί φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών για όλες τις ερωτήσεις σε 
επίπεδα. 
Γενικά, οι Έλληνες μαθητές αναγνωρίζουν πως το νερό που βλέπουν στον δρόμο μετά από 
βροχή μπορεί να καταλήξει στο σπίτι τους μέσω του δικτύου ύδρευσης. Επίσης, δίνουν 
κάποια εξήγηση για τη ροή του νερού στα ποτάμια σε περιόδους ανομβρίας. Στο Γράφημα 1 
φαίνεται ότι οι ιδέες της πλειονότητας των μαθητών εντάσσονται στο 3ο επίπεδο καθώς 
υποδεικνύουν απλά τις διαφορετικές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει το νερό, 
ξεφεύγοντας από το προφανές (τα χιόνια που λειώνουν στα βουνά). Δύο περιγραφές, 
ξεπερνούν το επίπεδο 3, καθώς υποδεικνύουν πιθανότητες και προϋποθέσεις κάτω από τις 
οποίες θα ακολουθηθεί η κάθε μια από τις εναλλακτικές διαδρομές. 
Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία και με τα διεθνή δεδομένα, που 
υποδεικνύουν ότι στην μετάβαση των μαθητών από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, κυρίως στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας, οι μαθητές αρχίζουν να 
απομακρύνονται από τις πρώτες άτυπες εξηγήσεις (επίπεδο 1) και να πλησιάζουν την 
επιστημονική εξήγηση εμπλέκοντας τα επίπεδα 2 και 3 (Gunckel et al. 2012b). 
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Γράφημα 1: Κατανομή των εξηγήσεων των μαθητών ανά επίπεδο και ανά ερώτηση 
 

  
 
Ορατές και «αόρατες» διαδρομές στις περιγραφές των μαθητών: Η διδακτική έρευνα 
υποδεικνύει ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να σκεφτούν την ροή του νερού σε δυναμικά 
κυκλικά συστήματα επειδή δυσκολεύονται να δουν τις κρυμμένες διαδρομές αυτού του 
κύκλου (Ben-Zvi, Assaraf & Orion 2005, Orion & Ault 2007). Όμως η κατανόηση αυτή είναι 
θεμελιώδης για την μετάβαση προς την γλώσσα της σχολικής επιστήμης και της 
επιστημονικής περιγραφής -επίπεδα 3 και 4- (Gunckel et al. 2009). Στην παρούσα έρευνα 
επιχειρήσαμε να συσχετίσουμε την αναφορά των μαθητών στα «κρυμμένα μονοπάτια» του 
κύκλου του νερού με το είδος της ερώτησης στο οποίο προσπαθούν να δώσουν απάντηση. 
Παρακάτω (στο Γράφημα 2) απεικονίζεται το πλήθος των περιγραφών που αναφέρονται ή 
δεν αναφέρονται στην «κρυμμένη διαδρομή του νερού» για κάθε μια από τις τρεις ερωτήσεις 
(1α, 1β, 2). 
 

Γράφημα 2: Οι ιδέες των μαθητών για την «κρυμμένη διαδρομή του νερού» ανά ερώτηση 
 

  
Το Γράφημα 2 (που αφορά στην κρυμμένη διαδρομή του νερού) δείχνει ότι οι περισσότεροι 
μαθητές περιγράφουν την κατείσδυση του νερού στο έδαφος όταν πρέπει να δικαιολογήσουν 
τι γίνεται το νερό της βροχής που συγκρατείται στο έδαφος και δεν ρέει επιφανειακά προς 
κάποιον αποδέκτη (ερώτηση 1α). Όμως, όπως επίσης φαίνεται στο Γράφημα 2, λιγότεροι 
υποδεικνύουν υπόγειες διαδρομές προκειμένου να περιγράψουν την πορεία του νερού ως το 
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δίκτυο ύδρευσης (ερώτηση 1β), ενώ πολλοί αρκούνται στην «ορατή διαδρομή» μέσω της 
εξάτμισης, βροχής, συλλογής σε ποτάμια, λίμνες. Ενώ, ακόμη μικρότερο ποσοστό 
περιγραφών παρουσιάζουν τα υπόγεια ύδατα ως τροφοδότες των ποταμών (στην ερώτηση 2). 
Η πλειονότητα αρκείται στην φανερή διαδρομή της επιφανειακής απορροής του νερού που 
προέρχεται από την τήξη του χιονιού στα βουνά προκειμένου να δικαιολογήσουν την 
τροφοδοσία των ποταμών με νερό τις περιόδους που δεν βρέχει. 
Πιθανά στην 1α το ποσοστό των απαντήσεων που αναφέρονται στην κατείσδυση είναι 
μεγαλύτερο από ότι στις άλλες δύο ερωτήσεις επειδή η εξάτμιση δεν είναι ικανή να 
δικαιολογήσει την γρήγορη απομάκρυνση του νερού από τις λακκούβες σύμφωνα με την 
εμπειρία τους. Ακόμη, η άμεση εποπτεία του φαινομένου που καλούνται να περιγράψουν, 
ίσως  να τους έχει υποδείξει το δρόμο της κατείσδυσης (απορρόφηση από το έδαφος). 
Αντίθετα στις ερωτήσεις 1β και 2 οι μαθητές δεν έχουν άμεση εμπειρία: Δεν έχουν τη 
δυνατότητα άμεσης παρατήρησης των διαδρομών του νερού προς τους αποταμιευτήρες του 
συστήματος ύδρευσης, ούτε των αντίστοιχων διαδρομών προς την κοίτη των ποταμών. 
 
Συμπεράσματα 
Μαθητές και επιστήμονες έχουν διαφορετικές απόψεις για την κίνηση νερού στα 
περιβαλλοντικά συστήματα. Οι άτυπες ερμηνείες των μαθητών είναι αποτέλεσμα της 
εμπειρίας τους και της δομής της γλώσσας που χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τον 
κόσμο. Οι ερμηνείες που στηρίζονται σε μοντέλα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
επιστημονικές αρχές σε ένα ευρύ φάσμα επιπέδων. Το επίπεδο 2 των ερμηνειών των 
μαθητών, που περιλαμβάνουν οικείες -καθημερινές- συνδέσεις μεταξύ φυσικών και 
ανθρώπινων συστημάτων, εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινοτήτων στις οποίες συμμετέχουν, 
επομένως δεν θεωρείται άκυρο (Gunckel et al. 2012a). Ωστόσο, για συμμετοχή σε 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα δεν επαρκούν οι ερμηνείες των 
επιπέδων 2, και 3 (Covitt et al 2009). Το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να κάνει περισσότερα 
για την εξέλιξη των μαθητών σε πολίτες ικανούς να κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν 
επιστημονικές, στηριζόμενες σε μοντέλα, περιγραφές και ερμηνείες για την κατανόηση και 
αξιολόγηση επιστημονικών επιχειρημάτων για το νερό στα περιβαλλοντικά συστήματα. 
Η διδακτική έρευνα μπορεί να φωτίσει τον τρόπο που το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί 
αλλάξει ώστε να κάνει περισσότερα για τους μαθητές. Για παράδειγμα, η διερεύνηση του 
τρόπου με τον οποίο συζητούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα οι μαθητές, που προτείνεται στην 
παρούσα έρευνα, μπορεί να βοηθήσει τους δασκάλους να εντοπίσουν τι ακόμη χρειάζονται οι 
μαθητές τους ώστε να περάσουν στο επίπεδο 4 και να μπορούν να χαρακτηριστούν ως  
περιβαλλοντικά εγγράμματοι πολίτες (Gunckel et al. 2012b). 
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Περίληψη Η παρούσα εργασία αποσκοπούσε να διερευνήσειτις αξίες και τη λανθάνουσα γνώση 
φοιτητών/τριών Παιδαγωγικού Τμήματος για το οικολογικό αποτύπωμα. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 28 δευτεροετείς φοιτήτριες/τές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης-ΠΔΜ. Ως εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 
Environmental WALK Test 4 (EWT4), το οποίο βασίζεται στη χρήση εικόνων και  σε 
συνδυασμό με ανοιχτά και κλειστά ερωτήματα εκμαιεύονται οι αξίες και η λανθάνουσα 
γνώση των συμμετεχόντων για τα υπό μελέτη θέματα. Το ερωτηματολόγιο επιδόθηκε πριν 
και μια εβδομάδα μετά από δύο 3ωρες διδασκαλίες σχετικά με το θέμαΤα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν πως πριν τη διδασκαλία του οικολογικού αποτυπώματος, οι φοιτητές/τριες 
είχαν γνώσεις σε λανθάνουσα μορφή σχετικά με αυτό, και οι αξίες τους περιορίζονται κυρίως 
στις κατηγορίες της αειφορίας, της καλοζωίας και των οικονομικών αξιών.Μετά τη διδακτική 
παρέμβαση παρατηρείται μικρή μόνον βελτίωση στη λανθάνουσα γνώση των φοιτητών ενώ 
οι αξίες τους παρέμειναν αμετάβλητες.  
 
Abstract This study explored the latent knowledge and values hold by student-teachers regarding the 
ecological footprint. Twenty-eight students-teacher from the Department of Primary 
Education, University of Western Macedonia, in the 2nd year of their study participated in the 
study. The Environmental WALK4 test, which is based on the combined use of pictures with 
open and closed-form questions, was used for data collection. The test was administered 
before and a week after relevant trainingthat was lasting two 3hours-long sessions. Results 
indicate that before teaching student-teachers had a limited latent knowledge regarding the 
ecological footprint, but their respective values were limited to the categories of 
sustainability, well-being and economy. After teaching, a smooth progression in their latent 
knowledge was observed, while their values remained unchanged. 
 
 
Εισαγωγή 
Οι Wackernagel και Rees (1998, σελ. 9) περιγράφουν το οικολογικό αποτύπωμα (ΟικΑ, 
footprint) ως «το μέτρο του φορτίου που επιβάλλεται στη φύση από έναν δεδομένο 
πληθυσμό». Το ΟικΑ αντιπροσωπεύει τις εκτάσεις γης που είναι απαραίτητες για να 
υποστηρίξουντα τρέχοντα επίπεδα κατανάλωσης πόρων και την απόρριψη των αποβλήτων σε 
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έναν πληθυσμό. Σύμφωνα με το GlobalFootprintNetwork, το οικολογικό αποτύπωμα είναι το 
μέτρο που δηλώνει την ικανότητα μιας βιολογικά ενεργής περιοχής να  προσφέρει  όλες τις 
υπηρεσίες - πόρους που καταναλώνουν οι άνθρωποι αυτής της περιοχής, αλλά και να 
απορροφά τα απόβλητά της. Η ικανότητα αυτή ονομάζεται βιοϊκανότητα(biocapacity). 
Σύμφωνα με την έκδοση των Εθνικών Λογαριασμών Αποτυπώματος του 2011 
(NationalFootprintAccounts), στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ξεπεράστηκε για πρώτη 
φορά η βιοϊκανότητα του πλανήτη και αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως υπέρβαση 
(overshoot)(Boruckeetal., 2013).  Μάλιστα,σήμερα η Γη χρειάζεται έναν χρόνο και έξι μήνες 
για να αναγεννήσει ό,τι χρησιμοποιήσαμε σε ένα χρόνο. Συνεπώς, σήμερα η ανθρωπότητα 
χρειάζεται περίπου μιάμιση (1+1/2) Γη για να καλύψει όλες τις ανάγκες της!  
Ο όρος ‘σιωπηρή’ ή αλλιώς ‘λανθάνουσα γνώση’(tacitorlatentknowledge) εισήχθη από τον 
MichaelPolanyi, ο οποίος υποστήριξε πως ‘γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από αυτά που 
λέμε’ (Polanyi1983, σελ. 4). Η λανθάνουσα γνώση αποτελεί τη γνώση που κατέχουμε χωρίς 
να γνωρίζουμε την ύπαρξή της.Σύμφωνα με την ταξινόμηση της γνώσης των Nonaka και 
Takeuchi (1995), η γνώση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα φάσμα που εκτείνεται από την εντελώς 
σιωπηρή (tacit) ή λανθάνουσα (implicit) στην απόλυτα ρητή (explicit). Η σιωπηρή ή 
λανθάνουσα γνώση διακρίνεται από τη ρητή γνώση με βάση το κατά πόσο αυτή είναι σε μία 
μορφή που μπορεί να εκφραστεί με ρητό τρόπο. Η λανθάνουσα γνώση αφορά στις διάφορες 
μορφές εμπειρίας, τεχνογνωσίας, βαθειάς γνώσης, προσωπικών πιστεύω, κ.ά. και μπορεί 
κανείς να την εντοπίσει στις καθημερινές και άτυπες συζητήσεις (Panahi, Watson και 
Partridge, 2012). Συχνά οι άνθρωποι οδηγούνται σε συμπεριφορές οι οποίες υποκινούνται 
από τη λανθάνουσα γνώση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ενσωματωμένες αξίες οι 
οποίες υποκινούν και υποστηρίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, χωρίς κατ’ ανάγκη αυτό να 
γίνεται με συνειδητό τρόπο. Οι αξίες αφορούν στα «βαθιά ριζωμένα, αφηρημένα κίνητρα που 
καθοδηγούν, δικαιολογούν και εξηγούν τις στάσεις, τα πρότυπα, τις απόψεις και τις δράσεις 
μας» (Davidov, SchmidtandSchwartz 2008, σελ. 3). Έτσι, άτομα με διαφορετικό σύστημα 
αξιών προκρίνουν διαφορετικές συμπεριφορές (Πνευματικός και Patry 2014). 
Οι αξίες των ανθρώπων που αφορούν το περιβάλλον είναι γνωστές ως ‘περιβαλλοντικές 
αξίες’(environmentalvalues)και αφορούν τις αξίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις δράσεις 
των ανθρώπων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική φροντίδα και υπευθυνότητα 
(Guerrieretal., 1995). Οι WisemanandBogner (2003) ανέπτυξαν ένα μοντέλο οικολογικών 
αξιών δύο διαστάσεων, το λεγόμενο ModelofEcologicalValues (MEV). Σύμφωνα με αυτό το 
μοντέλο, οι οικολογικές αξίες του κάθε ατόμου αντανακλούν δύο ανεξάρτητες διαστάσεις. Η 
πρώτη διάσταση ονομάζεται ‘διατήρηση’,(preservation), αποτελεί τη βιοκεντρική διάσταση 
και αντανακλά τις αξίες των ανθρώπων για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. 
Η δεύτερη διάσταση ονομάζεται ‘χρησιμοποίηση’,(utilisation), αποτελεί την 
ανθρωποκεντρική διάσταση και αντανακλά τις αξίες των ανθρώπων στη βάση των οποίων 
αντιμετωπίζουν τη φύση ως πηγή πόρων για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών. Είναι, 
λοιπόν, εύλογο να υποθέσουμε ότι διαφορετικές περιβαλλοντικές αξίες των ατόμων οδηγούν 
σε διαφορετικές συμπεριφορές στην καθημερινότητα των ατόμων. Συνεπώς, η οποιαδήποτε 
διδακτική παρέμβαση με στόχο την κατανόηση της σημασίας του ΟικΑ δεν μπορεί να 
περιορίζεται μόνο στην εννοιολογική κατανόηση του ΟικΑ αλλά, εφόσον αυτή στοχεύει και 
στην αλλαγή της συμπεριφοράς, να στοχεύει και σε αλλαγές στις αξίες που υποστηρίζουν την 
περιβαλλοντική ευαισθησία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δε γνωρίζουμε να έχουν μελετηθεί οι 
σχέσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών αξιών με την εννοιολογική κατανόηση του ΟικΑ. 
Ακόμη, σε έρευνα που έγινε με στόχο την διερεύνηση της γνώσης των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών σχετικά με την έννοια του ενεργειακού αποτυπώματος, το οποίο αποτελεί το 
σημαντικότερο μέρος του ΟικΑ, έδειξε την άγνοιά τους σχετικά με το θέμα αυτό 
(Μαλανδράκης, Παπαδοπούλου, Μπέλλος, &Πανουτσόπουλος 2014), πράγμα το οποίο 
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δηλώνει και τη γενικότερη έλλειψη γνώσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέματα 
αποτυπωμάτων. 
Με βάση τα παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας ήταν τα εξής: 

1. Ποια είναιη λανθάνουσα γνώση μελλοντικώνεκπαιδευτικών σχετικά με την έννοια 
του ΟικΑ; 

2. Ποιες είναι οι κυρίαρχες αξίες που συνδέονται με αυτή τη λανθάνουσα γνώση σχετικά 
με το ΟικΑ; 

3. Αν και πώς η λανθάνουσα γνώση και οι αξίες αυτές τροποποιούνται μετά από σχετική 
διδακτική παρέμβαση; 

Η συνεισφορά της παρούσας έρευνας έγκειται στο ότι για πρώτη φορά γίνεται διερεύνηση της 
λανθάνουσας γνώσης και των αξιών για το ΟικΑ, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 
Επομένως, αναμένεται να αντληθούν αρκετές πληροφορίες σχετικές με τα θέματα αυτά 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική πράξη και στην καλύτερη εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών στο να διδάξουν αντίστοιχα θέματα.  
 
Πλαίσιο και Μεθοδολογία της έρευνας 
Συμμετέχοντες: Στην έρευνα συμμετείχαν 28 φοιτητές/τριες (22 γυναίκες και 6 άνδρες) του 
2ου έτους του ΠΤΔΕ Φλώρινας.  
Διδακτική παρέμβαση: Η διδασκαλία για το ΟικΑ είχε διάρκεια δύο 3ωρα τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν σε δυο διαδοχικές εβδομάδες. Περιελάμβανε θέματα σχετικά την έννοια 
του οικολογικού αποτυπώματος, τη μονάδα μέτρησής του, τους παράγοντες που 
περιλαμβάνει και τη σύνδεσή του με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.  
Εργαλεία της έρευνας: Για τη συλλογή των δεδομένων αναπτύχθηκε ένα εργαλείο μέτρησης 
της λανθάνουσας γνώσης της έννοιας του οικολογικού αποτυπώματος, βασισμένο στις αρχές 
του Environmental WALK Test 4 (EWT4) (PatryandZloebl, 2012). Στο ερωτηματολόγιο 
παρουσιάζονται επιλεγμένες εικόνες που στοχεύουν να προκαλέσουν αυθόρμητες απαντήσεις 
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, συνδυάζονται εικόνες με κλειστά 
και ανοιχτά ερωτήματα, με στόχο την ανάδειξη των αξιών και της λανθάνουσας γνώσης των 
συμμετεχόντων για το υπό μελέτη γνωστικό αντικείμενο. Χρησιμοποιήθηκαν δύο εικόνες. Η  
πρώτη παρουσίαζε ένα αγρόκτημα υψηλού οικολογικού αποτυπώματος και η δεύτερη ένα 
αγρόκτημα χαμηλού οικολογικού αποτυπώματος. Η κάθε εικόνα συνοδευόταν από τρία 
ερωτήματα, ίδια και για τις δύο εικόνες, τα οποία καλούσαν τους συμμετέχοντες να 
δηλώσουν τα τρία εκείνα στοιχεία από κάθε εικόνα που κρίνουν ως πιο σημαντικά αναφορικά 
με (α) τις ανθρώπινες ανάγκες που καλύπτει το περιβάλλον, (β) τη λειτουργία αυτών των 
στοιχείων, και (γ) την ζημία που μπορεί να πάθουν ή να προκαλέσουν αυτά τα στοιχεία στο 
περιβάλλον. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συνδέσουν την αξία που συνδέεται 
με το κάθε επιλεγόμενο στοιχείο.  
Διαδικασία: Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε πριν και μία εβδομάδα μετά από τη 
διδακτική παρέμβαση. Οι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν ότι οι απαντήσεις τους δεν θα 
βαθμολογηθούν, ενώ δεν τους επιτράπηκε να συμβουλευτούν κανένα σχετικό βιβλίο ή να 
συζητούν με άλλους συμφοιτητές/τριές τους κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου. Δεν υπήρχε χρονικός περιορισμός στη διάρκεια συμπλήρωσης των 
ερωτηματολογίων, ωστόσο και στις δύο επιδόσεις δεν χρειάστηκαν παραπάνω από 25-30΄ την 
κάθε φορά. 
Ανάλυση: Οι απαντήσεις που αφορούσαν τις αξίες ταξινομήθηκαν σε συγκεκριμένες, 
προκαθορισμένες κατηγορίες του EWT4.Επίσης, δημιουργήθηκαν επιπλέον κατηγορίες για 
το οικολογικό αποτύπωμα, καθώς η έννοια αυτή δεν συμπεριλαμβάνονταν στο EWT4. Η 
αξιολόγηση των απαντήσεων έγινε από δύο κριτές και όπου υπήρξε διαφωνία (~20% των 
περιπτώσεων) και από τρίτο κριτή. Έπειτα από συζήτηση μεταξύ των τριών κριτών επήλθε 
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100% συμφωνία μεταξύ των κριτών. Παρακάτω παραθέτονται ορισμένα παραδείγματα 
στοιχείων που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια και ταξινομήθηκαν στην αντίστοιχη 
κατηγορία αναφορικά με το ΟικΑ (Πίνακας 1).Ακόμη, στις απαντήσεις που λάβαμε υπήρχαν 
και άμεσες και έμμεσες αναφορές στις κατηγορίες των αξιών του EWT4, παραδείγματα των 
οποίων υπάρχουν παρακάτω (Πίνακας 2). Αντίθετα, στις απαντήσεις σχετικά με το ΟικΑ 
υπήρχαν μόνο έμμεσες αναφορές.  

  
Πίνακας 1: Παραδείγματα αντιστοίχησης κατηγοριών Οικολογικού Αποτυπώματος με 

δεδομένα που συλλέχθηκαν 
 

Κατηγορίες Οικολογικού 
Αποτυπώματος 

Παραδείγματα 
1. Μη επιβάρυνση 

περιβάλλοντος από 
φιλικά προς αυτό μέσα 
μεταφοράς  

Στοιχείο: 'ποδήλατο'  
Αναφορές : 'οικολογικό μέσο μεταφοράς', 'δεν επιβαρύνει το 
περιβάλλον',' καθαρό περιβάλλον', 'δε μολύνει το περιβάλλον', 
'μετακίνηση χωρίς ρύπανση' 

2. Επιβάρυνση 
περιβάλλοντος από μη 
φιλικά προς αυτό μέσα 
μεταφοράς  

Στοιχείο: 'αυτοκίνητο' 
Αναφορές: 'επιβάρυνση περιβάλλοντος', 'μόλυνση ατμόσφαιρας' 
 

3. Επιβάρυνση 
περιβάλλοντος λόγω 
έκλυσης CO2 

Στοιχείο: 'αυτοκίνητο' 
Αναφορές: 'μολύνει το περιβάλλον λόγω της εκπομπής CO2', 
'επιβάρυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου εξαιτίας της 
εκπομπής CO2' 

4. Επιβάρυνση 
περιβάλλοντος από 
καυσαέρια, ρύπους  

Στοιχείο: 'αυτοκίνητο', 'τρακτέρ' 
Αναφορές: 'μόλυνση περιβάλλοντος λόγω καυσαερίων', 'ρύποι', 
'καυσαέρια στο περιβάλλον', 'ρύποι: υπερβολική μετακίνηση' 

5. Κατανάλωση φυσικών 
πόρων - Ορυκτός 
πλούτος  

Στοιχείο: 'πυλώνας ΔΕΗ' 
Αναφορές: ' Ρύπανση περιβάλλοντος γιατί για να λειτουργεί 
κάνουμε εξόρυξη λιγνίτη', 'κατανάλωση ορυκτού πλούτου' 
 
Στοιχείο: 'νερό' 
Αναφορές: 'σεβασμός προς το περιβάλλον μέσω της μειωμένης 
κατανάλωσής του' 

6. Εξοικονόμηση 
ενέργειας ή ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας  

Στοιχεία: 'ανεμογεννήτρια', 'φωτοβολταϊκά',  'ηλιακός 
θερμοσίφωνας' 
Αναφορές: 'εξοικονόμηση ενέργειας', 'ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας', 'παροχή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης φυσικών 
πόρων', 'αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ' 

7. Επιβάρυνση 
περιβάλλοντος από την 
κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας  

Στοιχείο: 'ηλεκτρικό ρεύμα' 
Αναφορές: 'επιβάρυνση περιβάλλοντος', 'ρύπανση 
περιβάλλοντος' 

8. Επιβάρυνση/ μόλυνση ή 
μη του περιβάλλοντος 
από τα σκουπίδια  

 

Στοιχείο: 'κάδος απορριμμάτων' 
Αναφορές: 'συσσώρευση σκουπιδιών -> μόλυνση 
περιβάλλοντος', 'δε μολύνεται το περιβάλλον (με τη χρήση του 
κάδου μειώνονται τα σκουπίδια) ' 
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9. Προστασία 
περιβάλλοντος μέσω 
ανακύκλωσης  

 

Στοιχείο: ' κάδος ανακύκλωσης' 
Αναφορές: 'προστασία περιβάλλοντος', 'επιβάρυνση 
περιβάλλοντος αν δε χρησιμοποιούνται' 

10. Καθαριότητα 
περιβάλλοντος  

Στοιχείο: 'κάδος απορριμμάτων' ή 'κάδος ανακύκλωσης' 
Αναφορές: 'καθαρό περιβάλλον', 'καθαρισμός περιβάλλοντος' 

 
 

Πίνακας 2: Παραδείγματα αντιστοίχησης κατηγοριών «Αξιών» με αναφορές- στοιχεία 
που συλλέχθηκαν 

 
Κατηγορίες αξιών 
EWT4 Στοιχεία 
Καλοζωία(well-being) Άμεσα: 'ποιότητα ζωής', 'ευκολία στη ζωή', 'υγιεινή' 

Έμμεσα: 'τροφή', 'παροχή νερού', 'οξυγόνο- επιβίωση' 
Αειφορία(sustainability) Άμεσα: 'σεβασμός για το περιβάλλον', 'προστασία 

περιβάλλοντος', 'οικολογική συνείδηση' 
Έμμεσα: 'δε μολύνεται το περιβάλλον', 'επιβίωση', 'οξυγόνο', 
'ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ανεξάντλητη αφού ο αέρας δε 
θα πάψει', 'φιλική μετακίνηση προς το περιβάλλον' 

Οικονομικές αξίες 
(economical values) 

Άμεσα: 'εξοικονόμηση ενέργειας', 'οικονομία' 
Έμμεσα: 'ευκολία μετακίνησης', 'μεταφορά', 'παραγωγή 
προϊόντων' 

Αισθητικές (aesthetical) Άμεσα: 'Ομορφιά' 
Δικαιοσύνη (justice) Έμμεσα: 'δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζουν πολιτισμένα' 
Φροντίδα (care) Έμμεσα: 'φροντίδα προς τα ζώα- φιλοζωική συνείδηση' 
Άλλα (others) ''Όργωμα του χωραφιού', 'κατοικία ζώων' 

 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Αναφορές σχετικά με το ΟικΑ 
Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, η πλειοψηφία των φοιτητών, τόσο πριν τη διδασκαλία του 
οικολογικού αποτυπώματος (16 άτομα) όσο και μετά από αυτήν (15 άτομα), αναφέρθηκε σε 
στοιχεία που αφορούν στην Εξοικονόμηση ενέργειας ή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 
Άλλες, επίσης συχνές κατηγορίες είναι η Επιβάρυνση/μόλυνση ή μη του περιβάλλοντος από 
τα σκουπίδια (11 πριν τη διδασκαλία και 28 μετά), η Επιβάρυνση περιβάλλοντος από 
καυσαέρια και ρύπους (9/6), η Επιβάρυνση του περιβάλλοντος από μη φιλικά προς αυτό μέσα 
μεταφοράς (9/6), η Προστασία περιβάλλοντος μέσω ανακύκλωσης (8/5), και η Καθαριότητα 
περιβάλλοντος (6/7). 
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Πριν τη διδασκαλία του οικολογικού αποτυπώματος Μετά τη διδασκαλία του οικολογικού αποτυπώματος

Γράφημα 1: Σύγκριση των απαντήσεων φοιτητών/τριών πριν και μετά τη διδασκαλία σε 
έννοιες σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα 

 
 

Οι κατηγορίες με τις λιγότερες αναφορές είναι αυτές της Μη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος 
από φιλικά προς αυτό μέσα μεταφοράς (4/7), η Κατανάλωση φυσικών πόρων-Ορυκτός 
πλούτος (3/2), η Επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω έκλυσης CO2 (2/6), και η Επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (2/3). Επομένως, μετά τη 
διδασκαλία, παρατηρείται μείωση των γενικών αναφορών που συνδέονται με την επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος από καυσαέρια (96) και μη φιλικά μέσα μεταφοράς (96), ενώ 
αντίθετα αυξάνονται οι αναφορές σχετικά με την επιβάρυνση από το CO2 (2 6). 
Κλείνοντας, ενθαρρυντικά στοιχεία αποτελούν(α) το ότι πριν τη διδασκαλία ήταν πολύ 
υψηλός ο αριθμός των φοιτητών/τριών οι οποίοι διατύπωσαν αναφορές σχετικά με το 
οικολογικό αποτύπωμα (26/28) και (β) ότι μετά τη διδασκαλία περίπου οι μισοί 
φοιτητές/τριες (13 άτομα) εμφάνισαν αύξηση, έστω και κατά μία φορά, στις αναφορές τους 
για το οικολογικό αποτύπωμα. Τέλος, σημαντικό είναι το εύρημα ότι όλες οι αναφορές των 
φοιτητών/τριών στο ΟικΑ ήταν έμμεσες και καμία άμεση αναφορά δεν καταγράφηκε τόσο 
πριν όσο και μετά τη διδασκαλία.  
 
Αναφορές σχετικά με τις αξίες  
Στην περίπτωση του αγροκτήματος με υψηλό ΟικΑ (Γράφημα 2), οι κυρίαρχες αξίες που 
αναφέρθηκαν σχεδόν από όλους τους συμμετέχοντες τόσο πριν όσο και μετά τη διδασκαλία, 
ήταν οι αξίες της Αειφορίας, της Καλοζωίας και της Οικονομίας. Ωστόσο, μετά τη 
διδασκαλία του ΟικΑ μειώθηκαν οι αναφορές στην Αειφορία (28/25) και κυρίως στην 
Καλοζωία (21/14), ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι αναφορές σε αξίες σχετικά με την Οικονομία 
(8/14). Ακόμη, αξίες των κατηγοριών Δικαιοσύνη (1), Φροντίδα (1), Αισθητική αξία (1), 
διατυπώνονται από ένα άτομο η καθεμία, μόνο μετά τη διδασκαλία.Παρόμοια είναι τα 
αποτελέσματα και στην περίπτωση του αγροκτήματος με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα 
(Γράφημα 3). Και εδώ κυρίαρχες αξίες αναδείχθηκαν οι αξίες της Αειφορίας, της Καλοζωίας 
και της Οικονομίας. Ωστόσο, στο αγρόκτημα με χαμηλό ΟικΑ, μετά τη διδασκαλία φαίνεται 
να αυξάνει η εμφάνιση των αξιών για την Αειφορία (23/26), ενώ μειώνονται ελαφρά αυτές 
για την Καλοζωία (16/15) και για την Οικονομία (15/14). Επίσης, η Αισθητική αξία 
αναφέρθηκε μόνο από ένα άτομο μετά τη διδασκαλία.  
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Γράφημα 2: Σύγκριση κατηγοριών EWT4 για το ζητούμενο ‘Αξίες’ από την 1η εικόνα 
(αγρόκτημα με υψηλό οικολογικό αποτύπωμα) πριν και μετά τη διδασκαλία. 

 

 
 Γράφημα 3: Σύγκριση κατηγοριών EWT4 για το ζητούμενο ‘Αξίες’ από την 2η εικόνα 

(αγρόκτημα με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα) πριν και μετά τη διδασκαλία. 
 

 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Συμπερασματικά, ήδη πριν τη διδασκαλία του οικολογικού αποτυπώματος είκοσι έξι από 
τους είκοσι οκτώ φοιτητές/τριες ανέφεραν στοιχεία του ΟικΑ. Αυτό μας δείχνει πως κατείχαν 
αρκετές γνώσεις σελανθάνουσα μορφή σχετικά με το ΟικΑ, η οποία αν και φαίνεται να 
βελτιώνεται ελαφρά μετά τη διδασκαλία, ωστόσο εκδηλώθηκε μόνο με έμμεσες και όχι 
άμεσες αναφορές.  
Ειδικότερα, οι φοιτητές/τριες διατύπωσαν ένα ευρύ φάσμα αναφορών για το οικολογικό 
αποτύπωμα, οι οποίες συνέβαλαν στη δημιουργία κατηγοριών από πολύ γενικές, μέχρι πολύ 
ειδικές. Για παράδειγμα, οι κατηγορίες Μη επιβάρυνση περιβάλλοντος από φιλικά προς αυτό 
μέσα μεταφοράς, Επιβάρυνση περιβάλλοντος από μη φιλικά προς αυτό μέσα μεταφοράς, 
Καθαριότητα περιβάλλοντος, περιλαμβάνουν γενικές αναφορές για τη μόλυνση ή μη του 
περιβάλλοντος. Οι κατηγορίες Επιβάρυνση περιβάλλοντος από καυσαέρια, ρύπους, 
Προστασία περιβάλλοντος μέσω ανακύκλωσης, Επιβάρυνση περιβάλλοντος από την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, Επιβάρυνση/ μόλυνση ή μη του περιβάλλοντος από τα 
σκουπίδια, περιλαμβάνουν πιο εξειδικευμένες αναφορές. Οι κατηγορίες Εξοικονόμηση 
ενέργειας ή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Κατανάλωση φυσικών πόρων - 
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Ορυκτός πλούτος και Επιβάρυνση περιβάλλοντος λόγω έκλυσης CO2,αποτελούνται από τις 
πιο εξειδικευμένες απαντήσεις που είναι σχετικές με το οικολογικό αποτύπωμα. Μάλιστα, η 
τελευταία κατηγορία της έκλυσης CO2 σχετίζεται με το αποτύπωμα άνθρακα το οποίο 
αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα του οικολογικού αποτυπώματος. 
Επιπρόσθετα, σχετικά με τις αξίες, και για τις δύο εικόνες τόσο πριν όσο και μετά τη 
διδασκαλία του οικολογικού αποτυπώματος, η κατηγορία που κυριάρχησε ήταν η Αειφορία, 
έπειτα η Καλοζωία και τρίτη η Οικονομικές αξίες. Το σημαντικό είναι ότι και οι τρεις αυτές 
αξίες συνδέονται πραγματικά με το ΟικΑαφού απώτερος στόχος του ΟικΑ είναι η επίτευξη 
ενός βιώσιμου επιπέδου ζωής (αειφορία), το οποίο όμως επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
από οικονομικές αξίες και το επιθυμητό επίπεδο καλοζωίας των πολιτών.  
Οι επιπτώσεις στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι 
σημαντικές καθώς διαπιστώνεται η ύπαρξη στοιχείων λανθάνουσας γνώσης σχετικά με το 
ΟικΑ η οποία μπορεί και να ενισχυθεί και να γίνει πιο άμεση και εμφανής. Για παράδειγμα, 
τα μέσα μεταφοράς, τα καυσαέρια και ειδικότερα το CO2, η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι 
είναι έννοιες που συνδέονται πολύ στενά με το ΟικΑ και η ανάδειξή τους κατά τη διδασκαλία 
και η άμεση και εμφανής σύνδεσή τους με το ΟικΑ μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων θα 
διευκόλυνε την κατανόηση της έννοιας του ΟικΑ. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
καλλιέργεια και των υπολοίπων όψεων του ΟικΑ οι οποίες δεν φαίνεται να προϋπάρχουν, 
όπως η παραγωγή και κατανάλωση τροφής, η ξυλεία και τα δασικά προϊόντα, οι κατοικίες και 
οι υποδομές.  
Καθώς η παρούσα μελέτηστηρίζεται σε ένα σχετικά μικρό δείγμα, επόμενες έρευνες θα 
πρέπει ναπεριλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό μελλοντικών ή εν ενεργεία εκπαιδευτικών και 
να επικεντρωθούν στην ανάδειξη περισσότερων όψεων της λανθάνουσας γνώσης για το 
ΟικΑ, των λειτουργιών που συνδέονται με αυτό, καθώς και στην ανάπτυξη πιο κατάλληλων 
διδακτικών παρεμβάσεων.  
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Οι γνώσεις των αποφοίτων της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως 
συνιστώσα του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού 

Κυριαζή Παναγιώτα1, Μαυρικάκη Ευαγγελία2 1 Π.Τ.Δ.Ε., ΕΚΠΑ, Υποψήφια διδάκτωρ, dkyriazjulie@gmail.com 2 Π.Τ.Δ.Ε., ΕΚΠΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια, emavrikaki@primedu.gr  
Περίληψη  Στη συγκεκριμένη εργασία διερευνάται η γνώση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ως συνιστώσα του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο GELI σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1010 ατόμων. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι πολύ λίγα άτομα ήταν σε θέση να απαντήσουν σωστά στο 75% 
τουλάχιστον των ερωτήσεων. Η έρευνα επίσης ανέδειξε εναλλακτικές ιδέες των αποφοίτων 
και παράγοντες που φάνηκε να επηρεάζουν το επίπεδο των γνώσεών τους όπως το μορφωτικό 
επίπεδο των γονέων και οι Σημαντικές Εμπειρίες Ζωής. 
 
Summary  The purpose of this study was to investigate the knowledge of post- secondary students as one 
of the components of environmental literacy. For that reason the GELI tool was administered 
in a representative sample of 1010 persons. The results showed that few people were able to 
answer correctly at least 75% of the questions. The survey also revealed alternative ideas of 
the students and factors that appeared to influence the level of their knowledge such us their 
parent’s educational background and Significant Life Experiences. 
 
 
Εισαγωγή  
Ο όρος περιβαλλοντικός εγγραμματισμός (ΠΕγγ) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από 
44 χρόνια από τον Charles E. Roth (1968) σε άρθρο του που δημοσίευσε στο περιοδικό 
Massachusetts Audubon.  To άρθρο είχε τον τίτλο: “How shall we know the environmentally 
literate citizen” και ο συγγραφέας του επιχειρούσε να ορίσει για πρώτη φορά τον 
περιβαλλοντικά εγγράμματο πολίτη. Από τότε ο όρος αυτός άρχισε να χρησιμοποιείται όλο 
και πιο συχνά στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ), ωστόσο τόσο ο ορισμός όσο και το εννοιολογικό περιεχόμενο του 
όρου, από την πρώτη δημοσίευση του μέχρι σήμερα, εξελίχθηκε και επανεξετάστηκε 
εκτεταμένα (McBride 2011, Hollweg et al. 2011, Marcinkowski et al. 2012). 
Παρόλο που το θεωρητικό πλαίσιο κάθε μίας ερευνητικής εργασίας για τον περιβαλλοντικό 
εγγραμματισμό στηρίχτηκε σε διαφορετικούς βασικούς άξονες και προτεραιότητες, οι 
ομοιότητες μεταξύ των σχεδίων είναι σημαντικές. Τα διαφορετικά προτεινόμενα μοντέλα 
περιβαλλοντικού εγγραμματισμού οργανώνονται από τους ερευνητές γύρω από 4 βασικές 
συνιστώσες: Γνώση (Knowledge), Συναίσθημα (Affect), Συμπεριφορά (Behavior) και 
Δεξιότητες (Skills) (ΜcBeth and Volk 2010,  Erdogan and Ok 2011). 
Ο περιβαλλοντικός εγγραμματισμός θεωρείται σήμερα ο απώτατος στόχος της ΠΕ/ΕΑΑ. 
Επιπρόσθετα, με τη ραγδαία όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αναδεικνύεται και 
ως ένας σημαντικός κοινωνικός στόχος που αφορά όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους 
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ειδικούς. Υπό αυτήν την έννοια το σχολείο θεωρείται κεντρικός θεσμός για την καλλιέργεια 
του. Για να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και για να 
υλοποιηθούν κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι αρχικά να αξιολογηθεί το επίπεδο του ΠΕγγ των μαθητών που 
ολοκληρώνουν την μετα - υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ενιαίο Λύκειο). Μέχρι 
σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα, μεγάλης κλίμακας, στην Ελλάδα. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα που αφορούν την 
συνιστώσα της Γνώσης, το πρώτο μέρος μίας ευρύτερη έρευνας που αφορά την εκτίμηση του 
επιπέδου περιβαλλοντικού εγγραμματισμού αποφοίτων του ελληνικού σχολείου την περίοδο 
2012-2014. 
 
Μεθοδολογία  
Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήσαμε τη συνιστώσα της γνώσης από το 
σταθμισμένο ερωτηματολόγιο GELI (Kyriazi and Mavrikaki 2013) (Cronbach’s α42=0,77). Το 
ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 4 μέρη: Γνώσεις, Συναισθήματα, Συμπεριφορά, και 
Δημογραφικά. Οι ερωτήσεις που αφορούσαν την ενότητα Γνώση ήταν πολλαπλής επιλογής 
και κάθε ερώτηση συμπεριελάμβανε την επιλογή δεν γνωρίζω για να αποφύγουμε το 
ενδεχόμενο τυχαίων απαντήσεων. Από τις 42 ερωτήσεις γνώσεων που τελικά 
συμπεριλήφθηκαν στο GELI κάποιες επιλέχθηκαν από δημοσιευμένες έρευνες (Champeau et 
al. 1994, Morrone et al. 2001, Nagev et al 2008, Yavetz et al. 2009) και κάποιες 
σχεδιάστηκαν από τους ίδιους τους ερευνητές. Το τελικό ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 42 
ερωτήσεις από 8 βασικές θεματικές ενότητες: Ατμόσφαιρα, Ενέργεια, Νερό, Έδαφος, 
Λειτουργία Οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητα, Απορρίμματα, Πληθυσμός και Περιβάλλον. 
Κάθε μία ερώτηση από αυτές είτε αφορούσε βασικές έννοιες της Οικολογίας είτε ένα 
περιβαλλοντικό ζήτημα (παγκόσμιο ή τοπικό). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουμε μερικά 
παραδείγματα ερωτήσεων του GELI. 
Το δείγμα της παρούσας μελέτης ήταν πρωτοετείς φοιτητές που φοιτούσαν σε σχολές 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Η έρευνα αποσκοπεί στο να διερευνήσει τον ρόλο της 
τυπικής εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των γνώσεων τους. Για το λόγο αυτό η συλλογή των 
δεδομένων έγινε κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου φοίτησης των φοιτητών ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί οποιαδήποτε επίδραση θα μπορούσε να επιφέρει στα αποτελέσματα η σχολή 
φοίτησης. Το δείγμα της έρευνας, που θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικό, αποτελείται από 1010 
πρωτοετείς φοιτητές από 15 εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (στο εξής χαρακτηριζόμενοι 
ως απόφοιτοι του ελληνικού σχολείου), προερχόμενοι από αστικές και και μη αστικές 
περιοχές απ’ όλη την  Ελλάδα και διάφορα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. 
Σε ότι αφορά τα κύρια χαρακτηριστικά του δείγματος, το εύρος της ηλικίας του δείγματος 
ήταν 18-22 ετών (Μ=18,27, SD=0,69). 802 (79,4%) ήταν γυναίκες και 208 (20,6%) ήταν 
άντρες. 513 (50,8%) απόφοιτοι ήταν από τη Θεωρητική Κατεύθυνση Σπουδών, 383(37,9%) 
απόφοιτοι ήταν από Θετική και 114 (11,3%) απόφοιτοι ήταν από Τεχνολογική, ενώ ο βαθμός 
απολυτηρίου τους κυμάνθηκε από 9,5-20,0 (Μ=17,8 SD=1,48).  
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Πίνακας 1: Παραδείγματα ερωτήσεων του GELI. Με bold χαρακτήρες η σωστή απάντηση 
Ερώτηση: Θεματική Ι Θεματική ΙΙ 
5) Η τρύπα του όζοντος θεωρείται σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα 
γιατί προκαλεί…  
α) διαφυγή αερίων της ατμόσφαιρας στο διάστημα. 
β) αύξηση της βλαβερής ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη. 
γ) τη συρρίκνωση της Μαύρης Θάλασσας. 
δ) σεισμούς, που είναι πολύ καταστρεπτικοί για τον άνθρωπο και τη 
φύση. 
ε) Δεν γνωρίζω  
 

Ατμόσφαιρα Παγκόσμιο 
περιβαλλοντικό 
ζήτημα 

36) Ποια είναι η πρωταρχική σημασία των υγροτόπων;  
α) Προάγουν τις πλημμύρες. 
β) Συμβάλλουν στον καθαρισμό των νερών πριν την είσοδο του στις 
λίμνες, τα ποτάμια και τη θάλασσα. 
γ) Συμβάλλουν στη διατήρηση χαμηλού του αριθμού ανεπιθύμητων 
φυτών και ζώων. 
δ) Αποτελούν περιοχή κατάλληλη για δημιουργία χωματερών. 
ε) Δεν γνωρίζω. 
 

Νερό Βασικές έννοιες 
Οικολογίας 

39) Από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν τη διαχείριση των 
απορριμμάτων στην Ελλάδα ποια είναι σωστή;  
α) Τα τελευταία χρονιά παρατηρείται στη χώρα μας  μείωση του 
ποσοστού των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται. 
β) Εκτός από τους χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), στην Ελλάδα, 
λειτουργούν και πολλές παράνομες χωματερές. 
γ) Δεν υπάρχει κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση 
των απορριμμάτων στην χώρα μας. 
δ) Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται η τεχνολογία παραγωγής 
ενέργειας από σκουπίδια.  
ε) Δεν γνωρίζω. 
 

Διαχείριση 
Απορριμμάτων 

Τοπικό 
περιβαλλοντικό 
ζήτημα 

 
Το επίπεδο μόρφωσης των γονέων των συμμετεχόντων ήταν άλλη μία μεταβλητή που 
συμπεριλήφθηκε στη έρευνα. Οι περισσότεροι από τους γονείς (πάνω από το 80%) έχουν 
πάρει απολυτήριο Λυκείου, πάνω από το 30% έχουν πτυχίο ανωτάτης Σχολής, ενώ σε 
ποσοστό 8,2% και 6,3% ο πατέρας ή/και η μητέρα τους αντίστοιχα κατέχουν μεταπτυχιακό 
ή/και διδακτορικό τίτλο εκπαίδευσης. 

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Ο μέσος όρος σωστών απαντήσεων για το δείγμα μας ήταν 20,73±6,30 (σε κλίμακα 0-42). Αν 
και οι μισοί περίπου απόφοιτοι 530 (52,5%) απάντησαν σωστά τουλάχιστον τις μισές 
ερωτήσεις (21 ερωτήσεις), μόνο 42 άτομα από αυτούς (4,1%) κατάφεραν να απαντήσουν 
σωστά το 75% των ερωτήσεων (32 ερωτήσεις), ενώ κανένας δεν απάντησε σωστά όλες τις 
ερωτήσεις.  
Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του ερωτηματολογίου αποκάλυψε μερικές ισχυρές 
εναλλακτικές ιδέες, καθώς επίσης και μερική - αποσπασματική - κατανόηση ορισμένων 
θεματικών ενοτήτων. Για παράδειγμα, αν και οι απόφοιτοι γνωρίζουν ότι η εξασθένιση της 
στοιβάδας του όζοντος προκαλεί αύξηση της βλαβερής ακτινοβολίας στη Γη (95,7%), δεν 
μπορούσαν να αναγνωρίσουν τις ουσίες που ευθύνονται για το φαινόμενο αυτό (22,3%). 
Αντίθετα, θεωρούσαν σε μεγάλο ποσοστό (48%) ότι τα αίτια του φαινομένου σχετίζονται με 
το CO2 ή το SO2. (Πίνακας 2 και 3). Είναι σαφές ότι συγχέουν τα αίτια και τις συνέπειες 
διαφορετικών περιβαλλοντικών φαινομένων όπως είναι η εξασθένιση της στοιβάδας του 
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όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η όξινη βροχή όπως έχει διαπιστωθεί και σε 
άλλες εργασίες (Arslan et al. 2012, Liu et al. 2015). Άλλη μία παρανόηση αφορά την σύγχυση 
που έχουν σχετικά με τη ροή της ενέργειας και τον κύκλο της ύλης. Αν και μεμονωμένα 
απαντούν σωστά σε ερωτήσεις που αφορούν τη ροή της ενέργειας, όπως για παράδειγμα ότι η 
βασική πηγή ενέργειας είναι ο Ήλιος (79%), ότι μέρος της ενέργειας από το νεκρό πουλί 
μεταφέρεται στους αποικοδομητές (91,3%) κτλ, ωστόσο σε μεγάλο ποσοστό (62,7%) 
απαντούν ότι η ενέργεια ανακυκλώνεται. Αντίστοιχα επίσης, ενώ φαίνεται να είναι 
περισσότερο εξοικειωμένοι με την έννοια της ανακύκλωσης της ύλης, όταν ρωτήθηκαν 
σχετικά με την ποσότητα νερού στον πλανήτη, μόνο το 13,4% του δείγματος απάντησε ότι 
παραμένει ίδια. 

 Πίνακας2: Aπαντήσεις των αποφοίτων του ελληνικού σχολείου (N=1010) 
Η τρύπα του όζοντος θεωρείται σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα 
γιατί προκαλεί… 
 

 
 

Συχνότητα (f) 
 
 

Ποσοστό (%) 
α) διαφυγή αερίων της ατμόσφαιρας στο διάστημα. 14 1,4 
β) αύξηση της βλαβερής ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη 967 95,7 
γ) τη συρρίκνωση της Μαύρης Θάλασσας. 7 0,7 
δ) σεισμούς, που είναι πολύ καταστρεπτικοί για τον άνθρωπο και 
τη φύση. 

2 0,2 
ε) Δεν γνωρίζω 20 2 

 
Πίνακας 6: Aπαντήσεις των αποφοίτων του ελληνικού σχολείου (N=1010) 

 Οι ουσίες που κατά κύριο λόγο προκαλούν μείωση της στιβάδας 
του όζοντος όταν απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα είναι… 

 
 

Συχνότητα (f) 
 
 

Ποσοστό (%) 
α) οι υδρατμοί            48 4,8 
β) το CO2                  292 28,9 
γ) το SO2                       202 20 
δ) τα Cl- και Br 225 22,3 
ε) Δεν γνωρίζω 243 24 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι συσχετίσεις που προκύπτουν μεταξύ του επιπέδου 
γνώσεων των αποφοίτων του ελληνικού σχολείου και παραγόντων που φαίνεται να παίζουν 
ρόλο στη διαμόρφωση αυτών. Μερικοί από τους παράγοντες που συναντάμε σε αντίστοιχες 
έρευνες στο εξωτερικό είναι το φύλο, η κατεύθυνση σπουδών των υποκειμένων της έρευνας 
και το επίπεδο μόρφωσης των γονέων (Cutter-MacKenzie and Smith, R.2003, Chu et al. 
2007, Pe’er et al. 2007). Στην Ελλάδα, το φύλο δεν φάνηκε να επηρεάζει στατιστικά 
σημαντικά το επίπεδο των περιβαλλοντικών γνώσεων (p>0,05), ωστόσο η κατεύθυνση 
σπουδών που είχαν ακολουθήσει στο σχολείο τα υποκείμενα του δείγματος φαίνεται να 
επηρεάζει στατιστικά σημαντικά το επίπεδο περιβαλλοντικών γνώσεών τους (Η(2)=179,519, 
p=0,000<0,001), με όσους είχαν παρακολουθήσει τη θετική κατεύθυνση σπουδών να είναι 
στατιστικά σημαντικά καλύτεροι από τους υπολοίπους (p=0,000<0,001) και για τις δύο 
περιπτώσεις, ενώ όσοι είχαν παρακολουθήσει τις άλλες δύο κατευθύνσεις δεν 
διαφοροποιούνταν μεταξύ τους (p>0,05) (Γράφημα 1, αριστερά). Επίσης βρέθηκε ότι υπάρχει 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ βαθμού απολυτήριου και επιπέδου γνώσεων 
(r=0,404, p<0,001). Όσο αυξάνεται ο βαθμός απολυτηρίου αυξάνεται και το επίπεδο γνώσης. 
Ωστόσο ο βαθμός απολυτηρίου αναλογεί στο 16,3% της ποικιλότητας του επιπέδου γνώσεων, 
δείχνοντας έτσι ότι εκτός της επίδοσης στο σχολείο υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση των γνώσεων (Γράφημα 1, δεξιά). 
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Γράφημα 1: Αριστερά απεικονίζεται η επίδοση των αποφοίτων στις γνώσεις σε σχέση με την 
κατεύθυνση σπουδών που είχαν επιλέξει. Δεξιά απεικονίζεται η επίδοση των αποφοίτων στις 
γνώσεις σε σχέση με το βαθμό απολυτηρίου τους. 
 
Το επίπεδο μόρφωσης του πατέρα επηρεάζει στατιστικά σημαντικά το επίπεδο γνώσεων των 
υποκειμένων της έρευνας (Η(6)=23,928, p=0,001<0,05). Τα άτομα των οποίων οι πατεράδες 
ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είχαν το υψηλότερο επίπεδο γνώσεων 
(Γράφημα 2, αριστερά).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφημα 2: Αριστερά απεικονίζεται η επίδοση των αποφοίτων στις γνώσεις σε σχέση με το 
μορφωτικό επίπεδο του πατέρα. Δεξιά απεικονίζεται η επίδοση των αποφοίτων στις γνώσεις 
σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας. 
 
Το επίπεδο μόρφωσης της μητέρας επίσης επηρεάζει στατιστικά σημαντικά το επίπεδο 
γνώσεων των υποκειμένων της έρευνας (Η(6)= 47,223, p=0,000<0,001). Τα άτομα των 
οποίων οι μητέρες είχαν μορφωτικό επίπεδο Απολυτήριο Λυκείου και κάτω είχαν 
χαμηλότερο επίπεδο γνώσεων από τους υπολοίπους (Γράφημα 2, δεξιά). Τα παραπάνω 
ευρήματα είναι συμβατά με τη διεθνή βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία μαθητές που 
προέρχονται από οικογενειακό περιβάλλον με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, τείνουν να έχουν 
και περισσότερες γνώσεις (Kuhlemeier et al. 1999, Gambro and Switzky 1999, Chu et al. 
2007). Τέλος βρέθηκε ότι, όσοι διατύπωσαν ότι έχουν βιώσει Σημαντικές Εμπειρίες Ζωής που 
έχουν επηρεάσει το ενδιαφέρον ή την ευαισθησία τους απέναντι στο περιβάλλον έχουν 
στατιστικά σημαντικά υψηλότερο επίπεδο γνώσεων από τους υπολοίπους (p=0,000<0,001).  
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Συμπεράσματα 
 Το επίπεδο γνώσεων των αποφοίτων του ελληνικού σχολείου ως μία από τις συνιστώσες 

του ΠΕγγ βρέθηκε μέτριο. 
 Η έρευνα ανέδειξε μία σειρά από εναλλακτικές ιδέες των αποφοίτων οι οποίες πιθανόν να 

οφείλονται στην αποσπασματικότητα της διδασκαλίας των εννοιών αυτών στο αναλυτικό 
πρόγραμμα.  

 Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο των γνώσεων των αποφοίτων του ελληνικού 
σχολείου βρέθηκαν ότι είναι η κατεύθυνση σπουδών τους στο Λύκειο, ο βαθμός 
απολυτηρίου, το επίπεδο μόρφωσης των γονέων και σημαντικές εμπειρίες στη ζωή τους. 
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Αστρονομικές Μετρήσεις στην Αρχαία Ελλάδα: ένα πρόγραμμα 
χρηματοδοτούμενο από την IAU για μαθητές Δ/μιας Εκπ/σης 

 
Ταραμόπουλος Αθανάσιος 

 
Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης Σερρών, ttar@sch.gr   Περίληψη Το πρόγραμμα “Αστρονομικές Μετρήσεις στην Αρχαία Ελλάδα” (Astronomical 

Measurements in Ancient Greece) υλοποιήθηκε στο Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης με τη 
χρηματοδότηση του Γραφείου Ανάπτυξης Αστρονομίας (OAD) της Διεθνούς Ένωσης 
Αστρονομίας (IAU) στο πλαίσιο της δράσης “Αστρονομία για Παιδιά και Σχολεία” (Task 
Force 2: Astronomy for Children and Schools). Στόχοι του προγράμματος ήταν η διάδοση της 
αστρονομίας, η υποστήριξη των μαθητών στην απόκτηση γνώσεων αστρονομίας και η 
ανασκευή εναλλακτικών αντιλήψεων μέσα από τη μελέτη των μετρήσεων των διαστάσεων 
και των αποστάσεων Γης, Σελήνης και Ήλιου των Αρχαίων Ελλήνων. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζεται το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα και τα μαθησιακά αποτελέσματά του. 
 
Abstract The project “Astronomical Measurements in Ancient Greece” was carried out in the General 
Lyceum of Nea Zichni funded by the Office of Astronomy for Development of the 
International Astronomical Union (IAU) in the framework of the “Task Force 2: Astronomy 
for Children and Schools.”. The goals of the project were the dissemination of astronomy, the 
support of students’ field knowledge development and the change of alternative ideas through 
the study of measurements of sizes and distances of the Earth, the Moon and the Sun carried 
out by Ancient Greeks. The current report presents this innovative program and its learning 
impact.   
 
 
Εισαγωγή 
Αν και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στους μαθητές και το ευρύ κοινό, οι Αρχαίοι Έλληνες 
φιλόσοφοι με τη δύναμη του ανθρώπινου νου είχαν καταφέρει να εκτιμήσουν με επιτυχία τις 
διαστάσεις της Γης, της Σελήνης και του Ήλιου καθώς και τις μεταξύ τους αποστάσεις 
(Χαλκιά 2006, Fowler 2009). Κατά την πάροδο των αιώνων όμως οι απόψεις αυτών των 
πρωτοπόρων φιλοσόφων δεν ήταν πάντα ευρείας αποδοχής καθώς για πολύ μεγάλα χρονικά 
διαστήματα επικρατούσαν μεταξύ των ανθρώπων εναλλακτικές απόψεις, όπως ότι η Γη είναι 
επίπεδη, ή ότι είναι ακίνητη, ή βρίσκεται στο κέντρο του Σύμπαντος και τα ουράνια σώματα 
γυρίζουν γύρω από αυτή.  
Η ύπαρξη εναλλακτικών απόψεων στην αστρονομία είναι αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο 
καθώς πολλές φορές αυτές φαινομενικά συμφωνούν με καθημερινές παρατηρήσεις και αυτό 
κάνει δύσκολη την προσπάθεια ανασκευής τους (Trumper 2001). Είναι αναμενόμενο 
επομένως να εμφανίζονται αντιλήψεις που απέχουν από τις επιστημονικές και ανάμεσα σε 
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μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απλά θέματα αστρονομίας, όπως ο λόγος της 
ύπαρξης των εποχών, ή ο μηχανισμός των εκλείψεων του Ήλιου ή της Σελήνης  (Driver et al. 
1998, Χαλκιά 2006).  
Το 2013 προτάθηκε από το Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο της δράσης “Astronomy for Children and Schools”  (|IAU 2012) από το Γραφείο 
για την Ανάπτυξη της Αστρονομίας (OAD) της Διεθνούς Ένωσης Αστρονομίας (IAU) το 
πρόγραμμα “Αστρονομικές Μετρήσεις στην Αρχαία Ελλάδα” (Astronomical Measurements 
in Ancient Greece). Σκοποί του προγράμματος ήταν η διάδοση της Αστρονομίας στους 
μαθητές μέσω της ενεργητικής εμπλοκής τους σε διερευνητικές δραστηριότητες, η εξέλιξη 
των αστρονομικών γνώσεων των μαθητών αλλά και η ανασκευή εναλλακτικών αντιλήψεων 
για τα φαινόμενα των εποχών και των εκλείψεων. 
Η παρούσα εργασία στοχεύει στη συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος και των 
αποτελεσμάτων του στη γνωστική και εννοιολογική εξέλιξη των μαθητών. 
 
Πλαίσιο και Μεθοδολογία 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω της ένταξής του στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας 
(project). Συνολικά 19 μαθητές της Β’ Λυκείου διδάχθηκαν στο πρώτο μέρος του 
προγράμματος θεμελιώδη στοιχεία ουράνιας μηχανικής με διδασκαλία εμπλουτισμένη με 
διερευνητικές δραστηριότητες με πολυμεσικό υλικό και υλοποίησαν στο δεύτερο μέρος του 
προγράμματος μετρήσεις των διαστάσεων της Γης, της Σελήνης και του Ήλιου και των 
μεταξύ τους αποστάσεων.  
 

Εικόνα 1. Στυγμιότυπο από την ανοιχτή βραδιά αστρονομίας του Δήμου Νέας Ζίχνης στο 
θεατράκι του Γενικού Λυκείου Ν. Ζίχνης 

 

  
Με τη χρηματοδότηση του προγράμματος αγοράστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός 
(τηλεσκόπιο, φωτογραφική μηχανή, φίλτρα και λοιπά εξαρτήματα), έγιναν επισκέψεις εκτός 
σχολείου για παρατηρήσεις και παρουσιάσεις σε άλλα σχολεία ενώ διοργανώθηκε και 
ανοιχτή βραδιά αστρονομίας με σχετικές παρουσιάσεις και παρατήρηση με τηλεσκόπιο στο 
πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Νέας Ζίχνης (εικόνα 1). Όλες οι δράσεις 
και τα αποτελέσματα του προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του OAD 
στη διεύθυνση http://www.astro4dev.org/blog/category/tf2/ancient-greece και στον ιστότοπο 
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του Γενκού Λυκείου Νέας Ζίχνης στη διεύθυνση http://lyk-n-zichn.ser.sch.gr 
/ADMire/index.html . 

 Εικόνα 2. Απόσπασμα από το Φύλλο Εργασίας με δραστηριότητες για τη μέτρηση της ακτίνας της 
Γης  

  
Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργήθηκε μία σειρά σεναρίων με εργαστηριακές 
διερευνητικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας με την καθοδήγηση των οποίων και τη 
βοήθεια του καθηγητή οι μαθητές μπόρεσαν κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους να 
επαναλάβουν τις μετρήσεις των Αρχαίων Ελλήνων (εικόνα 2).. Η υλοποίηση του 
προγράμματος έγινε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι μαθητές εκτέθηκαν στην νέα γνώση 
που απαιτείται για την κατανόηση των φαινομένων που πραγματεύεται το πρόγραμμα μέσα 
από μία σειρά διδασκαλιών εμπλουτισμένων με πολυμεσικό υλικό, βιωματικές δράσεις όπως  
θεατρικές αναπαραστάσεις των κινήσεων στο ηλιακό σύστημα και αστρονομικές 
παρατηρήσεις. Στη δεύτερη φάση οι μαθητές υλοποίησαν τις μετρήσεις των αρχαίων 
Ελλήνων και προχώρησαν σε επιπλέον αστρονομικές παρατηρήσεις με αστροφωτογραφήσεις. 
Για την αποτίμηση της επίδρασης του προγράμματος στους μαθητές κατασκευάστηκαν δύο 
tests: ένα για τη εκτίμηση της εννοιολογικής εξέλιξης των μαθητών και ένα για την εκτίμηση 
της στάσης τους απέναντι στην αστρονομία. Τα tests δόθηκαν ταυτόχρονα στους μαθητές ως 
ένα test (όλες οι ερωτήσεις μαζί) πριν την έναρξη του προγράμματος (pre-test), στο τέλος της 
πρώτης φάσης του προγράμματος που ήταν περίπου στα μισά του προγράμματος όταν και 
είχε ολοκληρωθεί η μελέτη νέων γνώσεων (mid-test) και στο τέλος του προγράμματος μετά 
την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων (mid-test). 
Συνολικά το test αξιολόγησης περιείχε 13 ερωτήσεις, όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Οι πέντε 
πρώτες ερωτήσεις ήταν κλειστές ερωτήσεις τύπου Lickert (από το 1-καθόλου έως το 5-πάρα 
πολύ) και αφορούσαν τη στάση των μαθητών απέναντι στην αστρονομία. Για το περιεχόμενο 
των ερωτήσεων λήφθηκαν υπόψη έρευνες και προτεινόμενα εργαλεία και περιλαμβάνονταν 
ερωτήσεις όπως: “Απολαμβάνω πάρα πολύ την Αστρονομία” ή “Κατανοώ εύκολα την 
Αστρονομία”.  
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Οι υπόλοιπες οκτώ ερωτήσεις ήταν ανοικτές και αξιολογούσαν τις γνώσεις των μαθητών στο 
γνωστικό αντικείμενο και κάποιες πιθανές εναλλακτικές απόψεις, όπως “Γιατί δε γίνονται 
εκλείψεις Ηλίου και Σελήνης περίπου μία φορά κάθε μήνα αφού η Σελήνη γυρίζει γύρω από 
τη γη περίπου μία φορά κάθε μήνα;”, “Γιατί το καλοκαίρι στη Νέα Ζίχνη οι θερμοκρασίες 
είναι ψηλότερες από το χειμώνα;” και “Σε ποια φάση βρίσκεται η Σελήνη όταν συμβαίνει 
έκλειψη Σελήνης; Εξηγείστε με ένα διάγραμμα.”. Κάθε απάντηση αξιολογήθηκε από δύο 
ανεξάρτητους καθηγητές και βαθμολογήθηκε από 0 έως 1 ανάλογα με την ορθότητα και την 
πληρότητά της. 

 
Εικόνα 3. Το test αξιολόγησης των μαθητών  

  
Αποτελέσματα 
Οι μέσοι όροι των βαθμολογιών των μαθητών για κάθε test φαίνονται στον πίνακα 1 και η 
εξέλιξη της στάσης τους και των γνώσεών τους φαίνεται στις εικόνες 4 και 5. 
Παρατηρείται μία σημαντική βελτίωση τόσο στη στάση των μαθητών απέναντι στην αστρονομία 
όσο και στις επιστημονικές γνώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η 
βελτίωση αυτή είναι μεγαλύτερη στην πρώτη φάση του προγράμματος και επιβεβαιώνεται και 
από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με έλεγχο t-test ζευγαρωτών δειγμάτων καθώς 
όλες οι συγκρίσεις φανερώνουν ότι η υπόθεση ότι δεν υπάρχει βελτίωση μπορεί με ασφάλεια να 
απορριφθεί (p<0.001).  
 

Πίνακας 1. Οι βαθμολογίες των μαθητών ως προς τη στάση απέναντι στην αστρονομία 
  Pre-test Mid-test Post-test 

Στάση απέναντι στην αστρονομία 1.81 4.02 4.47 
Γνωστικό αντικείμενο 0.35 0.64 0.72 
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Εικόνα 4. Η εξέλιξη της στάσης των μαθητών απέναντι στην αστρονομία 
 

 
 

Εικόνα 5. Η γνωστική εξέλιξη των μαθητών 
 

 
 
Ως προς τις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών ελέγχθηκαν οι απόψεις σχετικά με τα 
αίτια της ύπαρξης των εποχών στη Γη όπου υπάρχει η πολύ διαδεδομένη άποψη ότι το 
φαινόμενο των εποχών οφείλεται στην αυξομείωση της απόστασης Γης-Ήλιου, η άποψη ότι η 
Γη, ο Ήλιος και η Σελήνη βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και η άποψη ότι εκλείψεις Σελήνης και 
Ήλιου μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε φάση της Σελήνης (Driver et al. 1998, Χαλκιά 
2006). Ο αριθμός των μαθητών που εκφράζουν εναλλακτικές απόψεις στα θέματα αυτά 
φαίνεται στον πίνακα 2. 
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Πίνακας 2. Αριθμός εναλλακτικών απόψεων των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

 Απόψεις μαθητών  Pre-test Mid-test Post-test 
Οι εποχές οφείλονται στην απόσταση Γης-Ήλιου 9 4 2 

Οι εκλείψεις συμβαίνουν σε όλες τις φάσεις της Σελήνης 10 2 0 
Η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 14 8 6 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού παρατηρείται σημαντική αναδόμηση των απόψεων των 
μαθητών. Η αναδόμηση αυτή γίνεται και στις δύο φάσεις του προγράμματος, δηλαδή και όταν 
στους μαθητές προσφέρονται γνώσεις μέσω διδασκαλίας εμπλουτισμένης με  δραστηριότητες 
και πολυμεσικό υλικό και όταν οι μαθητές πραγματοποιούν παρατηρήσεις και μετρήσεις. 

 
Συζήτηση  
Η βελτίωση που παρατηρείται στις εικόνες 4 και 5 φαίνεται σημαντικά μεγαλύτερη κατά την 
πρώτη φάση του προγράμματος (από το pre-test έως το mid-test)  σε σχέση με τη δεύτερη 
φάση (από το mid-test έως το post-test). Όμως η ποσοτική διαφορά της βελτίωσης ανάμεσα 
στις δύο φάσεις δεν μπορεί να εκτιμηθεί εύκολα από τους παραπάνω πίνακες καθώς η 
βελτίωση σε κάθε περίπτωση επηρεάζεται από τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν. Το 
γεγονός ότι οι επιδόσεις των μαθητών στο pre-test ήταν αρκετά χαμηλές, αφήνοντας 
σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ενώ στο mid-test ήταν μεγαλύτερες από τη μέση της 
βαθμολογικής κλίμακας επιτρέποντας μικρές σχετικά βελτιώσεις, δεν αφήνει να φανεί 
καθαρά η διαφορά στην εξέλιξη των μαθητών ανάμεσα στις δύο φάσεις. Για να διορθωθεί 
αυτή η στρέβλωση στα αποτελέσματα και να εκτιμηθεί καλύτερα η εξέλιξη των μαθητών και 
στα δύο μέρη του προγράμματος, ανεξάρτητα από την αφετηρία που είχαν σε κάθε φάση, 
υπολογίστηκε η βελτίωση κατά Hake (Hake gain) τόσο για  τη στάση των μαθητών όσο και 
για τη γνωστική τους βελτίωση. Η βελτίωση κατά Hake ορίζεται ως η συνήθης βελτίωση της 
επίδοσης διά της μέγιστης δυνατής βελτίωσης που μπορεί νε επιτευχθεί στη συγκεκριμένη 
περίπτωση (Hake 1998):  

 
Βελτίωση Hake = (τελική επίδοση – αρχική επίδοση) / (μέγιστη επίδοση – αρχική επίδοση)  X 100% 

 
Η βελτίωση κατά Hake, σταθμίζοντας τις βελτιώσεις στις επιδόσεις των μαθητών ως προς τις 
μέγιστες δυνατές βελτιώσεις που είναι δυνατό να επιτύχουν, διορθώνει τις βελτιώσεις των 
επιδόσεων των μαθητών ως προς τις τυχόν διαφορετικές αφετηρίες που ίσως έχουν 
(Lenaerts.κ.α. 2003). Οι μέσες τιμές της βελτίωσης κατά Hake για τη στάση των μαθητών 
απέναντι στην αστρονομία και την εννοιολογική τους βελτίωση δίνονται στον πίνακα 3. 
Ουσιαστικά, οι τιμές της βελτίωσης κατά Hake φανερώνουν το ποσοστό των μαθητών που 
άλλαξαν στάση απέναντι στην αστρονομία ή διόρθωσαν τις αντιλήψεις για την αστρονομία 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τιμές βελτίωσης κάτω από 30% θεωρούνται μικρές, 
τιμές ανάμεσα σε 30% και 60% θεωρούνται μέτριες έως σημαντικές και τιμές μεγαλύτερες 
από 60% θεωρούνται πολύ σημαντικές. 
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Πίνακας 3. Τιμές βελτίωσης κατά Hake των μαθητών ως προς τη στάση απέναντι στην 

αστρονομία και ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
 

 Pre test - Mid test 
βελτίωση Hake (%) 

1η φάση 
Mid test - Post test  
Βελτίωση Hake (%) 

2η φάση 

Pre test - Post test  
Βελτίωση Hake (%) 
Συνολικό πρόγραμμα 

Στάση απέναντι στην 
αστρονομία 69.3 45.9 83.4 

Γνωστικό αντικείμενο 44.6 22.2 56.9 
 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα 3, υπάρχει μια πολύ σημαντική βελτίωση της 
στάσης των μαθητών απέναντι στην αστρονομία κατά τη συνολική διάρκεια του 
προγράμματος. Αυτή η βελτίωση επιτεύχθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, 
αλλά μέτρια έως σημαντική βελτίωση υπήρξε και κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος. 
Κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο καθώς η πρώτη πειραματική επαφή των μαθητών με ένα 
αντικείμενο όπως η αστρονομία μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχικό κύμα ενθουσιασμού και 
θετικής στάσης. Αυτός ο ενθουσιασμός αναμένεται να μειωθεί κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, αλλά εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα όσο οι μαθητές αποκτούν 
καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και συμμετέχουν ενεργά σε ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες όπως αστρονομικές παρατηρήσεις, ή αστροφωτογραφία. 
Παρόμοια τάση παρατηρείται και στη βελτίωση στο γνωστικό αντικείμενο. Και εδώ υπάρχει 
μία σημαντική βελτίωση κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος, η οποία είναι 
μεγαλύτερη κατά την πρώτη φάση του προγράμματος και μικρή κατά τη δεύτερη φάση. Αυτό 
είναι αναμενόμενο καθώς οι μαθητές δε διδάχτηκαν καινούριες γνώσεις κατά τη δεύτερη 
φάση και η μικρή βελτίωση που παρατηρείται πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
μαθητές κατά τη δεύτερη φάση χρησιμοποίησαν κάποια από τη γνώση που διδάχτηκαν στην 
πρώτη φάση με συνέπεια να την κατανοήσουν καλύτερα. 
Παρόμοιες επισημάνσεις μπορούν να γίνουν και στα αποτελέσματα του πίνακα 2 για την 
διόρθωση των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι 
από τους 9 μαθητές που αρχικά εμφάνισαν την άποψη ότι οι εποχές οφείλονται στην 
απόσταση Γης-Ήλιου περίπου οι μισοί άλλαξαν άποψη προς το επιστημονικότερο κατά την 
πρώτη φάση του προγράμματος. Επίσης, από τους 4 μαθητές που απέμειναν να υποστηρίζουν 
αυτή την άποψη μετά την πρώτη φάση και πάλι οι μισοί άλλαξαν άποψη κατά τη δεύτερη 
φάση του προγράμματος. Επιπλέον, από τους 10 μαθητές που αρχικά εμφάνισαν την άποψη 
ότι εκλείψεις Σελήνης γίνονται σε όλες τις φάσεις της Σελήνης, οι 8, δηλαδή ποσοστό 80%, 
εγκατέλειψαν αυτή τη θέση κατά την πρώτη φάση του προγράμματος.. Οι δύο που 
παρέμειναν άλλαξαν άποψη κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος με αποτέλεσμα στο 
τέλος της δεύτερης φάσης να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση των απόψεων των μαθητών με τις 
επιστημονικές αντιλήψεις και διόρθωση των εναλλακτικών ιδεών σε ποσοστό 100%. Αυτό 
φαίνεται να δείχνει ότι οι εναλλακτικές απόψεις των μαθητών ίσως να μπορούν να 
ανασκευάζονται εξίσου αποτελεσματικά και μέσα από εμπειρικές διαδικασίες, δηλαδή μέσα 
από δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται οι γνώσεις που έχουν ήδη διδαχθεί οι 
μαθητές, χωρίς απαραίτητα την ύπαρξη κάποιας νέας στοχευμένης διδακτικής παρέμβασης.  
Όμως η τρίτη εναλλακτική άποψη που εξετάστηκε δε συνηγορεί στο παραπάνω επιχείρημα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 2 υπήρχαν 14 μαθητές που στο pre-test είχαν την άποψη 
ότι η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο. Μετά την πρώτη φάση του 
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προγράμματος έμειναν 8 μαθητές σε αυτή την άποψη, δηλαδή υιοθέτησαν την επιστημονική 
άποψη περίπου οι μισοί από τους 14. Κατά τη δεύτερη όμως φάση, η βελτίωση δεν ήταν 
παρόμοιου μεγέθους αλλά ο αριθμός των μαθητών που δεν εκφράζει αυτή την άποψη 
βελτιώθηκε μόνο κατά 2 μαθητές (άλλαξε άποψη το 25% των μαθητών). Αυτό φανερώνει μία 
αδυναμία των δραστηριοτήτων του προγράμματος της δεύτερης φάσης να ανασκευάσουν τη 
συγκεκριμένη άποψη. Αυτή η αδυναμία ίσως να οφείλεται στην  έλλειψη διδασκαλίας που 
στόχευε σε αυτή την κατεύθυνση (σε αντίθεση με τις ενδείξεις που υπήρχαν από τις άλλες 
δύο απόψεις που ερευνήθηκαν), ή σε κάποια ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης άποψης (όπως 
η τρισδιάστατη υφή της συγκεκριμένης αντίληψης), ή σε αδυναμία των δραστηριοτήτων 
μέτρησης και παρατήρησης που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς στην ανασκευή της αντίληψης 
(πιθανώς δεν αναδείχθηκαν από τις δραστηριότητες στις οποίες ενεπλάκησαν οι μαθητές 
κατά τη δεύτερη φάση τα κατάλληλα στοιχεία που θα οδηγούσαν σε πιο ευρεία ανασκευή της 
αντίληψης), ή σε συνδυασμό όλων των προηγούμενων παραγόντων.  
Σε κάθε περίπτωση όμως, φαίνεται ότι κατάλληλα δομημένες δραστηριότητες, ακόμα και 
όταν δεν προσφέρουν νέα γνώση αλλά απλώς εφαρμόζουν την υπάρχουσα γνώση 
εμπλέκοντας ενεργά τους μαθητές στην εφαρμογή της, είναι πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις 
να βοηθούν αποτελεσματικά στη βαθύτερη κατανόηση μέρους της ήδη υπάρχουσας γνώσης 
και στη μετατόπιση κάποιων εναλλακτικών ιδεών προς τις επιστημονικά ορθές αντιλήψεις.  
 
Συμπεράσματα 
Συνολικά, τα αποτελέσματα φανερώνουν μία αξιοσημείωτη επιτυχία του προγράμματος στην 
αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την αστρονομία και την εξέλιξη των γνώσεών 
τους. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τις δραστηριότητες και τις 
αστρονομικές παρατηρήσεις στις οποίες ενεπλάκησαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
του ενδιαφέροντός τους και ως επακόλουθο την αύξηση του γνωστικού τους υπόβαθρου και 
την αναδόμηση σχετικών εναλλακτικών απόψεων που είχαν πριν την υλοποίηση του 
προγράμματος. Η επιτυχία αυτή φανερώνει και τις δυνατότητες που διανοίγονται στην 
εκπαίδευση με την πολύπλευρη αξιοποίηση του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας για τον 
εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος αλλά και των δράσεων του κάθε σχολείου. 
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Περίληψη  Με την παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια μέσω πιθανοκρατικών μοντέλων να διερευνηθεί 
η επίδραση τεσσάρων γνωστικών μεταβλητών, της τυπικής συλλογιστικής, της 
εξάρτησης/ανεξαρτησίας από το πεδίο, της συγκλίνουσας και της αποκλίνουσας σκέψης, 
στην κατανόηση της αλλαγής κατάστασης των ουσιών από μαθητές δημοτικού σχολείου. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 375 μαθητές/τριες έκτης τάξης δημοτικού σχολείου. 
Χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικές μέθοδοι. Έγινε πολλαπλή παλινδρόμηση, ανάλυση 
διακύμανσης (ΑΝΟVΑ) και λογιστική παλινδρόμηση. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι γνωστικές 
μεταβλητές επηρεάζουν την κατανόηση των εν λόγω φαινομένων και μάλιστα η τυπική 
συλλογιστική ερμηνεύει το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης. Επιπλέον, στην παρούσα 
εργασία, δίνεται ερμηνεία των αποτελεσμάτων και αναλύονται οι επιπτώσεις των ευρημάτων 
στη διδασκαλία και το αναλυτικό πρόγραμμα. 
 
Abstract  This work attempts to investigate, through probabilistic models, the effect of four cognitive 
variables, such as formal reasoning, field dependence/independence, convergent and 
divergent thinking on students’ understanding of physical phenomena and particularly the 
changes of states. The research involved 375 sixth grade primary school pupils. For data 
analysis quantitative methods multiple regression, analysis of variance (ANOVA) and logistic 
regression were used. The analyses showed that all four cognitive variables affect the 
performance of the students, while formal reasoning explains most of the variance. 
Interpretation of the result and implication for teaching and curriculum are provided 
 
 
Εισαγωγή 
Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην εκπαίδευση έχουν δείξει ότι τα παιδιά 
σχηματίζουν άποψη για τον φυσικό κόσμο πριν ακόμα φοιτήσουν στο σχολείο, μέσα από τις 
προσωπικές τους εμπειρίες και την επαφή τους με το περιβάλλον (Chiu, 2007 · Ayas, Ozmen 
& Calik, 2010). Οι ιδέες που αποκτούν δε συμφωνούν πάντα με τις επιστημονικές απόψεις 
και ανθίστανται στην αλλαγή, παρά την οργανωμένη διδασκαλία στο σχολείο (Driver, 
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Guesne & Tiberghien, 1993). Παρεμποδίζουν την οικοδόμηση της γνώσης και συνήθως 
συνοδεύουν τα άτομα μέχρι και την ενηλικίωσή τους (Κόκκοτας 2002). 
Στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί πολλές εναλλακτικές ιδέες μαθητών/τριών δημοτικού 
που αφορούν την αλλαγή κατάστασης των ουσιών. Τα παιδιά δημοτικού δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν την αέρια μορφή του νερού (Hatzinikita & Koulaidis, 1997 · Tytler, 2000 · 
Papageorgiou & Johnson, 2005) κι αυτό φαίνεται από τις αντιλήψεις που διατηρούν για την 
εξάτμιση κατά την οποία θεωρούν ότι, το νερό γίνεται αέρας ή μετατρέπεται σε οξυγόνο και 
υδρογόνο και σε κάποιες περιπτώσεις ότι απορροφάται από τον ήλιο ή και από το δοχείο 
μέσα στο οποίο βρίσκεται. Επίσης δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι όλες οι ουσίες είναι 
ύλη η οποία, παρόλο που αλλάζει μορφή και σύνθεση, διατηρεί τη συνολική της μάζα (Piaget 
& Inhelder, 1974 · Hesse & Anderson, 1992), καθώς, για τις φυσαλίδες που δημιουργούνται 
κατά το βρασμό, συχνά θεωρούν ότι, αποτελούνται από θερμότητα, από οξυγόνο και 
υδρογόνο ή ότι είναι αέρας ή και καπνός. Τέλος θεωρούν ότι, κατά τη μετατροπή μιας ουσίας 
από υγρή σε αέρια μορφή, αυτή χάνει βάρος και γίνεται ελαφρύτερη, ενώ για την επίδραση 
της θερμότητας κατά τη μετάβαση της ουσίας από υγρή σε αέρια μορφή ή από στερεή σε 
υγρή, συχνά θεωρούν ότι, η θερμοκρασία δεν παραμένει σταθερή, αλλά αυξάνεται (ή 
μειώνεται) όσο περισσότερη ώρα διαρκεί η μετάβαση ή όση μεγαλύτερη ποσότητα ουσίας 
αλλάζει κατάσταση (Ραβάνης, 1988 · Costu, Ayas & Niaz, 2010). 
Ακόμα δυσκολότερο όμως για μαθητές/τριες δημοτικού είναι να αντιληφθούν τη 
συμπύκνωση καθώς, βασιζόμενοι/ες στην εμπειρία των αισθήσεων, δεν έχουν σαφή αντίληψη 
των συνθηκών κάτω από τις οποίες γίνεται η αλλαγή αυτή. Ευκολότερα αντιλαμβάνονται την 
εξάτμιση κατά την οποία γίνεται μετάβαση από μια ορατή κατάσταση της ουσίας σε μια 
αόρατη παρά τη συμπύκνωση κατά την οποία γίνεται το αντίθετο (Paik et al., 2004). Σε 
πολλές περιπτώσεις, παρόλο που αναγνωρίζουν το φαινόμενο της συμπύκνωσης, δεν παύουν 
να πιστεύουν ότι, οι σταγόνες που υπάρχουν πάνω στο κρύο ποτήρι προέρχονται από το 
περιεχόμενό του (Osborne & Cosgrove, 1983 · Driver et al., 1994).  
Στην προσπάθεια κατανόησης των εν λόγω μαθησιακών φαινομένων, οι έρευνες μέχρι τώρα 
είχαν εστιάσει στις δυσκολίες που προέρχονται από την φύση του ίδιου του αντικειμένου. Το 
γεγονός όμως ότι ακόμα και μετά από οργανωμένη διδασκαλία δεν επέρχεται η αναμενόμενη 
εννοιολογική αλλαγή και κατ’ επέκταση μάθηση, έστρεψε τις έρευνες στην επίδραση 
νοητικών μηχανισμών, κάτι που υποστηρίζουν οι νεο-Πιαζετιανές θεωρίες. Οι νοητικοί αυτοί 
μηχανισμοί αποτελούν γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών και εστιάζονται κυρίως 
στην τυπική συλλογιστική (Formal Reasoning), στην εξάρτηση / ανεξαρτησία από το πεδίο 
(Field Dependence / Independence), στη συγκλίνουσα σκέψη (Convergent thinking) και στην 
αποκλίνουσα σκέψη (Divergent thinking).  
Το γεγονός ότι δεν έχει διερευνηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό ο ρόλος των παραπάνω 
γνωστικών χαρακτηριστικών στην κατανόηση φυσικών φαινομένων, καθώς επίσης και ότι οι 
μέχρι τώρα έρευνες έχουν εστιαστεί κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου έχει βρεθεί 
ότι σχετίζονται με την εννοιολογική κατανόηση της δομής των ουσιών και των αλλαγών 
στους/τις μαθητές/τριες (Danili & Reid, 2006· Tsitsipis et al., 2010, 2012), φανερώνει την 
ανάγκη διεύρυνσης της θεωρίας με εμπειρικές μαρτυρίες από μικρότερες ηλικίες στις οποίες, 
λόγω της κρισιμότητας της νοητικής ανάπτυξης, τα αποτελέσματα αποκτούν ενδιαφέρον τόσο 
για τη θεωρία όσο και τη διδακτική πράξη. Στις ηλικίες αυτές δε γνωρίζουμε αν έχουν 
εμφανιστεί και κατά πόσο τα χαρακτηριστικά αυτά κι ούτε είναι αυταπόδεικτο το αποτέλεσμα 
της συσχέτισης των συγκεκριμένων γνωστικών χαρακτηριστικών και της επίδοσης στις 
φυσικές επιστήμες. 
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Η ταυτότητα της έρευνας 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο συσχετισμός των εναλλακτικών ιδεών μαθητών/τριών 
δημοτικού σχολείου σχετικά με την αλλαγή κατάστασης των ουσιών με τις γνωστικές 
μεταβλητές που προαναφέρθηκαν (LTH, CONV, DIV, FDI). Η τυπική συλλογιστική (Formal 
Reasoning) αποτελεί χαρακτηριστικό του τέταρτου σταδίου της νοητικής ανάπτυξης (Piaget, 
1952, 1961) και αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί και τη λογική στις 
διάφορες νοητικές διεργασίες χωρίς την ανάγκη άμεσης εμπειρίας ή επαφής (Lawson 1978, 
1985). Η συγκλίνουσα σκέψη (Convergent thinking) αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου 
να συγκλίνει και να εστιάζει στη μία σωστή απάντηση ή στη μια και μοναδική λύση ενός 
προβλήματος (Child & Smithers, 1973). Η αποκλίνουσα σκέψη (Divergent thinking) 
αναφέρεται στην ικανότητά του να επιλύει προβλήματα που απαιτούν πολλές ισοδύναμες 
λύσεις ή να παράγει πολλές σωστές απαντήσεις σε ένα ερώτημα (Child & Smithers 1973). 
Τέλος η εξάρτηση / ανεξαρτησία από το πεδίο (Field Dependence / Independence) σχετίζεται 
με την ικανότητά του να διαχωρίζει τη χρήσιμη πληροφορία από ένα πλήθος άσχετων 
πληροφοριών που δημιουργούν σύγχυση (Witkin et al., 1977). 
Δημιουργήθηκαν τρεις εξαρτημένες μεταβλητές με την άθροιση των στοιχειωδών 
βαθμολογιών των απαντήσεων των μαθητών στο ερωτηματολόγιο των φυσικών επιστημών η 
Αναγνώριση, οι Ερμηνείες και η Συνολική επίδοση.  
Διατυπώθηκαν δυο ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Σε ποιο βαθμό οι μαθητές δημοτικού μπορούν να αναγνωρίσουν και να ερμηνεύσουν 
την αλλαγή της φυσικής κατάστασης των ουσιών; 

2. Ποια η επίδραση των γνωστικών μεταβλητών τυπικής συλλογιστικής, 
εξάρτησης/ανεξαρτησίας από το πεδίο, συγκλίνουσας και αποκλίνουσας σκέψης στις 
παραπάνω αναφερόμενες εξαρτημένες μεταβλητές; 

 
Η μέθοδος 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 418 μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού από 
17 σχολεία των Σερρών και της Θεσσαλονίκης, 215 αγόρια (51,4%) και 203 κορίτσια 
(48,6%). Το δείγμα αξιοποιήθηκε για την περιγραφική στατιστική ανάλυση και διωνυμική 
λογιστική παλινδρόμηση. Στη συνέχεια αφαιρέθηκαν τα δεδομένα 43 παιδιών με μαθησιακές 
δυσκολίες και τα υπόλοιπα 375 αξιοποιήθηκαν στην περεταίρω ανάλυση, 191 αγόρια (50,9%) 
και 184 κορίτσια (49,1%).  
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων ήταν γραπτά τεστ. Πιο 
συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση των ικανοτήτων λογικής σκέψης των υποκειμένων της 
έρευνας χρησιμοποιήθηκε το γραπτό τεστ (formal reasoning) του Lawson (1978), για την 
αξιολόγηση της συγκλίνουσας σκέψης, ένα τεστ που κατασκευάστηκε από την Hindal (2007), 
για την αξιολόγηση της αποκλίνουσας σκέψης ένα τεστ το οποίο μετρά τη δημιουργική τους 
ικανότητα (Bahar, 1999 · Danili & Reid 2006) και για την αξιολόγηση του βαθμού 
ανεξαρτησίας τους από το πεδίο ένα τεστ σχημάτων των Witkin, Oltman, Raskin και Karp 
(1971). Για τη διερεύνηση της κατανόησης της αλλαγής της φυσικής κατάστασης των ουσιών 
από τα υποκείμενα της έρευνας, κατασκευάστηκε το ερωτηματολόγιο των φυσικών 
επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος για το μάθημα 
των φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο. Πριν από την τελική εφαρμογή του 
πραγματοποιήθηκαν δυο πιλοτικές και ακολούθησαν οι απαραίτητες αλλαγές. 
Για την έλεγχο της επίδρασης των υπό εξέταση ανεξάρτητων μεταβλητών στην επίδοση των 
μαθητών, χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ποσοτικές μέθοδοι και έγινε ανάλυση συσχέτισης και 
πολλαπλή παλινδρόμηση. Στη συνέχεια κάθε απάντηση θεωρήθηκε κατηγορική μεταβλητή 
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και χρησιμοποιήθηκε η διωνυμική λογιστική παλινδρόμηση για κατηγορικές μεταβλητές με 
δύο κατηγορίες. 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Οι μαθητές/τριες είχαν διδαχθεί τα φαινόμενα, πάνω στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν στο 
ερωτηματολόγιο των φυσικών επιστημών, το προηγούμενο διδακτικό έτος, με το σκεπτικό να 
ελεγχθεί η γνώση που έχει κατανοηθεί και εμπεδωθεί. Τις ερωτήσεις συμπλήρωναν εικόνες 
για την καλύτερη κατανόησή τους. Παρακάτω (πίνακας 1) περιγράφονται οι ερωτήσεις των 
τριών έργων του ερωτηματολόγιου, που διαπραγματεύονται στην παρούσα εργασία, του 
βρασμού, της εξάτμισης και της τήξης. 
 

Πίνακας 1: Περιγραφή των ερωτήσεων και των πιθανών αποτελεσμάτων. 
 

Ερώτηση Περιγραφή Πιθανά αποτελέσματα 

Βρ
ασμ

ός 

1η Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν τι θα 
συμβεί στο επίπεδο της στάθμης νερού που βράζει 
αρκετή ώρα. 

Θα κατέβει η στάθμη λόγω της 
εξάτμισής του. 

2η Καλούνται να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Διατήρηση ποσότητας νερού σε υγρή 
και αέρια μορφή. 

3η Καλούνται να αναγνωρίσουν τι περιέχουν οι 
φυσαλίδες που δημιουργούνται στο νερό που 
βράζει. 

Κατανόηση της αέριας ύπαρξης του 
νερού. 

4η Καλούνται να αναγνωρίσουν αν μικρότερη 
ποσότητα νερού θα έβραζε σε ίδια ή χαμηλότερη 
θερμοκρασία (4α) κι αν απαιτούνταν ίδιος ή 
λιγότερος χρόνος (4β).  

Σταθεροποίηση της θερμοκρασίας σε 
όλη τη διάρκεια του βρασμού. 
Ποσότητα νερού και χρόνος 
βρασμού είναι ποσά ανάλογα. 

Εξά
τμι

ση 

5η Καλούνται να εκτιμήσουν τι θα συμβεί σε 
ποσότητα νερού που βρίσκεται σε ένα πιάτο για 
κάποιο χρονικό διάστημα. 

Το νερό ελαττώνεται λόγω της 
μετατροπής του σε αέρια μορφή. 

6η Καλούνται να αναγνωρίσουν αν η εξάτμιση 
συμβαίνει γρηγορότερα μια κρύο ή μια ζεστή 
μέρα. 

Η θερμότητα επιδρά στην εξάτμιση. 

7η Καλούνται να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Υψηλότερη θερμοκρασία, 
μεγαλύτερος ρυθμός εξάτμισης. 

8η Καλούνται να αναγνωρίσουν αν η εξάτμιση 
συμβαίνει με πιο γρήγορο ή πιο αργό ρυθμό στο 
αλκοόλ από ότι στο νερό. 

Κάθε ουσία έχει άλλο ρυθμό 
εξάτμισης. 

9η Καλούνται να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Το αλκοόλ είναι ελαφρύτερο από το 
νερό. 

τήξ
η 

10η Καλούνται να ερμηνεύσουν γιατί λιώνει ο πάγος 
όταν ζεσταθεί.. 

Μετατροπή του πάγου στην υγρή του 
μορφή με την επίδραση της 
θερμότητας. 

11η Καλούνται να αναγνωρίσουν αν μεγαλύτερη 
ποσότητα πάγου θα λιώσει στην ίδια ή σε 
υψηλότερη θερμοκρασία (11α) κι αν χρειάζεται 
περισσότερο ή ίδιο χρόνο (11β).  

Σταθεροποίηση της θερμοκρασίας σε 
όλη τη διάρκεια της τήξης. Ποσότητα 
πάγου και χρόνος τήξης είναι ποσά 
ανάλογα. 

 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2 υπάρχει συσχέτιση στατιστικά σημαντική (p<0,05, p<0,001) 
των γνωστικών μεταβλητών (LTH, FDI, DIV, CONV) με τις εξαρτημένες μεταβλητές της 
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έρευνας. Η μεταβλητή αναγνώριση δημιουργήθηκε από το άθροισμα των βαθμολογιών που 
προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτήσεων (1,3,4,6,8,11) και η μεταβλητή ερμηνείες των 
ερωτήσεων (2,5,7,9,10).  
 

Πίνακας 2: Συσχετίσεις εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών της έρευνας 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
LTH 1,00       
FDI 0,35*** 1,00      
DIV 0,43*** 0,44*** 1,00     
CONV 0,50*** 0,41*** 0,52*** 1,00    
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 0,41*** 0,22*** 0,33*** 0,34*** 1,00   
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 0,37*** 0,12* 0,30*** 0,34*** 0,46*** 1,00  
ΣΥΝ. ΕΠ/ΣΗ 0,46*** 0,19*** 0,37*** 0,39*** 0,82*** 0,88*** 1,00 

      *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
Με τη πολλαπλή παλινδρόμηση φάνηκε, όπως δείχνει ο πίνακας 3, ότι όλα τα μοντέλα είναι 
στατιστικά σημαντικά (p<0,001). Το 25,4% της διακύμανσης της μεταβλητής Συνολική 
επίδοση εξηγείται από την παρουσία τριών ανεξάρτητων μεταβλητών (LTH, DIV, CONV) με 
το F = 41,3. Το 20% της διακύμανσης της μεταβλητής Αναγνώριση εξηγείται από την 
παρουσία δυο ανεξάρτητων μεταβλητών (LTH, DIV) με το F = 45,4 και τέλος το 18,4% της 
διακύμανσης της μεταβλητής Ερμηνείες εξηγείται από την παρουσία τριών ανεξάρτητων 
μεταβλητών (LTH, CONV, DIV) με το F = 20,2.  
 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα πολλαπλής παλινδρόμησης 
          

Μεταβλητές ανά μοντέλο 
(εξαρτημένη/ανεξάρτητες

) Ad
jus

ted
 R 

Squ
are

 
Εξ/

μέν
η  

δια
κ/ν

ση 
% 

b seb 

β 

t F (beta) 
1 Συνολική επίδοση 0,254 25,4     41,3*** 
  LTH  20,0 0,195 0,034 0,305 5,70***  
  DIV  3,9 0,045 0,015 0,161 2,95**  
  CONV  1,5 0,123 0,046 0,153 2,70**  
2 Αναγνώριση 0,200 20,0     45,4*** 
  LTH  16,8 0,109 0,017 0,328 6,34***  
  DIV  3,2 0,028 0,007 0,196 3,79***  
3 Ερμηνείες  0,184 18,4     20,2*** 
  LTH  13,7 0,104 0,023 0,254 4,50***  
  CONV  3,2 0,089 0,031 0,171 2,83**  
  DIV  1,5 0,028 0,011 0,157 2,67**  

          
          

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3, η μεταβλητή FDI δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση 
πάνω σε καμιά από τις εξαρτημένες μεταβλητές παρουσία και των υπολοίπων μεταβλητών.  
Με την ανάλυση λογιστική παλινδρόμηση (LR) φάνηκε ότι, σε όλες τις απαντήσεις επιδρούν 
οι δυο, οι τρεις και σε κάποιες περιπτώσεις και οι τέσσερις γνωστικές μεταβλητές (LTH, FDI, 
DIN, CONV) σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p <0.01, p <0.001), ενώ σχετίζονται θετικά με 
τη λήψη της σωστής απάντησης. 
Στον πίνακα 4 φαίνεται η επίδραση των γνωστικών μεταβλητών, με την ανάλυση λογιστικής 
παλινδρόμησης, ενδεικτικά, σε κάποιες απαντήσεις των ερωτήσεων των τριών έργων του 
ερωτηματολογίου. 
 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα ανάλυσης Λογιστικής Παλινδρόμησης (LR) 
 

Ερώτηση Γνωστική 
Μεταβλητή b S.E. Wald exp(b) 

1 LTH 0,042 0,016 6,75** 1,043 
 FDI 0,05 0,026 3,67* 1,051 
 DIV 0,018 0,007 6,40* 1,018 
 CONV 0,07 0,021 10,76** 1,072 

4β LTH 0,045 0,017 6,86** 1,046 
 DIV 0,02 0,007 7,18** 1,02 
 CONV 0,042 0,021 3,96* 1,043 

5 LTH 0,065 0,02 10,80** 1,067 
 DIV 0,032 0,009 13,07*** 1,033 
 CONV 0,083 0,027 9,47** 1,087 

11β LTH 0,049 0,019 6,74** 1,05 
 FDI 0,074 0,031 5,70* 1,077 
 DIV 0,013 0,008 2,84* 1,013 

  CONV 0,061 0,023 6,99** 1,063 
* p < 0.05 (μονής κατεύθυνσης), ** p < 0.01, *** p < 0.001  

Συμπεράσματα και συνέπειες για τη διδασκαλία 
Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων δίνουν απαντήσεις στα 
ερευνητικά ερωτήματα, ενώ έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τη θεωρία όσο και για τη 
διδακτική πράξη. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, αν και οι μαθητές/τριες του δείγματος 
της παρούσας έρευνας είχαν διδαχθεί θέματα σχετικά με αυτά του ερωτηματολογίου, κατά το 
προηγούμενο σχολικό έτος και παρόλο που οι ερωτήσεις αναφέρονταν σε φαινόμενα που 
συναντούν στην καθημερινή τους ζωή, το ποσοστό των επαρκών απαντήσεων είναι χαμηλό 
και ποικίλλει ανάλογα με το θέμα. 
Οι κυριότερες παρανοήσεις των μαθητών/τριών του δείγματος αναφορικά με το βρασμό του 
νερού αφορούν στο περιεχόμενο των φυσαλίδων. Θεωρούν ότι περιέχουν αέρα, οξυγόνο ή 
οξυγόνο και υδρογόνο. Για το σημείο βρασμού πιστεύουν ότι δεν είναι σταθερό, αλλά 
εξαρτάται από την ποσότητα του νερού. Οι κυριότερες παρανοήσεις, αναφορικά με την 
εξάτμιση, αφορούν στη μετάβαση από την υγρή στην αέρια μορφή. Πιστεύουν ότι, το νερό 
εξαφανίζεται, ότι γίνεται αέρας ή και καπνός και σε άλλες περιπτώσεις ότι απορροφάται από 
τη ζέστη ή από το πιάτο μέσα στο οποίο βρίσκεται. Για την εξάτμιση άλλων υγρών, θεωρούν 
ότι, είτε όλα τα υγρά εξατμίζονται με την ίδια ταχύτητα, είτε δεν εξατμίζονται καθόλου. 
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Τέλος, η κυριότερη παρανόηση σχετικά με την τήξη αφορά το σημείο τήξης, για το οποίο 
θεωρούν ότι, δεν είναι σταθερό αλλά επηρεάζεται από την ποσότητα του πάγου.  
Όσον αφορά το ρόλο των γνωστικών μεταβλητών, από τις αναλύσεις φάνηκε ότι, από τις 
τέσσερις γνωστικές μεταβλητές, η τυπική συλλογιστική (LTH) αποτελεί τον κύριο 
προβλεπτικό παράγοντα ο οποίος είναι απαραίτητος για την κατανόηση σε βάθος της 
αλλαγής της φυσικής κατάστασης των ουσιών. Εκτός από την LTH, στις νοητικές 
αναπαραστάσεις των μαθητών/τριών και στις παρανοήσεις επιδρούν η συγκλίνουσα και η 
αποκλίνουσα σκέψη (CONV, DIV), ενώ η εξάρτηση / ανεξαρτησία από το πεδίο (FDI) δεν 
εμφανίζεται ως προβλεπτικός παράγοντας στις πολυμεταβλητές αναλύσεις, παρόλο που έχει 
θετική συσχέτιση με τις εξαρτημένες μεταβλητές. 
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κατά τη διδασκαλία ότι τα γνωστικά 
χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών, που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα, επιδρούν στην 
κατανόηση της αλλαγής της φυσικής κατάστασης των ουσιών. Η χαμηλή τυπική 
συλλογιστική (LTH) είναι μια από τις βασικές αιτίες δημιουργίας παρανοήσεων και γι’ αυτό 
να χρησιμοποιεί διδακτικές μεθόδους που κάνουν περισσότερο κατανοητές τις αφηρημένες 
έννοιες των φυσικών επιστημών (Howe & Durr, 1982 · Zeitoun, 1984 · Stamovlasis & 
Papageorgiou, 2012), αξιοποιώντας περισσότερο εποπτικό υλικό, εννοιολογικούς χάρτες, 
μοντέλα και προσομοιώσεις. Η έλλειψη αποκλίνουσας σκέψης (DIV) είναι μια ακόμα αιτία 
δημιουργίας παρανοήσεων και καθώς αυτό αποδίδεται στις περιορισμένες γλωσσικές 
ικανότητες των μαθητών/τριών (Hudson, 1968 · Guastello et al., 1992 · Bahar, 1999), να 
χρησιμοποιεί περισσότερες εικόνες, διαγράμματα και προσομοιώσεις λογισμικού μετάβασης 
της ύλης από τη μια κατάσταση στην άλλη. Αντίθετα για την έλλειψη συγκλίνουσας σκέψης 
(CONV) να περιορίζει τα δεδομένα στα εντελώς αναγκαία, ώστε να βοηθά στην αξιοποίησή 
τους για την εύρεση της λύσης και την κατανόηση του φαινομένου. Τέλος, για την έλλειψη 
ικανότητας των μαθητών για ανεξαρτησία από το πεδίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε τα παιδιά να επικεντρώνονται στις σημαντικές 
πληροφορίες. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν και από όσους έχουν την ευθύνη και 
το σχεδιασμό των Α.Π.Σ, καθώς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τους περιορισμούς που 
επιβάλλονται από τα γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών.  
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Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την εμπειρική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Έκτης Δημοτικού της πόλης των Ιωαννίνων σχετικά με τις 
εναλλακτικές ιδέες που έχουν σε έννοιες της μηχανικής σε σχέση με τον δείκτη νοημοσύνης 
που έχει ο κάθε μαθητής, η οποία μετρήθηκε με το εργαλείο WISC-ΙΙΙ. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας καταδεικνύουν ότι υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ του δείκτη νοημοσύνης και 
του αριθμού των σωστών απαντήσεων που δίνει ο μαθητής.      
Abstract This study presents the results of an empirical research of students in sixth grade of primary 
school from the city of Ioannina on the alternative ideas that have on concepts of mechanics 
in relation to the student IQ. We use the WISC-III in order to measure the IQ. The survey 
result shows that there is a linear relationship between IQ and the number of the correct 
answers that was given by the student. 
 
 
Εισαγωγή 
Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι μαθητές υιοθετούν κανόνες και ιδέες για έννοιες και 
φαινόμενα της φυσικής, διαμορφώνοντας ισχυρά νοητικά σχήματα τα οποία τα μεταφέρουν 
στο σχολείο. Η διαμόρφωση της αντίληψης ενέχει την διαδικασία της υπόθεσης 
(Σπυροπούλου-Κατσάνη, 2010), η οποία είναι ένας συμπερασματικός συλλογισμός όπου ο 
μαθητής καλείται να συνθέσει πληροφορίες που προέρχονται από τη διαδικασία της 
ικανότητας του για παρατήρηση και τη χρήση παλαιοτέρων στοιχείων που γνωρίζει και 
εμπειρικών βιωμάτων που έχει. Ουσιαστικά στη διαδικασία αυτή απαιτούνται τα νοητικά 
στάδια της ανάλυσης και της σύνθεσης, καθώς επίσης και η ικανότητα σύνδεσης των 
δεδομένων (Κώτσης, 2011). Αυτές οι δύο συνιστώσες εξαρτώνται άμεσα από την νοητική 
ανάπτυξη του μαθητή και κατά συνέπεια από τη νοητική του ηλικία, η οποία συνδέεται με 
τον δείκτη νοημοσύνης του. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν υπάρχει σχέση μεταξύ του δείκτη 
νοημοσύνης του μαθητή και των ορθών αντιλήψεων που έχει για έννοιες της φυσικής και 
ιδιαιτέρως της μηχανικής, όπου οι μαθητές έχουν πολλές βιωματικές εμπειρίες. Ανάλογες 
έρευνες δεν έχουν εντοπισθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Στον Ελληνικό χώρο υπάρχει μια 
(Παπαδιά & Κώτσης, 2013) η οποία αποτελεί ουσιαστικά πιλοτική της παρούσας εργασίας. 
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Μεθοδολογία 
Για να καταγραφούν οι ιδέες των μαθητών χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για 
μαθητές του Δημοτικού, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες έρευνες (Κώτσης & 
Κολοβός 2002, Κώτσης & Βέμης, 2002). Για την έρευνα και την αξιολόγηση της νοημοσύνης 
των παιδιών της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η διεθνώς γνωστή κλίμακα WISC-III 
(Wechsler Intelligence Scale for Children – Third Edition) στην ελληνική της έκδοση 
(Γεώργας κ.ά, 1997). Η κλίμακα αποτελείται από 12 δοκιμασίες. Έξι από αυτές αποτελούν 
την λεκτική κλίμακα και άλλες έξι αποτελούν την πρακτική κλίμακα. Η λεκτική κλίμακα 
εξετάζει τις λεκτικές  γνώσεις και την κατανόηση του παιδιού, γνώσεις που συνήθως 
αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών κύρια στο σχολείο. Η πρακτική κλίμακα 
εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να κατανοήσει και να οργανώσει οπτικά ερεθίσματα μέσα 
σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο γενικός δείκτης νοημοσύνης προκύπτει από το 
άθροισμα των δεικτών της λεκτικής και πρακτικής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον Kaufman 
(1994),  όταν το προφίλ του μαθητή δεν εμφανίζει σημαντικές διαφορές μεταξύ λεκτικού και 
πρακτικού δείκτη νοημοσύνης, τότε ο γενικός δείκτης νοημοσύνης μπορεί να θεωρηθεί ότι 
περιγράφει επαρκώς το γενικό επίπεδο της νοητικής του λειτουργίας. Σύμφωνα με έρευνες, 
(Neisser et al., 1996, επιμέλεια ελληνικής μετάφρασης Ευκλείδη, 1997), ο δείκτης 
νοημοσύνης επιτρέπει μια αρκετή καλή πρόβλεψη της σχολικής επίδοσης και θεωρείται από 
πολλούς ότι αποτελεί μια γενική εκτίμηση των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού.  
Ο πληθυσμός της έρευνας είναι 79 μαθητές της Έκτης Δημοτικού από δύο Δημοτικά σχολεία 
της πόλης των Ιωαννίνων. Πρόκειται για μαθητές που έχουν διδαχθεί έννοιες της Φυσικής 
τόσο στην προηγούμενη τάξη, όσο και στην Έκτη. Οι μαθητές απαντούσαν ατομικά σε ένα 
ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου 16 ερωτήσεων, για την αποτύπωση των εναλλακτικών ιδεών 
τους σε έννοιες της μηχανικής. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είχαν χρησιμοποιηθεί σε 
προηγούμενες έρευνες για ιδίας ηλικίας μαθητών (Κώτσης & Κολοβός 2002, Κώτσης & 
Βέμης, 2002). Στη συνέχεια o κάθε μαθητής, για 60-90 λεπτά περίπου, υποβλήθηκε στο 
ψυχομετρικό εργαλείο WISC-ΙΙΙ, από όπου υπολογίσθηκε ο δείκτης νοημοσύνης του.  
 
Αποτελέσματα της έρευνας 
Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 19. Οι απαντήσεις των 
μαθητών σε κάθε ερώτηση παρουσιάζονται με τη μορφή πίνακα. 

 Πίνακας 1. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πότε ενεργεί μια δύναμη σε ένα 
σώμα;» 

 
Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Όταν σπρώχνουμε ένα σώμα και αυτό κινείται 50,6 
Όταν σταματάμε ένα σώμα που κινείται 12,7 
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 35,4 

 Μόνο το 35,4% των μαθητών δίνει την ορθή απάντηση, ενώ πάνω από τους μισούς δίνει την 
γνωστή εναλλακτική ιδέα, όπου συνδέουν την δύναμη με την κίνηση. 
 

                                                  Ο συγγραφέας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες στην κ. 
Αικατερίνη Παπαδιά, McS, για την βοήθεια στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας με τη 
χορήγηση του  WISC-III στους μαθητές.  
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Πίνακας 2. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Πότε ασκείται δύναμη από έναν 
ποδοσφαιριστή σε μια μπάλα;» 

 
Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Τη στιγμή που κλωτσά τη μπάλα 73,4 
Όταν η μπάλα κινείται προς τα δίχτυα 10,1 
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 10,1 
Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις 5,1 

 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (73,4%)  των μαθητών δίνει την ορθή απάντηση. 
 Πίνακας 3. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Ένα έντομο συνθλίβεται στο 

μπροστινό τζάμι ενός αυτοκινήτου που κινείται, επειδή το τζάμι του ασκεί μια δύναμη. Το 
έντομο ασκεί δύναμη στο τζάμι;» 

 
Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Όχι δεν του ασκεί 55,7 
Ναι του ασκεί 43,0 

 
Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές (43%) απαντούν σωστά στην παραπάνω ερώτηση, ενώ 
πάνω από τους μισούς εκφράζουν την αντίληψη ότι αφού δεν υπάρχει εμφανές αποτέλεσμα, 
αυτό  σημαίνει ότι το έντομο δεν ασκεί δύναμη στο τζάμι.  
 Πίνακας 4. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Ένα τραπέζι σπρώχνει προς τα κάτω 

το έδαφος. Το έδαφος ομοίως σπρώχνει προς τα πάνω τον τραπέζι».  
 

Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Σωστό 37,8 
Λάθος 60,8 

 
Μόνο το 37,8% των μαθητών δίνει την ορθή απάντηση, ενώ οι περισσότεροι απαντούν πάλι 
σύμφωνα με την γνωστή εναλλακτική ιδέα, το ότι αφού δεν υπάρχει κίνηση, άρα δεν υπάρχει 
δύναμη. 
 

Πίνακας 5. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Το βάρος ενός σώματος είναι:» 
 

Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Δύναμη 12,7 
Χαρακτηριστική ιδιότητα ενός σώματος 22,8 
Η μάζα του σώματος 63,3 

 
Η πλειοψηφία των μαθητών (63,3%) απαντά με την κλασσική εναλλακτική ιδέα , ότι βάρος 
και μάζα είναι το ίδιο ταυτόσημε έννοιες. Μόνο μικρό μέρος των μαθητών (12,7%) δίνει την 
ορθή επιστημονική απάντηση. 

Πίνακας 6. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Ένας άνθρωπος έχει βάρος γιατί:» 
 

Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Τον πιέζει ο αέρας στη γη 17,7 
Τον έλκει η γη 35,4 
Τίποτα από τα παραπάνω 45,6 
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Στην ερώτηση για την προέλευση του βάρους ενός ανθρώπου, μόνο το 35,4% των μαθητών 
με την ορθή επιστημονική απάντηση, ότι υπάρχει το βάρος λόγου της έλξης από τη γη.  
 

Πίνακας 7. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Όταν κάνουμε δίαιτα, τι στην 
πραγματικότητα χάνουμε;» 

 
Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Βάρος 62,0 
Μάζα 36,7 

 Στην ερώτηση αυτή οι 2 στους 3 μαθητές απαντούν λάθος, μη μπορώντας να διακρίνουν ότι η 
μάζα πρώτα χάνεται στη δίαιτα, η οποί έχει ως συνέπεια να μειώνεται και το βάρος. 
 

Πίνακας 8. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Όταν κολυμπάς το βάρος σου:» 
 

Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Γίνεται μεγαλύτερο στο νερό 17,7 
Γίνεται μικρότερο στο νερό 60,8 
Δεν αλλάζει 20,3 

 Η βιωματική εμπειρία των μαθητών τους οδηγεί σε μεγάλο ποσοστό (60,8%) στο να 
απαντήσουν λάθος, δηλαδή ότι το βάρος μικραίνει μέσα στο νερό. Μόνο το 20,3% απαντά 
σωστά ότι το βάρος δεν αλλάζει. 

 Πίνακας 9. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Στο φεγγάρι η βαρύτητα είναι το 1/6 
της βαρύτητας της γης. Μια σοκολάτα:» 

 
Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Ζυγίζει λιγότερο στη γη απ' ότι στη σελήνη 28,95 
Ζυγίζει περισσότερο στη γη απ' ότι στη σελήνη 63,16 
Ζυγίζει το ίδιο και στη γη και στη σελήνη 7,89 

 Οι περισσότεροι μαθητές απαντούν σωστά (63,16%) στην ερώτηση αυτή, συνδέοντας την 
βαρύτητα με το βάρος. 
 
Πίνακας 10. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Στο φεγγάρι η βαρύτητα είναι το 1/6 

της βαρύτητας της γης. Ένα μήλο:» 
 

Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Έχει το ίδιο βάρος στη γη και στη σελήνη 23,68 
Έχει την ίδια μάζα στη γη και στη σελήνη 44,74 
Έχει ίδιο βάρος και μάζα στη γη και στη 
σελήνη 

31,58 
 Παραπλήσια ερώτηση με την προηγουμένη, αλλά μόνο το 44,74% των μαθητών απαντούν 
σωστά, ενώ υπάρχουν μαθητές που δηλώνουν (23,68%) την εναλλακτική ιδέα ότι το βάρος 
του μήλου είναι το ίδιο και στη γη και στο φεγγάρι.  
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Πίνακας 11. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Η τριβή παρέχει δύναμη η οποία 
προωθεί ένα αυτοκίνητο καθώς κινείται σε οριζόντιο δρόμο» 

 
Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Λάθος  31,58 
Σωστό 68,42 

 
Η ερώτηση αυτή απαντάται ορθά από το μεγάλο μέρος των μαθητών (68,42%), επειδή 
υπάρχει η ανάλογη βιωματική εμπειρία.  
 

Πίνακας 12. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Ένα μήλο είναι στο κλαδί ενός 
δένδρου κ ένα άλλο πέφτει στο έδαφος. Ποιο από τα δύο μήλα παράγει έργο;» 

 
Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Αυτό που πέφτει 47,37 
Αυτό που είναι στο δέντρο 36,84 
Και τα δύο μήλα 15,79 
Κανένα από τα δύο 0,00 

 Κλασική περίπτωση μη διαχωρισμού των εννοιών αποτυπώνεται στην παραπάνω ερώτηση. 
Το 47,37% των μαθητών δίνει την ορθή απάντηση, αλλά υπάρχει και ένα 36,84% που 
δηλώνει ότι το μήλο στο δέντρο παράγει έργο, προφανώς μη μπορώντας να διαχωρίσουν το 
έργο με την ενέργεια. 
 

Πίνακας 13. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Δύο αθλητές με το ίδιο βάρος 
τρέχουν 100 μέτρα. Ποιος καταναλώνει περισσότερη ενέργεια;» 

 
Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Αυτός που τερματίζει πρώτος 34,21 
Αυτός που τερματίζει δεύτερος 15,79 
Και οι δύο καταναλώνουν την ίδια ενέργεια 50,00 

 Μια άλλη κλασσική περίπτωση μη διαχωρισμού εννοιών είναι και η παραπάνω ερώτηση. 
Ενώ ακριβώς οι μισοί απαντούν σωστά, υπάρχει ένα ποσοστό  μαθητών, 34,21%, που απαντά 
λάθος, οι οποίοι κάνουν σύγχυση στις έννοιες ενέργεια και ισχύ.  
 
Πίνακας 14. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Δύο αρσιβαρίστες σηκώνουν το ίδιο 

βάρος. Ποιος ξοδεύει μεγαλύτερο έργο;» 
 

Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Αυτός που είναι πιο ψηλός 36,84 
Αυτός που είναι πιο κοντός 34,21 
Το ίδιο και οι δύο 29,95 

 Μόνο ένας στους τρεις μαθητές απαντά σωστά, ότι ξοδεύει μεγαλύτερο έργο ο ψηλός 
αρσιβαρίστας.  
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Πίνακας 15. Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση «Γιατί οι αθλητές που πηδούν μήκος 
παίρνουν φόρα;» 

 
Απάντηση Ποσοστό των μαθητών (%) 
Για να μειώσουν το βάρος του σώματός τους 13,16 
Για να μειώσουν την αντίσταση του αέρα 18,42 
Για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ενέργεια 68,42 

 Στην παραπάνω ερώτηση η πλειοψηφία των μαθητών απαντά σωστά (68,42%) αφού είναι μια 
ερώτηση που έχουν βιωματική εμπειρία. 
Από την εφαρμογή της ελληνικής έκδοσης της κλίμακας WISC-III, προέκυψε ότι ο μέσος 
όρος του δείκτη νοημοσύνης των μαθητών του παρόντος δείγματος είναι 101,50 ± 17,24, που 
αντιστοιχεί σε μαθητές με φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης.  
Στη συνέχεια καταμετρήθηκαν οι σωστές απαντήσεις που έδωσε ο κάθε μαθητής στο 
ερωτηματολόγιο και έγινε η γραφική παράσταση των σωστών απαντήσεων στο 
ερωτηματολόγιο, συναρτήσει του μέσου όρου του δείκτη νοημοσύνης των μαθητών που 
έδωσαν αυτόν τον αριθμό απαντήσεων και η ανάλογη γραφική παράσταση φαίνεται στο 
σχήμα 1, από όπου φαίνεται ότι υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ των συνολικού αριθμού 
των σωστών απαντήσεων που δίνει ο κάθε μαθητής με τον δείκτη νοημοσύνης. Δηλαδή όσο 
μεγαλύτερο δείκτη νοημοσύνης εμφανίζει ένας μαθητής τόσο μεγαλύτερο αριθμό σωστών 
απαντήσεων απαντά στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο.  
Στη συνέχεια διερευνήθηκε αν κάποια κλίμακα (η λεκτική ή η πρακτική) επηρεάζει 
περισσότερο την σχέση που συνδέει τον δείκτη νοημοσύνης με τις σωστές απαντήσεις των 
μαθητών. 
 

  
Σχήμα 1. Ο μέσος όρος του δείκτη νοημοσύνης των μαθητών σε σχέση με τον αριθμό των 

ορθών απαντήσεων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 
 Έγινε η γραφική παράσταση του αριθμού των σωστών απαντήσεων, τόσο με τον δείκτη 
νοημοσύνης που προκύπτει από τη λεκτική κλίμακα, δηλαδή από τις έξι λεκτικές 
δραστηριότητες, οι οποίες εξετάζουν τις λεκτικές  γνώσεις και την κατανόηση του παιδιού, 
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γνώσεις που συνήθως αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών κύρια στο σχολείο, 
όσο και με τον δείκτη νοημοσύνης που προκύπτει από τη πρακτική κλίμακα, δηλαδή από τις 
έξι πρακτικές δραστηριότητες, οι οποίες ανιχνεύουν την ικανότητα του παιδιού να 
χρησιμοποιήσει με ευέλικτο τρόπο  διάφορες στρατηγικές μεθόδους ώστε να λύσει ένα νέου 
είδους πρόβλημα. Οι δεξιότητες αυτές, αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τον κάθε μαθητή και 
δεν είναι αποτέλεσμα εκπαίδευσης των παιδιών στο σχολείο.  
Η γραφική παράσταση του αριθμού των σωστών απαντήσεων σε σχέση με τον δείκτη 
νοημοσύνης από την λεκτική κλίμακα φαίνεται στο σχήμα 2 και η ανάλογη του αριθμού των 
σωστών απαντήσεων σε σχέση με τον δείκτη νοημοσύνης που προκύπτει από την πρακτική 
κλίμακα φαίνεται στο σχήμα 3. 
Η γραμμική σχέση που περιγράφει τα δεδομένα του σχήματος 2, δηλαδή του δείκτη 
νοημοσύνης της Λεκτικής κλίμακας είναι της μορφής: 
 

Δείκτης Νοημοσύνης = (76,0±7,4) + (3,32±0,90) x (Σωστές Απαντήσεις)  (1) 
 
Η γραμμική σχέση που περιγράφει τα δεδομένα του σχήματος 3, δηλαδή του δείκτη 
νοημοσύνης της Πρακτικής κλίμακας είναι της μορφής: 
 

Δείκτης Νοημοσύνης = (74,4±8,3) + (3,29±1,04) x (Σωστές Απαντήσεις)  (2) 
 

 Σχήμα 2. Ο δείκτης νοημοσύνης των μαθητών που προκύπτει από την Λεκτική Κλίμακα σε 
σχέση με τον αριθμό των σωστών απαντήσεων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.
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Σχήμα 3. Ο δείκτης νοημοσύνης των μαθητών που προκύπτει από την Πρακτική Κλίμακα σε 

σχέση με τον αριθμό των σωστών απαντήσεων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. 
 
Από την σύγκριση των παραμέτρων των σχέσεων (1) και (2) προκύπτει ότι τόσο ο δείκτης 
νοημοσύνης από την λεκτική κλίμακα, όσο και από την πρακτική κλίμακα έχουν την ίδια 
γραμμική σχέση με των αριθμό των σωστών απαντήσεων που δίνει ο μαθητής, χωρίς να 
προκύπτει από την παρούσα έρευνα ότι επηρεάζει η μια κλίμακα περισσότερο από την άλλη. 
 
Συμπεράσματα 
Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, προκύπτει σαφώς ότι υπάρχει μια γραμμική σχέση 
μεταξύ του δείκτη νοημοσύνης του μαθητή και του αριθμού των σωστών απαντήσεων στο 
ερωτηματολόγιο σε έννοιες της μηχανικής. Σε ανάλογο συμπέρασμα είχε προκύψει 
προηγούμενη πιλοτική έρευνα (Παπαδιά & Κώτσης, 2013) η οποία εστιαζόταν μόνο στις 
έννοιες της δύναμης και του βάρους. Το συμπέρασμα αυτό δεν μπορεί να γενικευθεί ως 
γενικός κανόνας για όλες της έννοιες της Φυσικής, αλλά ως εύρημα είναι σημαντικό. Το ότι 
για κάθε αριθμό σωστών απαντήσεων υπάρχει μια περιοχή τιμών του δείκτη νοημοσύνης, 
μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το καταλληλότερο ψυχομετρικό εργαλείο 
για τη μέτρηση του δείκτη νοημοσύνης. Ακόμη και η χρήση κλειστού ερωτηματολογίου ίσως 
να μην ενδείκνυται για την έρευνα αυτή. Η χρήση συνέντευξης θα ήταν καταλληλότερη, αλλά 
θα ήταν ιδιαίτερα κουραστική για τους μαθητές, αφού η εφαρμογή και μόνο του WISC-III 
απαιτεί 1-1,5 ώρα για κάθε μαθητή.   
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Περίληψη Η εργασία αναφέρεται στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην καλλιέργεια 
επιστημολογικής επάρκειας για τη φύση της επιστήμης και την κατανόηση του εννοιολογικού 
περιεχομένου. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η 
κατανόηση συγκεκριμένων πτυχών της φύσης της επιστήμης στη διδασκαλία μιας θεματικής 
ενότητας (μαγνητισμός) οδηγεί παράλληλα στη βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης για 
τη συγκεκριμένη ενότητα. Για το σκοπό αυτό έχει υλοποιηθεί μια πειραματική εργασία, στην 
οποία συμμετείχαν δύο ομάδες προ-υπηρεσιακών εκπαιδευτικών (ομάδες Α και Β) οι οποίες 
εκτέθηκαν σε διαφορετική διδακτική επεξεργασία συγκεκριμένων πτυχών της φύσης της 
επιστήμης και μια ομάδα εκπαιδευτικών (ομάδα Γ) η οποία δεν διδάχθηκε οτιδήποτε σχετικό 
με τη φύση της επιστήμης. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική βελτίωση στην κατανόηση 
των συμμετεχόντων στις ομάδες Α και Β αναφορικά με τα σχετικά στοιχεία της φύσης της 
επιστήμης αλλά απουσία σημαντικής διαφοροποίησης ανάμεσα στη βελτίωση της 
εννοιολογικής κατανόησης των συμμετεχόντων στις τρεις ομάδες.   
 
Abstract The study focuses on the investigation of the extent to which helping students understand 
specific aspects of NOS could also bring about corresponding gains in terms of their 
conceptual understanding. Towards this end, we conducted an experimental study, which 
involved three groups of pre-service teachers. The first two groups were exposed to 
instruction about specific aspects of NOS, alongside certain conceptual ideas about 
magnetism. The difference between these two groups lies in the specific teaching approach 
that was employed for the relevant aspects of NOS. The students in the third group were not 
exposed to any instruction about NOS. The results of this study suggest improved 
understandings of the targeted aspects of NOS in the first two groups. At the same time, they 
indicate comparable improvements in the participants’ conceptual understanding, regardless 
of whether they were exposed to instruction of NOS or not.     
 
Εισαγωγή  
Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών επιδιώκει την πολύπλευρη κατάρτιση των μαθητών, 
με απώτερο στόχο τη δημιουργία επιστημονικά εγγράμματων πολιτών (Lederman, 2007). Για 
την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, η διδασκαλία των φυσικών επιστημών χρειάζεται να 
αποκλίνει από την παραδοσιακή προοπτική που τοποθετεί αποκλειστικά την έμφαση στην 
κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου. Μια πιο ολιστική προοπτική περιλαμβάνει τη 
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διεύρυνση των εμφάσεων της διδασκαλίας, ώστε να προωθούνται άλλες σημαντικές 
μαθησιακές επιδιώξεις οι οποίες συνήθως δεν τυγχάνουν επαρκούς προσοχής. Μια από αυτές 
τις επιδιώξεις αφορά στην ανάπτυξη επιστημονικών πρακτικών, όπως η επιχειρηματολογία, ο 
σχεδιασμός έγκυρων πειραμάτων και η ερμηνεία δεδομένων. Μια άλλη επιδίωξη, στην οποία 
εστιάζεται η παρούσα εργασία, αφορά στην καλλιέργεια κατανόησης για τη φύση της 
επιστήμης, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, δομείται και τεκμηριώνεται η 
γνώση στην επιστήμη (Lederman, 2007).  
Η σημασία της κατανόησης για τη φύση της επιστήμης, ως μαθησιακή επιδίωξη, έχει τονιστεί 
από πολλούς ερευνητές (Rudolph, 2000; Driver, Leach, Millar & Scott, 1996). Συνοπτικά, τα 
βασικότερα επιχειρήματα που έχουν προταθεί περιλαμβάνουν τα εξής:   η επιστήμη αποκτά περισσότερο νόημα για τους μαθητές,   βελτιώνεται η ικανότητά τους για λήψη ενημερωμένων αποφάσεων για διάφορα 

ζητήματα που εμφανίζονται στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες,   εκτιμάται η αξία της επιστήμης ως κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού,   γίνεται κατανοητό το μοντέλο λειτουργίας της επιστημονικής κοινότητας, η οποία 
ενσωματώνει ηθικούς κανόνες που προέρχονται από την κοινωνία και   διευκολύνεται η μάθηση του εννοιολογικού περιεχομένου των φυσικών επιστημών  

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο τελευταίο από αυτά τα επιχειρήματα. Μέσα από τη 
βιβλιογραφία, υποστηρίζεται η ύπαρξη μιας έμμεσης αλλά και μιας πιο άμεσης σύνδεσης 
ανάμεσα στη φύση της επιστήμης και την εννοιολογική κατανόηση. Ενδεικτικά, οι Clough 
(2011) και Driver et al. (1996) αναφέρουν ότι όταν κατανοούν οι μαθητές το πώς λειτουργεί η 
επιστήμη, τότε αυξάνεται το ενδιαφέρον και τα κίνητρα τους για το συγκεκριμένο μάθημα. 
Επίσης, οι Songer & Linn (1991) υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια πιο ισχυρή, άμεση, σχέση, 
αφού η βελτίωση της κατανόησης της φύσης της επιστήμης ενισχύει την εννοιολογική 
κατανόηση. Η εμπειρική έρευνα που έχει καταγραφεί σε αυτή την περιοχή είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη και υπάρχει ανάγκη για εστίαση ερευνητικών προσπαθειών σε αυτή την 
κατεύθυνση. Η παρούσα εργασία συνδέεται με αυτή την ανάγκη και επιδιώκει να διερευνήσει 
εμπειρικά το βαθμό στον οποίο η βελτίωση της κατανόησης των μαθητών για συγκεκριμένες 
πτυχές της φύσης της επιστήμης προωθεί παράλληλα την εννοιολογική κατανόησή τους. 
Μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, φαίνεται ότι η φύση της επιστήμης συνήθως 
δεν τυγχάνει ρητής διδακτικής επεξεργασίας, ενδεχομένως, λόγω της αντίληψης ότι η 
εμπλοκή των μαθητών σε πειραματικές δραστηριότητες, αφενός, και η επαφή τους με το 
εννοιολογικό περιεχόμενο, αφετέρου, οδηγούν αυθόρμητα στη βελτίωση της κατανόησής 
τους για τις αντίστοιχες επιστημολογικές διαστάσεις. Αυτή η θέση διαψεύδεται με συνέπεια 
από τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, τα οποία αναδεικνύουν την ανάγκη για ρητή 
διδασκαλία της φύσης της επιστήμης (Bell, Matkins & Gansneder, 2011). Έτσι, αρκετοί 
ερευνητές εστιάστηκαν στη διερεύνηση αποτελεσματικών τρόπων ενσωμάτωσης της φύσης 
της επιστήμης στο μάθημα των φυσικών επιστημών. Μια προσέγγιση που έχει καταγραφεί 
στη βιβλιογραφία αφορά στην εισαγωγή στοιχείων της φύσης της επιστήμης με αυτόνομες 
δραστηριότητες που δεν παρουσιάζουν σύνδεση με το εννοιολογικό πλαίσιο των φυσικών 
επιστημών. Ένας άλλος τρόπος διδασκαλίας στοιχείων της φύσης της επιστήμης 
περιλαμβάνει τη διδακτική τους επεξεργασία στο ιστορικό πλαίσιο της εξέλιξης των ιδεών 
στην επιστήμη (Lederman, 2007). Για παράδειγμα, σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές μπορούν 
να συζητήσουν τον αβέβαιο χαρακτήρα της επιστήμης όπως καταγράφεται σε περιπτώσεις 
αναθεώρησης επιστημονικών θεωριών για κάποιο φαινόμενο μέσα από την πάροδο του 
χρόνου. Τέλος, μια εναλλακτική προσέγγιση διαπλέκει άμεσα τις δύο μαθησιακές επιδιώξεις 
(εννοιολογική κατανόηση και κατανόηση της φύσης της επιστήμης). Συγκεκριμένα, σε αυτή 
την περίπτωση η διδασκαλία πτυχών της Φύσης της επιστήμης πραγματοποιείται παράλληλα 
με την εννοιολογική επεξεργασία διαφόρων ενοτήτων (Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002). Ο 
σχεδιασμός της παρούσας εργασίας, παρόλο που είχε ως πρωταρχικό στόχο τη διερεύνηση 
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της σχέσης ανάμεσα στην αναδυόμενη κατανόηση για τη φύση της επιστήμης και την 
εννοιολογική κατανόηση, εντούτοις επέτρεπε και τη σύγκριση διαφορετικών τρόπων 
ενσωμάτωσης στοιχείων της φύσης της επιστήμης στη διδασκαλία εννοιολογικού 
περιεχομένου. 
  
Μεθοδολογία – Ερευνητικά Ερωτήματα 
Η εργασία αποσκοπούσε στη διερεύνηση της άμεσης σχέσης της επιστημολογικής επάρκειας 
με την κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου, στο πλαίσιο της διδασκαλία μαθήματος 
περιεχόμενου στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ερευνητικό ερώτημα στο οποίο απευθυνόταν η εργασία ήταν το 
ακόλουθο: Σε ποιο βαθμό η βελτίωση της επιστημολογικής επάρκειας οδηγεί σε βελτίωση 
στην εννοιολογική κατανόηση; 
Για την απάντηση του ερωτήματος αυτού, ακολουθήθηκε ένας πειραματικός σχεδιασμός που 
περιλάμβανε τρεις ομάδες φοιτητών που χρησιμοποίησαν διαφορετικές παραλλαγές 
διδακτικού υλικού, στη θεματική ενότητα του μαγνητισμού. Οι δύο από αυτές είχαν 
σχεδιαστεί ώστε να προωθούν τόσο την κατανόηση πτυχών της φύσης της επιστήμης, όσο και 
εννοιολογικό περιεχόμενο. Οι δύο αυτές εκδοχές του διδακτικού υλικού, διέφεραν ως προς το 
βαθμό ενοποίησης της εννοιολογικής κατανόησης και τη φύση της επιστήμης. Στην πρώτη 
(Ομάδα Α), η συζήτηση για τη φύση της επιστήμης συνδεόταν άμεσα με αντίστοιχες 
δραστηριότητες για την επεξεργασία εννοιών μαγνητισμού ενώ στη δεύτερη (Ομάδα Β), το 
εννοιολογικό περιεχόμενο λειτουργούσε ως έναυσμα συζητήσεων για τη φύση της επιστήμης, 
οι οποίες ακολούθως εξελίσσονταν ανεξάρτητα. Η τρίτη παραλλαγή του διδακτικού υλικού 
εφαρμόστηκε στην ομάδα ελέγχου (Ομάδα Γ). Σε αυτή την περίπτωση, η διδασκαλία 
αποσκοπούσε αποκλειστικά στην κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου χωρίς να 
γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε στοιχεία της φύσης της επιστήμης. Οι συμμετέχοντες ήταν 
40 προ-υπηρεσιακοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν χωριστεί σε 
τρεις ισοδύναμες ομάδες (Kruskal –Wallis Test: X² (2) = 0,583, p = 0,747), η κάθε μια από 
τις οποίες εκτέθηκε σε μία από τις παραλλαγές του διδακτικού υλικού (Ομάδα Α: n=12,  
Ομάδα Β: n=15, Ομάδα Γ: n=13).Η διδακτική παρέμβαση και στις τρεις ομάδες είχε διάρκεια 
δώδεκα 90λεπτων συναντήσεων. Πριν και μετά από την παρέμβαση συλλέχθηκαν δεδομένα 
μέσω έργων αξιολόγησης ανοικτού τύπου και συνεντεύξεων με ένα υποσύνολο (50%) των 
συμμετεχόντων.  
Περιγραφή διδακτικού υλικού    
Το διδακτικό υλικό που εφαρμόστηκε αφορούσε στη θεματική ενότητα του μαγνητισμού. 
Στις δύο από τις τρεις παραλλαγές του, αποσκοπούσε στην προώθηση δύο διακριτών στόχων: 
τη βελτίωση της επάρκειας στην περιγραφή των αλληλεπιδράσεων σε συστήματα 
αντικειμένων με μαγνητικές ιδιότητες, χρησιμοποιώντας κατάλληλες έννοιες και την 
προώθηση κατανόησης για τη φύση της επιστήμης.  Όσον αφορά στο εννοιολογικό 
περιεχόμενο, στόχος ήταν η ανάπτυξη λειτουργικών ορισμών για βασικές έννοιες όπως ο 
μαγνήτης, ο μαγνητικός πόλος, το μαγνητικό πεδίο και οι μαγνητικές γραμμές. Για τον 
καθορισμό των μαθησιακών επιδιώξεων σχετικά με την προώθηση της φύσης της επιστήμης, 
αξιοποιήθηκε η συναινετική αντίληψη (consensus view) που καταγράφεται στη βιβλιογραφία 
αναφορικά με τις ιδέες που θεωρείται ότι είναι χρήσιμο και εφικτό να προωθούνται στη 
σχολική επιστήμη (Lederman, 2007). Συγκεκριμένα, επιλέγηκαν τρεις από αυτές τις ιδέες, οι 
οποίες φάνηκαν να συνάδουν περισσότερο με τις εμφάσεις και το περιεχόμενο της διδακτικής 
ενότητας. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε η κατανόηση των συμμετεχόντων για (α) τη διάκριση 
ανάμεσα στην παρατήρηση και την ερμηνεία (η παρατήρηση αναφέρεται σε μια περιγραφική 
δήλωση για ένα φαινόμενο, ενώ η ερμηνεία υπερβαίνει τα εμπειρικά δεδομένα και 
επικαλείται μηχανισμούς που έχουν επινοηθεί για την ερμηνεία τους), (β) τον εξέχοντα ρόλο 
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των εμπειρικών δεδομένων στην επιστήμη αλλά, και (γ) τη σημασία της δημιουργικότητας 
και της επινόησης στην επιστήμη.   
Η διδακτική προσέγγιση που εφαρμόστηκε και στις τρεις ομάδες, στηριζόταν στο πρότυπο 
Φυσική με Διερώτηση (McDermott et al, 1996). Οι φοιτητές εργάζονταν σε ομάδες των 3-4 
μελών και ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιοριζόταν σε συγκεκριμένες, στοχευμένες, 
συζητήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνταν σε προκαθορισμένα σημεία του διδακτικού υλικού, 
με τους φοιτητές. Ο τρόπος δόμησης του διδακτικού υλικού προωθούσε σταδιακά την 
οικοδόμηση των επιδιωκόμενων εννοιών και την αξιοποίησή τους για την ανάλυση της 
λειτουργίας σχετικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα, οι φοιτητές είχαν 
την ευκαιρία να πειραματιστούν με μαγνήτες, ώστε να οικοδομήσουν ένα λειτουργικό 
ορισμό, παρατηρώντας τις αλληλεπιδράσεις τους με διάφορα αντικείμενα (π.χ. άλλους 
μαγνήτες, σιδηρομαγνητικά αντικείμενα). Η επόμενη ενότητα, περιείχε δραστηριότητες που 
εστίαζαν στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν διάφορα μέρη του μαγνήτη με άλλα 
αντικείμενα και στην ιδέα των μαγνητικών πόλων. Ακολούθησαν δραστηριότητες για τη 
σύγκριση της έντασης της αλληλεπίδρασης διαφορετικών μαγνητικών αντικειμένων και 
πειραματισμός με τις ιδιότητες μαγνητικών  δεσμών. Η τελευταία ενότητα εστίαζε στην 
έννοια του μαγνητικού πεδίου και την αξιοποίησή του για την ερμηνεία αλληλεπιδράσεων 
από απόσταση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε διάφορα σημεία του διδακτικού υλικού, 
στις περιπτώσεις των δύο πειραματικών ομάδων (Α και Β), υπήρχαν εμβόλιμες 
δραστηριότητες οι οποίες ενέπλεκαν τους φοιτητές σε επιστημολογικές συζητήσεις 
αναφορικά με τις επιδιωκόμενες πτυχές της φύσης της επιστήμης.          
 
Αποτελέσματα και συζήτηση  
Παρόλο που κατά τη διάρκεια της έρευνας χορηγήθηκαν διάφορα έργα αξιολόγησης, στα 
πλαίσια αυτής της εργασίας εστιάζουμε στην περιγραφή δύο από αυτών. Το πρώτο (εικόνα 
1), αφορά στη διάκριση της παρατήρησης και της ερμηνείας, και ζητά από τους 
συμμετέχοντες να διαχωρίσουν δέκα δηλώσεις ανάλογα με το αν αποτελούν παράδειγμα 
παρατήρησης ή ερμηνείας και στη συνέχεια να αναφέρουν ένα κανόνα για το διαχωρισμό 
τους. Το δεύτερο έργο αξιολόγησης (εικόνα 2), εστιάζει στην εννοιολογική κατανόηση των 
συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, τους ζητούσε να υποδείξουν τον προσανατολισμό τριών 
πυξίδων, οι οποίες ήταν τοποθετημένες γύρω από ένα μαγνήτη και στη συνέχεια να 
εξηγήσουν το συλλογισμό τους.  
Προκειμένου να επιβεβαιωθεί το ότι οι φοιτητές των δύο πειραματικών ομάδων, οι οποίοι 
διδάχθηκαν στοιχεία της φύσης της επιστήμης, ανέπτυξαν σε μεγαλύτερο βαθμό κατανόηση 
για τις επιδιωκόμενες επιστημολογικές ιδέες, σε σύγκριση με τους φοιτητές της ομάδας 
ελέγχου,  αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα από το πρώτο έργο αξιολόγησης. Μέσα από την 
ανάλυση των αρχικών απαντήσεων, φάνηκε ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διαφορές ανάμεσα 
στις τρεις ομάδες. Παρόλο που παρουσιάστηκαν αρκετά προβληματικά κριτήρια για τη 
διάκριση παρατήρησης - ερμηνείας, για τους σκοπούς της εργασίας θα εστιαστούμε στην 
περιγραφή μόνο των έγκυρων κριτηρίων που δόθηκαν.   
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 Εικόνα 1: Έργο αξιολόγησης για τη διάκριση παρατήρησης – ερμηνείας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 1, οι φοιτητές πριν από τη διδακτική παρέμβαση ήταν 
σε θέση να αναφερθούν μόνο σε ένα έγκυρο κριτήριο. Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι η 
ερμηνεία περιλαμβάνει την εξήγηση του πώς προκύπτει ένα φυσικό φαινόμενο, ενώ η 
παρατήρηση περιορίζεται στην απλή καταγραφή του τι συμβαίνει.  
Στην τελική αξιολόγηση, και οι δύο ομάδες που διδάχθηκαν είτε με τον ένα είτε με τον άλλο 
τρόπο στοιχεία της φύσης της επιστήμης, εμφάνισαν σημαντική βελτίωση σε αντίθεση με την 
ομάδα ελέγχου (Wilcoxon Test:, Ομάδα Α: Z=-2.271 p=0.023, Ομάδα Β:  Z=-2.165 p=0.03, 
Ομάδα Γ: Ζ=-0.816 p=0.414). Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στις δύο 
ομάδες (πίνακας 1), ήταν σε θέση να αναφερθούν και σε άλλα έγκυρα κριτήρια, όπως η 
διαφορετική προέλευση της ερμηνείας (αυξημένος ρόλος δημιουργικότητας στην περίπτωση 
της ερμηνείας) και της παρατήρησης (αισθήσεις), καθώς και το ότι η περιγραφή μιας 
παρατήρησης είναι πιο πιθανό να είναι πιο αντικειμενική από ότι μια ερμηνεία. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ισχυρισμός για τη βελτίωση στην επιστημολογική επάρκεια 
των συμμετεχόντων συνάδει επίσης με τα ευρήματα από τα υπόλοιπα έργα αξιολόγησης που 
έχουν χρησιμοποιηθεί στην εργασία.  
Για τη διερεύνηση του ερευνητικού ερωτήματος, σχετικά με το αν η βελτίωση στην 
επιστημολογική επάρκεια συνεισφέρει άμεσα στην εννοιολογική κατανόηση, στηριχθήκαμε 
στις απαντήσεις του δεύτερου έργου αξιολόγησης (εικόνα 2). Συγκεκριμένα διερευνήθηκε ο 
βαθμός βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης των φοιτητών σχετικά με τους μαγνήτες 
και μελετήθηκε το αν προέκυψε οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε αυτή τη βελτίωση ανάλογα 
με τη διδακτική προσέγγιση που εφαρμόστηκε σε κάθε περίπτωση. 
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Πίνακας 1: Έγκυρα κριτήρια για τη διάκριση παρατήρησης ερμηνείας. 
 

Έγκυρα κριτήρια Προπειραματικό δοκίμιο Μεταπειραματικό δοκίμιο 
Ομάδα 

Α 
Ομάδα 

Β 
Ομάδα 

Γ 
Τ Ομάδα 

Α 
Ομάδα 

Β 
Ομάδα 

Γ 
Τ 

1. Λειτουργία  Ερμηνεία =  
προσδιορισμός του πώς 
συμβαίνει κάτι 
Παρατήρηση = απλή 
καταγραφή του τι 
συμβαίνει 

6 3 7 16 8 8 7 23 

2. Προέλευση Ερμηνεία = 
δημιουργικότητα, 
λογική, γνώσεις, 
εμπειρίες Παρατήρηση 
= αισθήσεις 

0 0 0 0 4 11 0 15 

3. Αντικειμενικότητα  Ερμηνεία = (σε μεγάλο 
βαθμό) υποκειμενική 
Παρατήρηση = (σε 
μεγάλο βαθμό) 
αντικειμενική  

0 0 0 0 6 5 0 11 

Σύνολο (Τ) 6 3 7 16 18 14 7 49 
 Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2, μέσα από την κωδικοποίηση των απαντήσεων προέκυψαν 6 
διακριτές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, η οποία αντιστοιχεί στην πιο ορθή απάντηση 
που δόθηκε, οι φοιτητές ορθά ανέφεραν ότι και οι τρεις πυξίδες που βρίσκονται γύρω από το 
μαγνήτη επηρεάζονται από αυτόν και κατάφεραν να υποδείξουν το σωστό προσανατολισμό 
τους. Στα αρχικά δεδομένα των φοιτητών, δεν παρουσιάστηκε οποιαδήποτε απάντηση αυτής 
της κατηγορίας. Αντίθετα, μετά τη διδακτική παρέμβαση φοιτητές και από τις τρεις ομάδες 
κατάφεραν να δώσουν ορθή απάντηση.  

 Εικόνα 2: Έργο αξιολόγησης για εννοιολογική κατανόηση 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στην επόμενη κατηγορία, οι φοιτητές παρόλο που κατανοούσαν ότι και οι τρεις πυξίδες 
επηρεάζονται από το μαγνήτη εντούτοις προσανατόλιζαν λάθος τις πυξίδες. Παρόλο που 
πέντε φοιτητές έδωσαν μια αντίστοιχη απάντηση στο προ-πειραματικό δοκίμιο, ο αριθμός  
αυτός τριπλασιάστηκε μετά τη διδασκαλία. Επίσης, κάποιοι συμμετέχοντες ανέφεραν κυρίως 
στις τελικές τους απαντήσεις, με εξαίρεση ένα φοιτητή που αναφέρθηκε στην αρχική του 
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απάντηση, ότι μόνο οι πυξίδες που είναι κοντά στους πόλους του μαγνήτη επηρεάζονται. Η 
πλειοψηφία των φοιτητών πριν τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία έδωσαν απαντήσεις οι 
οποίες ανήκαν στην τέταρτη και την πέμπτη κατηγορία. Συγκεκριμένα, 11 από αυτούς 
υποστήριζαν ότι παρόλο που ο μαγνήτης επηρεάζει τις πυξίδες, εντούτοις εξέφραζαν ένα 
λανθασμένο τρόπο σκέψης π.χ. ότι οι πυξίδες θα προσανατολιστούν όπως ο μαγνήτης, 
δηλαδή ο νότιος τους πόλος θα δείχνει δεξιά και ο βόρειος αριστερά. Επιπρόσθετα, 15 
συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ο μαγνήτης επηρεάζει τις πυξίδες χωρίς να δίνουν περαιτέρω 
διευκρινήσεις. 
 Πίνακας 2: Απαντήσεις έργου αξιολόγησης σχετικά με την εννοιολογική κατανόηση. 

 
Τοποθέτηση Προπειραματικό δοκίμιο Μεταπειραματικό δοκίμιο 

Ομάδα 
Α 

Ομάδα 
Β 

Ομάδα 
Γ 

T Ομάδα 
Α 

Ομάδα 
Β 

Ομάδα 
Γ 

T 
1. Στους πόλους 
και στο κέντρο 
του μαγνήτη, οι 
πυξίδες 
επηρεάζονται από 
αυτόν (σωστός 
προσανατολισμός) 

0 0 0 0 5 6 4 15 

2. Στους πόλους 
και στο κέντρο 
του μαγνήτη, οι 
πυξίδες 
επηρεάζονται από 
αυτόν 
(λανθασμένος 
προσανατολισμός) 

2 2 1 5 4 5 6 15 

3. Μόνο στους 
πόλους του 
μαγνήτη 
επηρεάζονται οι 
πυξίδες 

0 0 1 1 2 3 3 8 

4. Ο μαγνήτης 
επηρεάζει την 
πυξίδα 
(λανθασμένη 
απάντηση) 

2 7 2 11 1 0 0 1 

5. Ο μαγνήτης 
επηρεάζει τις 
πυξίδες (χωρίς 
εξήγηση) 

5 3 7 15 0 0 0 0 

6. Ο μαγνήτης δεν 
επηρεάζει τις 
πυξίδες 

2 3 2 7 0 1 0 1 

Σύνολο (T) 11 15 13 39 12 15 13 40 
 Τέλος, υπήρχαν και 7 φοιτητές αρχικά και ένας μετά τη διδακτική παρέμβαση που 
θεωρούσαν ότι ο μαγνήτης δεν επηρεάζει τις πυξίδες. Από την ανάλυση αυτών των 
δεδομένων, παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις τελικές 
απαντήσεις, αφού οι συμμετέχοντες και από τις τρεις ομάδες απάντησαν με παρόμοιο τρόπο. 
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Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου Kruskal Wallis (x² 
(2) = 0,056, p = 0,972), όπου δεν παρουσιάστηκε στατιστική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες.  
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν φάνηκε αρχικά  ότι ο διαφορετικός τρόπος 
ενσωμάτωσης στοιχείων της φύσης της επιστήμης, δεν επηρέασε το βαθμό βελτίωσης της 
επιστημολογικής επάρκειας των φοιτητών, αφού και στις δύο περιπτώσεις η βελτίωση ήταν 
εξίσου σημαντική. Το κυριότερο εύρημα της έρευνας όμως, έδειξε ότι η διδασκαλία 
στοιχείων της φύσης της επιστήμης δεν επέδρασε ενισχυτικά στην εννοιολογική κατανόηση 
των φοιτητών, εφόσον και οι τρεις ομάδες παρουσίασαν αντίστοιχη βελτίωση στην 
εννοιολογική κατανόηση. Με άλλα λόγια, η βελτιωμένη ικανότητα των φοιτητών να 
διακρίνουν την παρατήρηση από την ερμηνεία δεν τους έθεσε σε καλύτερη θέση σε σχέση με 
την ικανότητα τους να αναλύουν την αλληλεπίδραση μαγνητών με άλλα αντικείμενα με 
μαγνητικές ιδιότητες. Βέβαια ο ισχυρισμός αυτός χρήζει περαιτέρω διερεύνησης λόγω των 
περιορισμών που παρουσιάζει η εν λόγω έρευνα. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι λήφθηκαν 
δεδομένα από ένα περιορισμένο αριθμό φοιτητών (n=40), καθώς και το ότι έγινε εφαρμογή 
μόνο στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας επιβάλλει μια επιφυλακτική 
προσέγγιση στην ερμηνεία των δεδομένων και την αξιολόγηση του ισχυρισμού που φαίνεται 
να απορρέει.  
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Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των απόψεων και πεποιθήσεων μαθητών 
και φοιτητών για τη Φυσική ως επιστήμη και για τις σπουδές σε αυτήν. Στόχος είναι η 
διερεύνηση των παραγόντων επιρροής του συνεχώς μειούμενου ενδιαφέροντος των νέων να 
σπουδάσουν και να ασχοληθούν με τη Φυσική- όπως προκύπτει από την επισκόπηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας- σε ελληνικό δείγμα. Ως πρότυπο έρευνας εφαρμόστηκε η CLASS σε 
μαθητές Τρίτης Γυμνασίου και Τρίτης Λυκείου σε σχολεία της Λαμίας, καθώς και στους 
φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μεθοδολογικό εργαλείο 
το ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των δεδομένων ήταν ποσοτική και τα αποτελέσματα έδειξαν 
ουδετερότητα και στις δύο ομάδες, με μία σχετική βελτίωση στις πεποιθήσεις των φοιτητών 
σε παράγοντες όπως το προσωπικό ενδιαφέρον, η εννοιολογική κατανόηση, η επίλυση 
προβλημάτων Φυσικής και η σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο. Επιπλέον, στατιστικά 
σημαντική διαφορά υπέρ των αγοριών διαπιστώθηκε στον παράγοντα του προσωπικού 
ενδιαφέροντος επιβεβαιώνοντας αντίστοιχες έρευνες του εξωτερικού. 
 
Abstract The subject of this research is the study of pupils’ and students’ opinions and beliefs about 
Physics as a science itself and its studies. Our aim is to explore the influencing factors of the 
constantly decreasing level of interest of young pupils to study and get involved with Physics- 
as it emerges from the literature review- within a Greek sample. We applied the CLASS 
research model to third year pupils of middle and high schools in Lamia, as well as to students 
of the Physics Department of the University of Ioannina, using the questionnaire as our 
methodological tool. Data analysis was quantitative and results showed neutrality in both 
groups, with a relative improvement in students' beliefs on factors such as personal interest, 
conceptual understanding, problem solving and real world connection. Additionally, there was 
a statistically significant difference in favor of boys concerning their personal interest, 
confirming relevant researches conducted abroad. 
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Εισαγωγή   
Τις τελευταίες δεκαετίες, ερευνητές στον χώρο της εκπαίδευσης των φυσικών επιστημών 
έχουν αναγνωρίσει μία ποικιλία στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών και των φοιτητών, 
καθώς αυτές διαμορφώνονται από την εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη. Η σπουδαιότητα 
της μελέτης της στάσης των σπουδαστών απέναντι στη Φυσική και τις σπουδές στις φυσικές 
επιστήμες αναδύθηκε κατόπιν της διαπίστωσης- ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες- 
ενός διαρκώς μειούμενου ενδιαφέροντος των νέων να συνεχίσουν σπουδές στην επιστήμη 
αυτή μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση (Osborne et al, 2003; Trumper, 2006). Το φαινόμενο 
αυτό έχει λάβει σχεδόν παγκόσμιες διαστάσεις, έχοντας δημιουργήσει προβληματισμό σε 
χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και ο Καναδάς καθώς και σε όλες 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απροθυμία των μαθητών που ολοκληρώνουν τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές στη Φυσική 
θεωρείται απειλή για την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης από τις επόμενες γενιές 
(Osborne et al, 2003; Trumper, 2006). Το εν λόγω ζήτημα έχει απασχολήσει ήδη από το 2003, 
όταν ο Jonathan Osborne (Osborne et al, 2003) παρουσίασε μία επισκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας των τελευταίων ετών, μέσα από την οποία προκύπτει ότι η συνεχιζόμενη 
μείωση του αριθμού των μαθητών που επιλέγουν να ασχοληθούν με τις φυσικές επιστήμες, 
όταν φτάνουν στο κρίσιμο σημείο της επιλογής των μελλοντικών τους σπουδών, απαιτεί την 
εστίαση και εντατικοποίηση της έρευνας σχετικά με τη στάση των μαθητών απέναντι στις 
επιστήμες αυτές, με σκοπό να γίνει κατανοητή η φύση του προβλήματος και να γίνει δυνατή 
η εύρεση λύσης του (Osborne et al, 2003). Ξεκινώντας από τη διερεύνηση του τι σημαίνει 
στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες, θεωρεί ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες επιρροής 
όπως το φύλο, οι καθηγητές, το πρόγραμμα σπουδών, πολιτιστικές και άλλες μεταβλητές, με 
έμφαση στην κρισιμότητα του φύλου και της ποιότητας διδασκαλίας. Δεδομένης της 
σημασίας της τελευταίας, επισημαίνεται η μεγαλύτερη ανάγκη για έρευνα ώστε να 
εντοπισθούν οι πτυχές της διδασκαλίας που θα καταστήσουν τις φυσικές επιστήμες πιο 
ελκυστικές για τους μαθητές. Συνοπτικά, διαπιστώνεται μειούμενο ενδιαφέρον μαθητών και 
φοιτητών για την εκμάθηση της Φυσικής (Osborne et al, 2003; Lavonen et al, 2005; Sahin, 
2009; Olusula & Rotimi 2012) και σημειώνεται ουδετερότητα στις πεποιθήσεις (Anusak, 
2006; Kaya & Boyuk, 2011) με εξαίρεση κάποιες έρευνες με ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
κυρίως στους φοιτητές (Im & Pak, 2004; Milner-Bolotin et al, 2011). Όσον αφορά τη 
διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλα, σε ορισμένες έρευνες τα αγόρια δείχνουν εντονότερο 
ενδιαφέρον για τη Φυσική και τη διδασκαλία της από τα κορίτσια (Trumper, 2006; Craker 
2006) ενώ σε άλλες δεν παρατηρείται διαφορά ανάμεσά τους (Oludipe, 2004; Κώτσης & 
Στύλος, 2011).  
 
Η ταυτότητα της έρευνας- Μεθοδολογία  
Η μελέτη της βιβλιογραφίας οδήγησε στη διαμόρφωση του εξής ερευνητικού ερωτήματος: 
Ποιες είναι οι πεποιθήσεις των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου και των φοιτητών Φυσικής 
για τις σπουδές στην επιστήμη της Φυσικής; Για την πραγματοποίηση της έρευνας 
εφαρμόστηκε η μέθοδος CLASS που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Colorado από την 
ομάδα του W. K. Adams (Adams et al, 2006) με μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. 
Ως μέθοδος χαρακτηρίζεται από πρωτότυπες αρχές σχεδιασμού, εγκυρότητα (Heredia & 
Lewis, 2012), σαφή διατύπωση, ευρύ φάσμα ανταπόκρισης (σε μη εξειδικευμένους 
σπουδαστές, σε άλλες επιστήμες) και ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσης. Το 
ερωτηματολόγιο δεν αποτελείται από ερωτήσεις προς απάντηση αλλά από 
προτάσεις/δηλώσεις με τις οποίες μπορεί κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Οι 
προτάσεις διαμορφώθηκαν κατόπιν ελέγχου εγκυρότητας από δεκαέξι εμπειρογνώμονες που 
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ορίσθηκαν από την CLASS, Φυσικούς με εμπειρία στη διδακτική της Φυσικής και στην 
εκπαιδευτική έρευνα. Ως κλίμακα βαθμονόμησης επιλέχθηκε η 5-βάθμια τύπου Likert 
(διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, ουδέτερος, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα9). Το δείγμα της 
έρευνάς μας συνίστατο σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου σε σχολεία της Λαμίας και 
σε φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ερευνητική διαδικασία 
αποτελούνταν από τα εξής βήματα: α) απόδοση του ερωτηματολογίου της CLASS στα 
ελληνικά, β) διανομή ερωτηματολογίων στις ομάδες ελέγχου, γ) περισυλλογή 
ερωτηματολογίων δ) ανάλυση- επεξεργασία δεδομένων με τη βοήθεια του στατιστικού 
προγράμματος SPSS και ε) εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Σημειώνεται ότι οι 
προτάσεις του ερωτηματολογίου ήταν γενικές (μη εξειδικευμένες) και κοινές για όλες τις 
βαθμίδες του δείγματός μας.  
 
Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας 
Τα έγκυρα ερωτηματολόγια που περισυνελέγησαν ήταν 403/464. Εφαρμόστηκε παραγοντική 
ανάλυση10, δηλαδή ένταξη των ερωτήσεων σε παράγοντες και ελέγχθηκαν δύο παράμετροι: 
το φύλο και το επίπεδο σπουδών.  
Οι παράγοντες ήταν οι εξής:  
-Σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο (σύνδεση της Φυσικής με τις καθημερινές εμπειρίες των 
ερωτωμένων. Παράδειγμα: «Για να κατανοήσω τη Φυσική μερικές φορές σκέφτομαι τις 
προσωπικές μου εμπειρίες και τις συσχετίζω με το θέμα που αναλύεται.»)  
-Προσωπικό ενδιαφέρον 
-Απόδοση νοήματος/προσπάθεια (επικεντρώνεται στην προσπάθεια να δώσουν νόημα σε 
πρακτικά θέματα της Φυσικής. Παράδειγμα: «Όταν λύνω ένα πρόβλημα Φυσικής, σκέφτομαι 
αναλυτικώς ποιες ιδέες Φυσικής μπορούν να εφαρμοστούν στο πρόβλημα.») 
-Εννοιολογικές συνδέσεις 
-Εφαρμοσμένη εννοιολογική κατανόηση (οι δύο ανωτέρω περιλαμβάνουν προτάσεις που 
αφορούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ερωτώμενοι να συνδέουν θεωρητικά με 
πρακτικά θέματα της Φυσικής-και όχι με καθημερινές εμπειρίες- και να τα εφαρμόζουν. 
Παράδειγμα: «Αφού μελετήσω ένα θέμα Φυσικής και νιώθω ότι το κατανοώ, έχω δυσκολία 
στο να λύνω προβλήματα στο ίδιο θέμα.») 
-Επίλυση προβλημάτων γενικά. 
-Εμπιστοσύνη στην επίλυση προβλημάτων (κατά πόσον εμπιστεύονται τις δυνατότητές τους 
να επιλύουν προβλήματα Φυσικής). 
-Εκζήτηση στην επίλυση προβλημάτων (problem solving sophistication-πόσο εξεζητημένες 
είναι οι λύσεις που δίνουν).  
Ως προς τις δύο παραμέτρους που αναφέραμε, τα αποτελέσματα μερικών από τους 
παράγοντες με στατιστικά σημαντική διαφορά έχουν ως εξής: 
Σύγκριση ως προς το φύλο:  
Α) Προσωπικό ενδιαφέρον: 
 

 
 
 
 

                                                 
9 Εννοούμε «συμφωνώ/ διαφωνώ κλπ.» με την άποψη των εμπειρογνωμόνων, όπως εκφράζεται μέσα 
από τις προτάσεις/δηλώσεις. 10 Πρόκειται για είδος στατιστικής τεχνικής με σκοπό τον εντοπισμό μοτίβων σε σχετικά μεγάλα 
σύνολα δεδομένων με μεγάλους αριθμούς μεταβλητών. Οι παράγοντες αποτελούνται από 
συνδυασμούς μεταβλητών που τείνουν να συσχετίζονται μεταξύ τους. 
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Διάγραμμα 1: Ιστόγραμμα φύλου-συχνότητας για τον παράγοντα προσωπικό ενδιαφέρον. 
 

  
 Εν γένει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι πιο κοντά στην άποψη των εμπειρογνωμόνων και κατά 

συνέπεια πιο ισχυρές πεποιθήσεις έχουν οι ομάδες που είναι πλησιέστερα στην τιμή 5 
(συμφωνώ απόλυτα) και αντίστοιχα η καμπύλη κατανομής τους βρίσκεται πιο δεξιά από 
αυτήν της άλλης ομάδας. Επομένως σχετικά με το «προσωπικό ενδιαφέρον» παρατηρούμε ότι 
η καμπύλη κατανομής των αγοριών είναι πιο δεξιά από αυτή των κοριτσιών, γεγονός που 
σημαίνει ότι τα αγόρια εκδηλώνουν πιο έντονα το ενδιαφέρον τους από τα κορίτσια.  
 
Β) Εννοιολογικές Συνδέσεις: 
 

Διάγραμμα 2: Ιστόγραμμα φύλου-συχνότητας για τον παράγοντα εννοιολογικές συνδέσεις. 
 

  
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο παράγοντας «εννοιολογικές συνδέσεις» περιλαμβάνει 
προτάσεις που αφορούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ερωτώμενοι σε θέματα της 
Φυσικής για αυτό και οι προτάσεις αυτές θεωρούνται αρνητικά φορτισμένες. Για το λόγο 
αυτό πραγματοποιήθηκε αντιστροφή πολικότητας (recode)11 στην κλίμακα Likert (15, 
                                                 
11 Με την εντολή recode μπορεί κάποιος να αλλάξει την κωδικοποίηση των τιμών μιας μεταβλητής, 
έτσι ώστε να είναι σε μορφή κατάλληλη για τις αναλύσεις του. Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται σε 
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24, 33, 42, 51) έτσι ώστε τα αποτελέσματα και τα γραφήματα αντίστοιχα να έχουν 
την ίδια φορά με τα αποτελέσματα των υπόλοιπων παραγόντων. Όπως και στο «προσωπικό 
ενδιαφέρον» έτσι και σε αυτήν την περίπτωση τα αγόρια είναι πιο κοντά στην άποψη των 
ειδικών από τα κορίτσια. 
Σύγκριση ως προς το επίπεδο σπουδών:  
Α) Σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο  
 
Διάγραμμα 3: Ιστόγραμμα τάξης-συχνότητας για τον παράγοντα σύνδεση με τον πραγματικό 

κόσμο. 
 

  
Παρατηρούμε από το παραπάνω ιστόγραμμα ότι οι φοιτητές του τμήματος Φυσικής και 
κυρίως οι πρωτοετείς συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με τους εμπειρογνώμονες σε 
σύγκριση με τους μαθητές τόσο της Γ΄ Γυμνασίου όσο και της Γ’ Λυκείου όσον αφορά τη 
«σύνδεση της Φυσικής με τον πραγματικό κόσμο». 
 
Β) Εφαρμοσμένη εννοιολογική κατανόηση  
 
  

                                                                                                                                                         
μεταβλητές, των οποίων οι τιμές αντιπροσωπεύουν κάποιες κατηγορίες. Για παράδειγμα, έστω η 
μεταβλητή age η οποία μετράει την ηλικία των συμμετεχόντων σε µια έρευνα. Έστω οι εξής 
κατηγορίες µε την αντίστοιχη κωδικοποίηση: 1= έως 18 ετών 2= 18-24 ετών 3=25-40 ετών 4= 41-60 
ετών 5= πάνω από 60 έτη. Εάν επιθυμεί κάποιος, να διαφοροποιήσει την ανωτέρω κωδικοποίηση, 
μπορεί χρησιμοποιώντας την εντολή recode να υποδείξει, ότι η κατηγορία «έως 18» 
αντιπροσωπεύεται πια από τον αριθμό 5, η «18-24» από τον αριθμό 4, η «25-45» από τον αριθμό 3, η 
«41-60» από τον αριθμό 2 και η «πάνω από 60» από τον αριθμό 1. Βλ. και: Νέλλας, Ε. (2005). 
Ανάλυση δεδομένων με χρήση του πακέτου SPSS/PC για WINDOWS, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, 44-45. 
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Διάγραμμα 4: Ιστόγραμμα τάξης-συχνότητας για τον παράγοντα εφαρμοσμένη εννοιολογική 
κατανόηση. 

 

  
Όπως και οι «εννοιολογικές συνδέσεις» έτσι και η «εφαρμοσμένη εννοιολογική κατανόηση» 
αποτελεί αρνητικά φορτισμένο παράγοντα και επομένως και σε αυτήν την περίπτωση 
εφαρμόστηκε αντιστροφή πολικότητας. Παρατηρούμε πως και εδώ οι φοιτητές συμφωνούν 
περισσότερο από τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με τους εμπειρογνώμονες με ένα 
ελάχιστο (σχεδόν αμελητέο) προβάδισμα στους πρωτοετείς φοιτητές από ό,τι στα μεγαλύτερα 
έτη. 
 
Γενικά αποτελέσματα και σχόλια 
Τα γενικά αποτελέσματα συνοψίζονται στα παρακάτω δύο διαγράμματα: 

 Διάγραμμα 5: Συνοπτικά αποτελέσματα των μέσων όρων των πεποιθήσεων των δύο φύλων 
(άξονας y) και για τους 8 παράγοντες (άξονας x). 

 

  

00,51
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2,53
3,54
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Μέσος όρος- Αγόρια
Μέσος όρος- Κορίτσια
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Διάγραμμα 6: Συνοπτικά αποτελέσματα των μέσων όρων των πεποιθήσεων των τεσσάρων 
επιπέδων σπουδών και για τους 8 παράγοντες 

 

  Ανακεφαλαιώνοντας, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων παρατηρείται 
στους εξής παράγοντες: «Προσωπικό ενδιαφέρον», «Εννοιολογικές συνδέσεις» και 
«Εφαρμοσμένη εννοιολογική κατανόηση», «Επίλυση προβλημάτων γενικά» και «Εκζήτηση 
στην επίλυση προβλημάτων». Όπως διαπιστώνεται και από το διάγραμμα 5, τα αγόρια 
υπερτερούν των κοριτσιών, με αξιοσημείωτο αποτέλεσμα αυτό του προσωπικού 
ενδιαφέροντος, όπως ισχύει και σε έρευνες του εξωτερικού, γεγονός που δείχνει ότι τα αγόρια 
έχουν μεγαλύτερη τάση προς τις φυσικές επιστήμες από τα κορίτσια. Όσον αφορά το επίπεδο 
σπουδών, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται στους παράγοντες: «Σύνδεση με τον 
πραγματικό κόσμο», «Προσωπικό ενδιαφέρον», «Εννοιολογικές συνδέσεις» και 
«Εφαρμοσμένη εννοιολογική κατανόηση», «Επίλυση προβλημάτων γενικά» και «Εκζήτηση 
στην επίλυση προβλημάτων». Ειδικότερα, παρατηρούμε μια φυσιολογική εξέλιξη καθώς -
κυρίως οι τελειόφοιτοι- φοιτητές είναι αυτοί που συμφωνούν περισσότερο με τους 
εμπειρογνώμονες όσον αφορά τη «Σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο». Επίσης αναμενόμενο 
είναι το αποτέλεσμα σχετικά με το «Προσωπικό ενδιαφέρον» για τη Φυσική και τις σπουδές 
σε αυτή, μιας και πιο έντονα το εκδηλώνουν οι πρωτοετείς φοιτητές Φυσικής, οι οποίοι 
βρίσκονται στην αρχή των σπουδών και της ενασχόλησης με την επιστήμη αυτή. Όσον αφορά 
τις «Εννοιολογικές συνδέσεις», την «Εφαρμοσμένη εννοιολογική κατανόηση», την «Επίλυση 
προβλημάτων γενικά»  και την «Εκζήτηση στην επίλυση προβλημάτων» και σε αυτήν την 
περίπτωση πιο σύμφωνοι με τις απόψεις των ειδικών είναι οι φοιτητές. 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Συνοψίζοντας, κατά μέσο όρο παρατηρείται ουδετερότητα στις απόψεις μαθητών και 
φοιτητών για τη Φυσική, γεγονός που οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες. Αρχικά, ένας 
βασικός παράγων είναι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Μέσα από την έρευνα PISA 
που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας για τις φυσικές 
επιστήμες και τα Μαθηματικά12, διαπιστώνεται- ειδικά τα τελευταία χρόνια- συνεχής κάμψη 
της θέσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε σχέση με άλλες χώρες. Ένας 
                                                 12 Βλ. και PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and what they can do with what they 
know. OECD 2014. 
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επιπλέον λόγος της ουδετερότητας των απόψεων των μαθητών και των φοιτητών είναι τα 
κίνητρα και τα ερεθίσματα που δέχονται τόσο από το σχολικό ή ακαδημαϊκό περιβάλλον, όσο 
και μέσα από την ίδια την οικογένεια. Τέλος, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η σοβαρή 
οικονομική κρίση που δοκιμάζει τη χώρα μας τα τελευταία έξι χρόνια και η επακόλουθη 
συρρίκνωση της αγοράς εργασίας για τους νέους απόφοιτους της Φυσικής, που κατά κύριο 
λόγο απορροφώνται στο χώρο της εκπαίδευσης, αποτελεί ή όχι έναν ακόμη λόγο για τα 
αποθαρρυντικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Είναι λογικό οι μεν μαθητές του 
Λυκείου να έχουν αμφιβολίες όσον αφορά την επιλογή των σχολών των θετικών επιστημών, 
οι δε φοιτητές-ιδιαίτερα των προχωρημένων ετών- να αισθάνονται απογοήτευση για τις 
αρνητικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Παρόλο, λοιπόν, που υπάρχει μια 
σχετική βελτίωση στις πεποιθήσεις των φοιτητών της Φυσικής, τα αποτελέσματα δεν είναι 
ενθαρρυντικά σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με τους εμπειρογνώμονες, γεγονός που δημιουργεί 
προβληματισμό και κίνητρο για περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου και αναζήτηση 
λύσεων. Μια χρήσιμη διαδικασία ελέγχου των πεποιθήσεων των μαθητών και των φοιτητών 
στην Ελλάδα θα ήταν οι συνεντεύξεις. Μέσα από τις συνεντεύξεις και τις  συζητήσεις με τα 
παιδιά θα μπορούμε να έχουμε μια πιο σαφή, καθαρή και αντικειμενική εικόνα από αυτή των 
τυποποιημένων ερωτηματολογίων για τις αντιλήψεις, τα ‘πιστεύω’, το ενδιαφέρον των 
παιδιών για τη Φυσική και την εκμάθησή της καθώς και την επιθυμία τους να σπουδάσουν 
και να ασχοληθούν σε βάθος με αυτή την επιστήμη. Επιπλέον, μία διαχρονική μελέτη του 
ιδίου δείγματος (πχ. μαθητών Α΄ Γυμνασίου) πανελλαδικά που θα παρακολουθήσει την 
εξέλιξη της στάσης των μαθητών (και αργότερα φοιτητών) απέναντι στη Φυσική θα είχε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τέλος, ιδανικός θα ήταν ο σχεδιασμός μιας πολυκεντρικής και 
διαχρονικής έρευνας προσαρμοσμένης στην ελληνική πραγματικότητα και στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. 
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Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ηδιερεύνηση των πεποιθήσεωνυποψήφιων δασκάλων για τη 
φύση της γνώσης και της μάθησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιστημολογικές 
πεποιθήσεις.Για την έρευνα αυτή συνελέγησαν δεδομένα από 200 υποψήφιους δασκάλους 
μέσω ενός εγκυροποιημένουερωτηματολογίουπου αναπτύχθηκε για τον σκοπό της έρευνας 
αυτής. Τα αποτελέσματακατέδειξαν ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα υποψήφιοι δάσκαλοι 
διαθέτουνμέτρια μέχρι αρκετά ανεπτυγμένες επιστημολογικές πεποιθήσεις, οι οποίες 
επιδέχονται βελτιώσεις.Επιπλέον, συζητούνταιτρόποι βελτίωσης των επιστημολογικών 
πεποιθήσεων των υποψήφιων δασκάλων. 
 
Abstract The purpose of this study was to investigate the pre-service teachers’ (teacher 
candidates)beliefs aboutthe nature of knowledgeand knowing, which are 
characterizedasepistemologicalbeliefs.For this study, 200 pre-service teachers completed a 
specially designed validated questionnaire. The resultsshowed thatthe 
respondentshavemoderateto well developedepistemologicalbeliefs, which could be improved. 
Resultsare discussedin terms of ways to promote epistemological beliefsof pre-service 
teachers. 
 
 
Εισαγωγή 
Σύμφωνα με έρευνες της Γνωστικής Ψυχολογίας και της Διδακτικής των Φυσικών 
Επιστημών, ως ανθρώπινα όντα διαθέτουμε άδηλες πεποιθήσεις για τη φύση της γνώσης και 
της μάθησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιστημολογικές πεποιθήσεις (ΕΠ). Ειδικότερα, 
οι ΕΠ ενός ατόμου είναι οι εξειδικευμένες ή γενικές απόψεις του ατόμου για τη δομή και την 
οικοδόμηση της γνώσης, καθώς και τη διαδικασία της μάθησης (Perry, 1970;Chandleretal., 
1990; Schommer, 1990; Hofer&Pintrich, 1997; Conleyetal., 2004; King&Kitchener, 
2004;Stahl & Bromme, 2007; Braten & Stomso, 2009; Braten & Stromso, 2010; Stromso et 
al., 2011). 
Τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από την επιστημονική κοινότητα για τον 
τρόπο που οι ΕΠ επηρεάζουν την εννοιολογική κατανόηση, τις στρατηγικές μάθησης, την 
αυτορρύθμιση, τη λύση προβλήματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τον τρόπο διαχείρισης 
των διαφόρων πληροφοριών, καθώς και τη λήψη απόφασης όσον αφορά σε κοινωνικο-
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επιστημονικά ζητήματα (Kienhuesetal., 2011; Wu&Tsai, 2011). Με βάση υπάρχοντα 
ερευνητικά δεδομένα, διαφαίνεται ότι οι ΕΠ των εκπαιδευομένων, δυνητικά, επηρεάζουν την 
εννοιολογική τους κατανόηση, τις δεξιότητές τους για λύση προβλήματος και λήψη 
απόφασης, τα κίνητρα και τις στρατηγικές τους για μάθηση, και στη συνέχεια τα μαθησιακά 
αποτελέσματά τους (Schommer,1990; Hofer, 2001). Ειδικότερα, όσον αφορά στις ΕΠ των 
εκπαιδευτικών, διάφορες ερευνητικές εργασίες υποστηρίζουν ότι αυτές μπορούν να 
επηρεάσουν την επιλογή των διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών που επιλέγουν να 
χρησιμοποιήσουν στη διδακτική διαδικασία, τους τρόπους αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούν,τις ΕΠ των μαθητών τους, τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση, την 
αυτορρύθμισή τους, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματά τους (Hofer, 2001). Επιπλέον, 
διάφοροι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι οι ΕΠ παρόλο που είναι άδηλες πεποιθήσεις και 
σχετικά ανθεκτικές στην αλλαγή, εντούτοις επιδέχονται βελτίωση (Buehl & Alexander, 
2001), με την αξιοποίηση ειδικών επιμορφωτικών παρεμβάσεων (Hofer, 2001). 
 
Μοντέλα Επιστημολογικών Πεποιθήσεων 
Για τις επιστημολογικές πεποιθήσεις (ΕΠ), έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρητικές 
προσεγγίσεις και έχουν διατυπωθεί διάφορα θεωρητικά μοντέλα (Kienhuesetal., 2011; 
Wu&Tsai, 2011). Από τα διάφορα είδη θεωρητικών μοντέλων, που προτείνονται στη διεθνή 
βιβλιογραφία, έχουν ξεχωρίσει δύο είδη μοντέλων: τα μοντέλα με αναπτυξιακή προσέγγιση 
(αναπτυξιακά μοντέλα) (Perry, 1970; Kuhn, 1991; Kuhnetal., 2000; Kuhn&Weinstock, 2002; 
King&Kitchener, 2004) και τα μοντέλα πολλαπλών διαστάσεων (Schommer, 1990; Limon, 
2006; Muis&Franco, 2009). Ο βασικός σκοπός των αναπτυξιακών μοντέλων είναι η εξήγηση 
των σταδίων (επιπέδων) μέσα από τα οποία αναπτύσσεται ο επιστημολογικός τρόπος σκέψης 
των ατόμων, ενώ τα μοντέλα πολλαπλών διαστάσεων στοχεύουν, κυρίως, στην εξήγηση της 
φύσης και των χαρακτηριστικών των ΕΠ (Schommer, 1990; Limon, 2006). Με βάση τα πιο 
πάνω μοντέλα, οι ΕΠ κυμαίνονται από απλοϊκές μέχρι πιο περίπλοκες και αναπτύσσονται με 
βάση τις εκπαιδευτικές εμπειρίες του ατόμου και σε μικρότερο βαθμό με βάση την ηλικία. 
(King & Kitchener, 1994; Hofer & Pintrich, 1997; Kuhn & Weinstock, 2002; Braten & 
Stromson, 2010). 
Σύμφωνα με τα αναπτυξιακά μοντέλα, σε πρώτο επίπεδο, οι ΕΠ των ανθρώπων 
χαρακτηρίζονται ως απόλυτες (absolutist). Δηλαδή, οι άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη της 
απόλυτης και αμετάβλητης γνώσης. Στη συνέχεια, καθώς οι άνθρωποι εξελίσσονται, 
σταματούν να πιστεύουν στην ύπαρξη της αντικειμενικής γνώσης. Έτσι σε ένα δεύτερο 
επίπεδο, οι άνθρωποι θεωρούν ότι η γνώση είναι απόλυτα σχετική (radicallyrelativist) και ότι 
οποιαδήποτε ιδέα είναι αποδεκτή. Σε ένα πιο εξελιγμένο επίπεδο, κάποιοι άνθρωποι 
μετακινούνται από την πεποίθηση ότι η γνώση είναι απόλυτα σχετική, στην πεποίθηση ότι η 
γνώση χρειάζεται κάποιου βαθμού αξιολόγηση (conceptuallyrelativeevaluativism) και 
επανατοποθέτηση με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα και μέσα από κριτική ανάλυση (Kuhn, 
1991; Kuhn&Weinstock, 2002). 
Όσον αφορά στα μοντέλα πολλαπλών διαστάσεων, οι μελέτες της Schommer(1990) υπήρξαν 
πρωτοπόρες. Με βάση τηSchommer, τα μοντέλα αυτά βασίζονται στην υπόθεση ότι οι ΕΠ 
αποτελούν ένα σύστημα πεποιθήσεων το οποίο συνίσταται από διάφορες ανεξάρτητες 
συνιστώσες. Σε πιο πρόσφατες έρευνες, με βάση τις εργασίες της Schommer, διάφοροι 
ερευνητές προτείνουν τις ακόλουθες πέντε συνιστώσες των ΕΠ: α) Βεβαιότητα της γνώσης, 
β) Πολυπλοκότητα της γνώσης, γ) Ανάπτυξη της γνώσης, δ) Πηγή της γνώσης, και ε) 
Αιτιολόγηση της γνώσης. Οι συνιστώσες Βεβαιότητα, Πολυπλοκότητα και Ανάπτυξη της 
γνώσης αφορούν στη φύση της γνώσης, ενώ οι συνιστώσες Πηγή της γνώσης και 
Αιτιολόγηση της γνώσης αφορούν στη φύση της μάθησης. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται, με 
βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αναλυτικά οι επιστημολογικές τοποθετήσεις των ατόμων, 
οι οποίες αφορούν στις πέντε συνιστώσες των επιστημολογικών πεποιθήσεων, όπως 
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προτείνονται από τους πλείστους ερευνητές (Hofer&Pintrich, 1997;Conleyetal., 2004; 
Stahl&Bromme, 2007;Braten&Stromso, 2010;Kienhuesetal., 2011; Stromsoetal., 2011; 
Wu&Tsai, 2011). 
 
 

Πίνακας 1: Επιστημολογικές τοποθετήσεις που αφορούν στις πέντε συνιστώσες των 
επιστημολογικών πεποιθήσεων 

Επιστημολογικές 
πεποιθήσεις 

Συνιστώσες 
Επιστημολογικών 

πεποιθήσεων 
Επιστημολογικές Τοποθετήσεις 

Φύση της 
γνώσης 

 
Βεβαιότητα της 

γνώσης 
Κυμαίνεται μεταξύ της πεποίθησης ότι η γνώση είναι 
απόλυτη και αμετάβλητη (σταθερή), και της 
πεποίθησης ότι η γνώση είναι αβέβαιη και 
εξελισσόμενη (μεταβλητή). 
 

Πολυπλοκότητα 
της γνώσης 

Κυμαίνεται μεταξύ της πεποίθησης ότι η γνώση 
προέρχεται από τη συλλογή πληροφοριών και 
παρατηρήσεων για διάφορα γεγονότα, και της 
πεποίθησης ότι προέρχεται από τη διάδραση εννοιών, 
ιδεών, δεδομένων, παρατηρήσεων και γεγονότων. 
 

 Ανάπτυξη της 
γνώσης 

Κυμαίνεται μεταξύ της πεποίθησης ότι η γνώση 
υπάρχει και ανακαλύπτεται και διαδίδεται από την 
εξουσία, και της πεποίθησης ότι η γνώση 
οικοδομείται από τους ίδιους τους ανθρώπους, και 
χαρακτηρίζεται από εσωτερική συνοχή και συνέπεια. 
 

 
 

Φύση της 
μάθησης 

 

Πηγή της γνώσης Κυμαίνεται μεταξύ της πεποίθησης ότι η γνώση 
προέρχεται και διαδίδεται από αυτούς που έχουν 
εξουσία και θεωρούνται αυθεντία, και της 
πεποίθησης ότι η γνώση οικοδομείται και προέρχεται 
από τους ίδιους τους ανθρώπους μέσα από την 
αλληλεπίδρασή τους. 
 

 Αιτιολόγηση  
της γνώσης 

Κυμαίνεται μεταξύ της πεποίθησης ότι η γνώση 
αξιολογείται από την εξουσία και οι υπόλοιποι 
άνθρωποι την υιοθετούν απροβλημάτιστα, και της 
πεποίθησης ότι η γνώση αξιολογείται από τους 
ανθρώπους, οι οποίοι τοποθετούνται κριτικά και 
επιλέγουν επιλεκτικά αυτό που θεωρούν αξιόπιστο 
και έγκυρο. 

 
Σχέση μεταξύ επιστημολογικών πεποιθήσεων και διδασκαλίας και μάθησης 
Γενικά, σήμερα, είναι αποδεκτό ότι οι ΕΠ μπορούν να αναπτυχθούν με την πάροδο του 
χρόνου και ότι καλύτερα μορφωμένα άτομα, δυνητικά, διαθέτουν πιο ανεπτυγμένες ΕΠ. 
Επιπλέον, διάφοροι ερευνητές υποδεικνύουν ότι πιο ανεπτυγμένες ΕΠ οδηγούν σε ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης (Perry, 1970; Kuhn, 1991;King& Kitchener,1994), της εννοιολογικής 
κατανόησης, της δεξιότητας λύσης προβλήματος και λήψης απόφασης, στην ενεργοποίηση 
των κινήτρων για μάθηση, στην ανάπτυξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Perry, 1970; 
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Hofer&Pintrich, 1997; Hofer, 2001;), καθώς και σε καλύτερη ρύθμιση στρατηγικών που 
σχετίζονται με αξιολόγηση πληροφοριών, σε αποτελεσματικότερο έλεγχο επιχειρημάτων, και 
σε καλύτερη ρύθμιση στρατηγικών που αφορούν στην επίλυση κοινωνικο-επιστημονικών 
ζητημάτων (Mason&Boldrin, 2008;Hofer και Sinatra, 2010; Muis&Franco, 2010; 
Stromso&Braten, 2010). 
Ειδικότερα, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, υπάρχουν διάφορες εμπειρικές έρευνες οι 
οποίες έχουν καταδείξει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των ΕΠ των εκπαιδευτικών και της 
διδακτικής πρακτικής τους. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι, οι ΕΠ του εκπαιδευτικού 
δημιουργούν τέτοιο διδακτικό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο επηρεάζει τις διδακτικές επιλογές 
και πρακτικές του εκπαιδευτικού (Hofer, 2001). Επίσης, τα ευρήματα άλλων σχετικών 
μελετών υποστηρίζουν ότι οι ΕΠ των εκπαιδευτικών μπορούν να επηρεάσουν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα των μαθητών, επηρεάζοντας αφενός τις ΕΠ των ίδιων των μαθητών και 
αφετέρου τα κίνητρα τους για μάθηση, τις στρατηγικές μάθησης που χρησιμοποιούν, καθώς 
και τις πεποιθήσεις τους για την ίδια τη διδακτική διαδικασία. Τέλος, μέσα από τη 
βιβλιογραφία διαφαίνεται ότι οι ΕΠ των εκπαιδευτικών μπορούν να αλλάξουν και να 
ωριμάσουν ως αποτέλεσμα κατάλληλων προγραμμάτων επιμόρφωσης (Buehl&Alexander, 
2001; Hofer, 2001). 
Δεδομένης της σημασίας των ΕΠ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, στην εργασία 
αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που αφορά στη διερεύνηση των ΕΠ 
υποψήφιων δασκάλων και συζητούνταιπιθανοί τρόποι βελτίωσής τους. 
 
Η ταυτότητα της έρευνας 
Δείγμα της έρευνας 
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 200 φοιτητές/τριες Τμήματος Επιστημών της 
Αγωγής δημόσιου πανεπιστημίου της Κύπρου,οι οποίοι φοιτούσαν στο πανεπιστήμιο μεταξύ 
του χειμερινού εξάμηνου 2011-2012 και του χειμερινού εξαμήνου 2014-2015. Ο μέσος όρος 
ηλικίας των φοιτητών ήταν 21 ετών (SD=1.5 έτη), από τους οποίους οι 93% ήταν γυναίκες 
και οι 7% ήταν άνδρες. Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν ως μητρική γλώσσα την 
Ελληνική, και ήταν απόφοιτοι δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Οι φοιτητές είχαν εισέλθει στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από τη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για απόκτηση θέσης στα δημόσια 
πανεπιστήμια της χώρας. Η συμμετοχή τους στην έρευνα αυτή ήταν εθελοντική και έγινε σε 
μη διδακτικό χρόνο. 
 
Εργαλείο συλλογής δεδομένων 
Για τον σκοπό της έρευνας έγινε συλλογή ποσοτικών δεδομένων με τη χρήση 
ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε στις 
επιστημολογικές πεποιθήσεις (ΕΠ) με βάση το μοντέλο πολλαπλών διαστάσεων, το οποίο 
αναπτύχθηκε και εγκυροποιήθηκε από τους Baytelman και Constantinou (2013) στην 
ελληνική γλώσσα, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. (Conley et al., 2004; Braten & Stromso, 
2010; Kienhues et al., 2011; Stromso et al., 2011; Wu & Tsai, 2011). Συγκεκριμένα, η 
εγκυρότητα περιεχομένου και η φαινομενική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με 
τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, ενώ η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής έγινε με 
την Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων, με τη χρήση του SPSSAmos 20.0. Για την 
αξιοπιστία της έρευνας, μετρήθηκε ο συντελεστής εσωτερικής συνάφειας Gronbach´salpha 
για κάθε συνιστώσα  των ΕΠ με βάση το μοντέλο πολλαπλών διαστάσεων. 
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Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε και εγκυροποιήθηκε για την έρευνα αυτή αποτελείται 
από 35 δηλώσεις, από τις οποίες 8 αφορούν στη συνιστώσα Βεβαιότητα της γνώσης, 6 
αφορούν στη Περιπλοκότητα της γνώσης, 8 αφορούν στην Ανάπτυξη της γνώσης, 6 αφορούν 
στην Πηγή της γνώσης, και 7 στην Αιτιολόγηση της γνώσης. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να 
δηλώσουν με βάση την κλίμακα Likert τεσσάρων διαβαθμίσεων (1 = Διαφωνώ πλήρως, 2= 
Διαφωνώ, 3=Συμφωνώ, 4= Συμφωνώ πλήρως) τον βαθμό που τους αντιπροσώπευε η κάθε 
δήλωση.Με βάση την κλίμακα Likert του ερωτηματολογίου, ψηλά αποτελέσματα, με βάση 
τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, αντιπροσωπεύουν ανεπτυγμένες και ώριμες ΕΠ, ενώ 
χαμηλά αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν λιγότερο ανεπτυγμένες και ώριμες ΕΠ. 
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων για τις δηλώσεις που αφορούν στις συνιστώσες 
Περιπλοκότητα της γνώσης και Πηγή της γνώσης έγινε μετατροπή δεδομένων (Recode),ούτως 
ώστε η φορά όλων των ερωτήσεων να είναι η ίδια.  
 
Πίνακας 2: Παραδείγματα και αριθμός δηλώσεων για κάθε συνιστώσα των επιστημολογικών 

πεποιθήσεων του ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας 
 

Συνιστώσα 
Επιστημολογικών 

πεποιθήσεων 
Αριθμός 
δηλώσεω

ν 
Παράδειγμα 1 2 3 4 

Βεβαιότητα 
της γνώσης 

8 Κάτι που θεωρείται σήμερα βέβαιη 
γνώση για ένα επιστημονικό θέμα, 
αύριο μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι 
ψευδής. 

        

Πολυπλοκότητα 
της γνώσης 

6 Όσον αφορά τις γνώσεις για 
επιστημονικά θέματα, σπάνια, 
υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ 
διαφορετικών ζητημάτων. 

        

Ανάπτυξη της 
γνώσης 

8 Οι ιδέες στην επιστήμη προέρχονται 
μέσα από τη διαπραγμάτευση ιδεών 

    
Πηγή της γνώσης 6 Μόνον οι επιστήμονες γνωρίζουν ποια 

είναι η αλήθεια για ένα θέμα που 
αφορά στο αντικείμενό τους. 

        

Αιτιολόγησητηςγνώ
σης 

7 Όταν διαβάζω για κάποιο 
επιστημονικό θέμα, τοποθετούμαι 
κριτικά γύρω από αυτό και επιλέγω το 
τι θα υιοθετήσω. 

        

 
Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 
Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στους φοιτητές από την πρώτη συγγραφέα του άρθρου. Η 
συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα ήταν εθελοντική. Η συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων έγινε στον χώρο του πανεπιστημίου όπου φοιτούσαν οι φοιτητές, σε μη 
εργάσιμο χρόνο. Εξασφαλίστηκε η απαραίτητη εμπιστευτικότητα, καθώς τηρήθηκε η 
ανωνυμία. Η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε από την ίδια την ερευνήτρια. 
 
Αποτελέσματα και σχόλια 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τις επιστημολογικές πεποιθήσεις(ΕΠ) των 
συμμετεχόντων στην έρευνα αυτή, όπως φαίνονται και στον Πίνακα 3,είναι τα ακόλουθα: 
συνιστώσα Ανάπτυξη της γνώσης Μ=3.40, τ.α.=0.36, συνιστώσα Βεβαιότητα της γνώσης 
M=3.14, τ.α.=0.34, συνιστώσα Αιτιολόγηση της γνώσης Μ=3.10, τ.α.=0.27, συνιστώσα Πηγή 
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της γνώσης M=2.74, τ.α.=0.41 και συνιστώσα Πολυπλοκότητα της γνώσης M=2.60, τ.α.=0.42. 
Με βάση το θεωρητικό μοντέλο πολλαπλών διαστάσεων των ΕΠ, οι συμμετέχοντες στη 
συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζουν πιο ώριμες πεποιθήσεις για τις συνιστώσες Ανάπτυξητης 
γνώσης (η γνώση οικοδομείται από τους ίδιους τους ανθρώπους και χαρακτηρίζεται από 
εσωτερική συνοχή και συνέπεια), Βεβαιότητατης γνώσης (η γνώση είναι αβέβαιη και 
εξελισσόμενη) καιΑιτιολόγησητης γνώσης (η γνώση αξιολογείται από τους ανθρώπους). 
Λιγότερο ώριμες είναι οι ΕΠ τουςγια την Πηγή της γνώσης (η γνώση προέρχεται από 
δεδομένα και εφαρμόζεται η λογική με κριτήριο την εσωτερική συνέπεια) και για την 
Πολυπλοκότητατης γνώσης (η γνώση προέρχεται από τη διάδραση εννοιών, ιδεών, δεδομένων, 
παρατηρήσεων και γεγονότων). Επίσης, με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, προκύπτει ότι 
για τηνΑνάπτυξη της γνώσηςοι υποψήφιοι δάσκαλοι παρουσιάζουν τις πιο ανεπτυγμένεςΕΠ, 
ενώ για τη Πολυπλοκότητα της γνώσης παρουσιάζουν τις λιγότερο ανεπτυγμένεςΕΠ.Ο γενικός 
μέσος όρος M= 2.99, τ.α.= 0.28 των πέντε συνιστωσών του συστήματος των ΕΠτων 
ερωτηθέντων υποψήφιων δασκάλων παραπέμπει σ΄ ένα συνολικά μέτρια μέχρι αρκετά 
ανεπτυγμένο σύστημαΕΠ. 
 

Πίνακας 3: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιστημολογικών πεποιθήσεων των 
υποψήφιων δασκάλων της έρευνας 

 
Συνιστώσα 

Επιστημολογικών Πεποιθήσεων M τ.α. 
Ανάπτυξη της γνώσης 3.40 0.36 

Βεβαιότητα της γνώσης 3.14 0.34 
Αιτιολόγηση της γνώσης 3.10 0.27 

Πηγή της γνώσης 2.74 0.41 
Πολυπλοκότητα της γνώσης 2.60 0.42 

Γενικός μέσος όρος συνιστωσών 2.99 0.28 
 
Συμπεράσματα 
Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η διερεύνηση των πεποιθήσεων υποψήφιων δασκάλων για τη 
φύση της γνώσης και της μάθησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιστημολογικές 
πεποιθήσεις (ΕΠ). Η επεξεργασία των δεδομένων κατέδειξε ότι οι υποψήφιοι δάσκαλοι 
διαθέτουν μέτρια μέχρι αρκετά ανεπτυγμένες ΕΠ (M= 2.99, τ.α.= 0.28), οι οποίες όμως 
παρουσιάζουν περιθώρια βελτίωσης. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη έρευνα 
παρουσιάζουν πιο ώριμες πεποιθήσεις για το ότι η γνώση οικοδομείται από τους ίδιους τους 
ανθρώπους, ότιείναι αβέβαιη και εξελισσόμενη (μεταβλητή) και για το ότι αξιολογείται από 
τους ανθρώπους. Λιγότερο ώριμες είναι οι ΕΠ του όσον αφορά την προέλευση της γνώσης 
(Πηγή της γνώσης), καθώς και τη δομή/ πολυπλοκότητα της γνώσης (Απλότητα της γνώσης). 
Μια πιθανή εξήγηση για το ότι οι υποψήφιοι δάσκαλοι παρουσιάζουν λιγότερο ώριμες ΕΠ 
για την πηγή και την πολυπλοκότητα της γνώσης είναι το γεγονός ότι στη βασική τους 
εκπαίδευση αξιοποιούσαν ένα και μοναδικό εγχειρίδιο διδασκαλίας για κάθε μαθησιακό 
αντικείμενο, είχαν εμπειρίες από δασκαλοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις, και πολύ 
λιγότερο οικοδομιστικές, διερευνητικές προσεγγίσεις μάθησης. 
Παρόλο που στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι ΕΠ των ατόμων είναι σχετικά ανθεκτικές 
στην αλλαγή και διαφοροποιούνται δύσκολα (Buehl&Alexander, 2001), όπως συμβαίνει και 
με τις εναλλακτικές ιδέες, εντούτοις υποστηρίζεται ότι υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που 
μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ωρίμανση των ΕΠ. Για παράδειγμα, διάφοροι 
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ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα άτομα πρέπει, αρχικά, να έλθουν σε σύγκρουση με τις 
υπάρχουσες ΕΠ τους, να αντιληφθούν την ύπαρξη εναλλακτικών προσεγγίσεων, να 
αναστοχαστούν γύρω από τις νέες, καθώς και τις δικές τους πεποιθήσεις, ούτως ώστε να 
μπορέσουν να οδηγηθούν σε επιστημολογική αλλαγή (Hofer, 2001). 
Επομένως, οι υποψήφιοι δάσκαλοι, στο πλαίσιο της φοίτησής τους, θα ήταν χρήσιμο να έχουν 
την ευκαιρία να αναστοχάζονται σχετικά με τις πεποιθήσεις τους όσον αφορά στη φύση της 
γνώσης και της διαδικασίας της μάθησης, να τις αξιολογούν, και να συνεργάζονται με άλλους 
εκπαιδευτικούς μέσα από μια διαδικασία κριτικής επανατοποθέτησής τους (Hofer, 2001; 
Southerland, etal., 2001). Επίσης, η ρητή αναφορά σε ανεπτυγμένες ΕΠ, δυνητικά, 
συνεισφέρει στην ωρίμανση των ΕΠ των ατόμων (Hofer, 2001). Ο αναστοχασμός των 
εκπαιδευομένων για τις ΕΠ τους, μέσα από κατάλληλα εστιασμένες παρεμβάσεις, θα 
μπορούσε να συμβάλλει στην επιστημολογική αλλαγή και επιστημολογική ωρίμανσή τους. 
Επιπρόσθετα, η ρητή αναφορά σε ανεπτυγμένες ΕΠ, για όλες τις συνιστώσες τους, καθώς και 
η αντιστοιχία τους με συγκεκριμένες διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές, δυνητικά, 
συνεισφέρουν στην ωρίμανση των ΕΠ των υποψήφιων δασκάλων (Hofer, 2001), οι οποίοι θα 
επηρεάσουν αναλόγως τους μελλοντικούς μαθητές τους. 
Ειδικότερα όσον αφορά στις διαστάσεις Πηγή της γνώσης και Απλότητα της γνώσης, η 
αξιοποίηση πολλαπλών πηγών διδασκαλίας και μάθησης, η αποφυγή ενός μόνον σχολικού 
εγχειριδίου, η αποφυγή δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας, η αξιοποίηση 
οικοδομιστικών προσεγγίσεων, η διερεύνηση και αξιολόγηση αντιτιθέμενων πληροφοριών 
για τον εντοπισμό των πιο έγκυρων και αξιόπιστων, μπορούν να ενισχύσουν τους 
υποψήφιους δασκάλους, αλλά και άλλους εκπαιδευτικούς, να αντιληφθούν ότι η γνώση είναι 
ανθρώπινο οικοδόμημα το οποίο προέρχεται από τη διάδραση εννοιών, ιδεών, δεδομένων, 
παρατηρήσεων και γεγονότων, ότι η γνώση δεν αποτελεί απλά συλλογή παρατηρήσεων, 
πληροφοριών και γεγονότων, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις στην 
επιστήμη και κατά συνέπεια πολλαπλές πηγές πληροφόρησης. Επίσης, η αξιοποίηση 
κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων και διαφόρων άλλων ανοικτού τύπου προβλημάτων, 
δυνητικά, βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να αντιληφθούν ότι για τέτοια προβλήματα 
υπάρχουν πολλαπλές προσεγγίσεις και πιθανώς πολλαπλές απαντήσεις και λύσεις, δεδομένης 
της πολυπλοκότητας της γνώσης (Kienhuesetal., 2011). 
Καταληκτικά, το γεγονός ότι οι ΕΠ των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις στρατηγικές 
διδασκαλίας τους, τον τρόπο αξιολόγησης που επιλέγουν, καθώς και τη μαθησιακή 
διαδικασία και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών, καταδεικνύει αφενός την ανάγκη 
ενίσχυσης όλων εκείνων των διδακτικών/ επιμορφωτικών διαδικασιών που μπορούν να 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των ΕΠ και της επιστημολογικής επάρκειας των 
εκπαιδευτικών, και αφετέρου την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα όσον αφοράστο θέμα αυτό. 
Στην έρευνα αυτή υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί. Το γεγονός ότι τα δεδομένα της έρευνας 
προέρχονται από φοιτητές ενός μόνον πανεπιστημίου, καθώς, επίσης, το ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των φοιτητών που έλαβε μέρος στην παρούσα έρευνα ήταν γυναίκες, δεν 
επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Επίσης, η συλλογή ποιοτικών δεδομένων θα 
μπορούσε να ρίξει περισσότερο φως στο θέμα αυτό.  
 
Βιβλιογραφία 
Baytelman, A., &Constantinou. C. (2013). The influence of epistemological beliefs on 
university education students' informal reasoning. Paper presented at the European 
Association for Research on Learning and Instruction, 15th Biennial  Conference 2013 
(EARLI), Munich, Germany. 
Braten, I., & Stromso, H. I. (2009). Effects of task instruction and personal epistemology on 
the understanding of multiple texts about climate change. Discourse Processes, 47 (1), 1-31. 



714 
 

Braten, I., &Stromso, H. I. (2010). When Lau students read multiple documents about global 
warming: examining the role of topic-specific beliefs about the nature of knowledge and 
knowing. InstrSci, 38 (6), 635-657. 
Buehl, M. M. & Alexander, P. A. (2001). Beliefs about academic knowledge. Psychology 
Review, 13 (4), 385-418.  
Conley, A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, I., & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological 
beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29 (2), 186-
204. 
Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning  and transfer. 
Educational Psychology Review, 13 (4), 353-383. 
Hofer, b. K., Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: beliefs 
about knowledge and knowing their relation to learning. Review of educational Research, 
67(1), 88-140. 
Hofer, B., & Sinatra, G. (2010). Epistemology, metacognition, and self regulation: musings 
on an emerging field. Metacognition Learning, 5 (1), 113-120. 
Kienhues, D., Stadler, M., &Bromme, R. (2011). Dealing with conflicting or consistent 
medical information on the web: When expert information breeds laypersons’ doubts about 
experts. Learning and Instruction, 21 (2), 193-204. 
King, P.M., & Kitchener, K.S. (1994). Developing reflective judgment: Understanding and 
promoting intellectual growth and critical thinking in adolescents and adults. SanFrancisco: 
Jossey-Bass.  
King, P.M., & Kitchener, K.S. (2004). Reflective judgment: Theory and research on the 
development of epistemic assumptions through adulthood. Educational Psychologist, 39 (1), 
5-18. 
Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge: Cambridgre University Press. 
Kuhn, D., & Weinstock, M. (2002). What is epistemological thinking and why does it matter? 
In B.K. Hofer & P.R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology. The psychology of beliefs about 
knowledge and knowing, (pp.121-144). Mahwah, NJ:Erlbaum. 
Kuhn, D., Cheney, R. & Weinstock, M. (2000). The development of epistemological 
understanding. Cognitive Development 15 (4), 309-328. 
Limon, M. (2006). The domain generality–specificity of epistemological beliefs: A theoretical 
problem, a methodological problem or both? International Journal of Educational Research, 
45 (1), 7–27. 
Mason, L., &Boldrin, A. (2008). Epistemic metacognition in the context of information 
searching on the Web. In M. S. Khine (Ed.), Knowing, knowledge and beliefs: 
Epistemological studies across diverse cultures (pp. 377-404). New York: Springer. 
Muis, K., & Franco, G. (2010). Epistemic profiles and metacognition: support for the 
consistency hypothesis. Metacognition Learning, 5 (1), 27-45. 
Perry, W. G. (1970). Forms of intellectual and ethical development in the college years: A 
scheme. New York: Holt, Rinehart, and Winston. 
Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. 
Journal of Educational Psychology, 82 (5), 498–504. 



715 
 

Southerland, S. A., Sinatra, G. M., & Matthews, M. R. (2001). Belief, knowledge, and science 
education. Educational Psychology Review, 13(4), 325–351. 
Stahl, E., &Bromme, R. (2007). The CAEB: An instrument for measuring connotative aspects 
of epistemological beliefs. Learning and Instruction, 17 (8), 773–785. 
Stromso, H., &Braten, I. (2010). The role of personal epistemology in the self –regulation of 
internet-based learning. Metacognition and Learning, 5 (1), 91-111. 
Stromso, H. I., Braten, I., & Britt, M.A. (2011). Do students beliefs about Knowledge and 
knowing predict their judgement of texts‘ trustworthiness? Educational Psychology, 31(2), 
177-206. 
Wu, Y. T., & Tsai, C. (2011). High School Students’ Informal Reasoning Regarding a Socio-
scientific Issue, with Relation to Scientific Epistemological Beliefs and Cognitive Structures. 
International Journal of Science Education, 33 (4), 371-400. 
  



716 
 

 
 
 
 

Οι διαισθητικές πεποιθήσεις αντικαθίστανται ή παραμένουν ενεργές 
κατά την εννοιολογική κατανόηση; 
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 Περίληψη Η παρούσα αναπτυξιακή έρευνα εξέτασε αν οι διαισθητικές πεποιθήσεις είναι ενεργές πριν, 

αμέσως μετά, αλλά και αρκετά χρόνια μετά τη συστηματική διδασκαλία, όταν παιδιά 
σχολικής ηλικίας και φοιτητές αξιολογούν την εγκυρότητα παραγωγικών συλλογισμών. Οι 
συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε δεκαέξι έγκυρους συλλογισμούς, στους μισούς εκ των οποίων 
το συμπέρασμα ήταν συμβατό με τις διαισθητικές πεποιθήσεις (έγκυροι συμβατοί) και στους 
άλλους μισούς ήταν μη συμβατό με τις διαισθητικές πεποιθήσεις (έγκυροι μη συμβατοί). Τα 
άτομα και των τριών ηλικιακών ομάδων εμφάνισαν περισσότερα λάθη κατά την αξιολόγηση 
των έγκυρων μη συμβατών συλλογισμών και χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο προκειμένου 
να αξιολογήσουν ορθά τους έγκυρους μη συμβατούς συλλογισμούς σε σχέση με τους 
έγκυρους συμβατούς. Τα αποτελέσματα αυτά μαρτυρούν έμμεσα ότι οι διαισθητικές 
πεποιθήσεις δεν αντικαθίστανται από τις επιστημονικές γνώσεις μετά τη συστηματική 
διδασκαλία. Αντίθετα, παραμένουν ενεργές ακόμη και μεταξύ των νεαρών ενηλίκων 
παρεμβαίνοντας στη διαδικασία αξιολόγησης της εγκυρότητας παραγωγικών συλλογισμών.  
 
Abstract The current developmental study examined whether intuitive beliefs are active before, 
immediately after, and several years after the systematic teaching, as school children and 
university students assess the validity of deductive reasoning. Participants were tested in 
sixteen valid syllogisms, half of which the conclusion was consistent with intuitive beliefs 
(valid compatible), and the other half was incompatible with intuitive beliefs (valid 
incompatible). Subjects in all three age groups were less accurate at solving valid 
incompatible with the intuitive beliefs syllogisms and took longer to solve valid incompatible 
than valid compatible with intuitive beliefs syllogisms correctly. These results indicate that, 
after systematic instruction in school settings, intuitive beliefs are not rejected or replaced by 
the scientific knowledge. Contrary, they remain active even in yung adults interfering the 
process of validation of deductive syllogisms.  
 
 
Εισαγωγή 
Είναι γνωστό ότι οι μαθητές διαμορφώνουν διαισθητικές πεποιθήσεις, που βασίζονται στην 
καθημερινή τους εμπειρία, προκειμένου να εξηγήσουν φαινόμενα του φυσικού κόσμου όπως 
το σχήμα της Γης, τη βαρύτητα, τη θερμότητα κ.ο.κ. οι οποίες δεν είναι συμβατές με τις 
επιστημονικές γνώσεις (βλ. Driver Guesne & Tiberghien 1993. Vosniadou & Brewer, 1992, 
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1994. Vosniadou Ioannides Dimitrakopoulou & Papademetriou 2001). Οι διαισθητικές αυτές 
πεποιθήσεις συνθέτουν διαισθητικά εννοιολογικά δίκτυα. Η απόκτηση των επιστημονικών 
γνώσεων απαιτεί ενίοτε την ριζική αναδόμηση αυτών των δικτύων βάσει διαφορετικών 
οντολογικών και επιστημολογικών προϋποθέσεων, με άλλα λόγια απαιτεί εννοιολογική 
αλλαγή.  
Η δημιουργία ενός νέου διαφορετικού εννοιολογικού δικτύου σε έναν τομέα που να είναι 
συμβατό με το επιστημονικό, δηλαδή η εννοιολογική αλλαγή στον συγκεκριμένο τομέα 
γνώσης, αποδεικνύεται μια δύσκολη γνωστικά διαδικασία και οι διαισθητικές αρχικές 
πεποιθήσεις είναι ανθεκτικές σε αλλαγές. Για παράδειγμα, οι μαθητές πρέπει να 
επαναδομήσουν το επεξηγηματικό πλαίσιο των διαισθητικών πεποιθήσεων ότι το έδαφος 
είναι επίπεδο και ότι τα αντικείμενα που δεν στηρίζονται πέφτουν προς τα κάτω, προκειμένου 
να αποκτήσουν την επιστημονική γνώση αναφορικά με το σχήμα της Γης και την βαρύτητα 
(Vosniadou & Brewer 1992). Επιπλέον, οι μαθητές πρέπει να αποδεσμευτούν από τους 
περιορισμούς ότι ο Ήλιος κινείται ή κρύβεται πίσω από το βουνό ή καλύπτεται από σύννεφα 
προκειμένου να κατανοήσουν το φαινόμενο της εναλλαγής της μέρας με την νύχτα 
(Vosniadou & Brewer 1994). Ομοίως, η δυσκολία κατανόησης της επιστημονικής έννοιας της 
δύναμης οφείλεται στο ότι οι μαθητές δύσκολα αποσυνδέουν την δύναμη από την κίνηση 
(Vosniadou Ioannides Dimitrakopoulou & Papademetriou 2001). 
Μέχρι πρόσφατα οι θεωρητικοί της θεωρίας πλαισίου υποστήριζαν ότι όταν επιτευχθεί η 
εννοιολογική αλλαγή σε έναν τομέα γνώσης, αυτή συνοδεύεται με αλλαγή θεωρίας όπου οι 
αρχικές διαισθητικές πεποιθήσεις αντικαθίστανται από νέες οι οποίες υποστηρίζονται από 
διαφορετικές οντολογικές προϋποθέσεις (π.χ. Carey 1985). Πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι 
οι διαισθητικές πεποιθήσεις δεν αντικαθίσταται από τις επιστημονικές, αλλά παραμένουν 
ενεργές ακόμα και κατά την ενήλικη ζωή παρεμβαίνοντας ενίοτε στην επίλυση προβλημάτων 
(e.g. Shtulman & Valcarcel 2012. ). Αυτά τα ευρήματα στηρίζουν την άποψη ότι και τα δύο 
είδη γνώσεων παραμένουν ως πιθανές ανταγωνιστικές εξηγήσεις και συνυπάρχουν ακόμη και 
μέχρι την ενήλικη ζωή (Zaitchik & Solomon 2009). Το φαινόμενο είναι πιο έντονο όταν οι 
διαισθητικές πεποιθήσεις αντανακλώνται σε πεποιθήσεις της λαϊκής ψυχολογίας ή της 
θρησκείας. Για παράδειγμα, ένα σημαντικό μέρος των ελλήνων φοιτητών (45%) πιστεύουν 
ότι ένας άρρωστος θα ανακάμψει γρηγορότερα από ένα κοινό κρυολόγημα εάν οι φίλοι του 
προσεύχονται να γίνει γρήγορα καλά (Pnevmatikos, 2014). Συνεπώς, αντίθετα από τις 
προσδοκίες μας, οι διαισθητικές πεποιθήσεις φαίνεται να είναι ακόμα ενεργές και να 
παρεμβαίνουν ή να υποστηρίζουν τις πεποιθήσεις μας ακόμη και μετά την απόκτηση των 
επιστημονικών γνώσεων. Τα νέα αυτά στοιχεία συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση των 
βασικών μηχανισμών που υποστηρίζουν την μάθηση πάνω σε έννοιες των Φυσικών 
Επιστημών. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες παρεμβαίνουν οι διαισθητικές 
πεποιθήσεις κατά την επίλυση επιστημονικών προβλημάτων.  
Είναι ευρέως γνωστή η προκατάληψη πεποίθησης, η τάση των ατόμων να αξιολογούν 
συμπεράσματα συλλογισμών βάσει της εμπειρικής τους αλήθειας και όχι βάσει της 
εγκυρότητας του συλλογισμού (Evans Barston & Pollard 1983). Οι θεωρίες διπλής 
επεξεργασίας ερμηνεύουν την προκατάληψη πεποίθησης ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας 
Τύπου Ι, ο οποίος βασίζεται στη διαισθητική σκέψη και συνδέεται με τη γρήγορη και εύκολη 
επεξεργασία. Η ορθή αξιολόγηση των μη πιστευτών συμπερασμάτων απαιτεί την 
ενεργοποίηση του Τύπου ΙΙ που περιλαμβάνει την αναστοχαστική αναλυτική σκέψη, μια 
απαιτητική και αργή επεξεργασία. Η προκατάληψη πεποίθησης αναδεικνύεται σε συνθήκες 
σύγκρουσης, όπου ο Τύπος Ι οδηγεί σε διαφορετική απάντηση από τον Τύπο ΙΙ (Evans & 
Stanovich 2013) και γίνεται ορατή όταν τα άτομα είναι λιγότερο ακριβή κατά την αξιολόγηση 
έγκυρων, αλλά μη συμβατών με την εμπειρία συλλογισμών ή όταν χρειάζονται περισσότερο 
χρόνο προκειμένου να αξιολογήσουν ορθά τους έγκυρους αλλά μη συμβατούς σε σχέση με 
τους έγκυρους και συμβατούς με την εμπειρία συλλογισμούς  (De Neys & Franssens 2009). 
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Υποθέτουμε ότι το φαινόμενο της προκατάληψης της πεποίθησης θα μπορούσε να εμφανιστεί 
και στην περίπτωση που τα συμπεράσματα των συλλογισμών αναδεικνύουν διαισθητικές 
πεποιθήσεις αναφορικά με έννοιες του φυσικού κόσμου. Για παράδειγμα, ζητώντας από τα 
άτομα να αξιολογήσουν έναν έγκυρο συλλογισμό, του οποίου το συμπέρασμα είναι «Άρα, 
όταν κινούμαστε στην επιφάνεια της Γης, δε φτάνουμε ποτέ σε ένα τέλος», θεωρούμε ότι είτε 
θα απαντήσουν λανθασμένα ότι το συμπέρασμα δεν προκύπτει λογικά από τις προκείμενες 
είτε θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο προκειμένου να απαντήσουν σωστά, επειδή θα έχουν 
επηρεαστεί από την διαισθητική τους πεποίθηση ότι το έδαφος είναι επίπεδο και στις επίπεδες 
επιφάνειες υπάρχει πάντα ένα τέλος (Vosniadou & Brewer 1992). 
Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, εξετάζει κατά πόσο οι διαισθητικές πεποιθήσεις για μια σειρά 
φαινομένων του φυσικού κόσμου αναδεικνύονται κατά την αξιολόγηση έγκυρων 
συλλογισμών. Υποθέτουμε ότι τόσο οι μαθητές όσο και οι φοιτητές θα είναι λιγότερο 
ακριβείς (Υπόθεση 1) και θα χρειάζονται περισσότερο χρόνο (Υπόθεση 2) για την ορθή 
αξιολόγηση της εγκυρότητας συλλογισμών οι οποίοι οδηγούν σε συμπέρασμα το οποίο δεν 
είναι συμβατό με την διαισθητική τους εμπειρία.  
 
Μεθοδολογία 
Συμμετέχοντες 
Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 56 μαθητές της Δ΄ Δημοτικού (ΜΟ = 9.69, ΤΑ = .28), 
45 μαθητές της Στ΄ Δημοτικού (ΜΟ = 11.7, ΤΑ=.29) and 57 πρωτοετείς φοιτητές του 
Παιδαγωγικού Τμήματος της Φλώρινας (ΜΟ = 19.3, ΤΑ = 1.76). 
 
Έργα 
Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε ένα έργο συλλογιστικής σκέψης, το οποίο περιλάμβανε 16 
επιστημονικά ορθούς παραγωγικούς συλλογισμούς. Οι μισοί συλλογισμοί περιείχαν 
συμπεράσματα που ήταν συμβατά με τις διαισθητικές τους πεποιθήσεις (έγκυροι συμβατοί) 
και οι άλλοι μισοί περιείχαν συμπεράσματα που ήταν μη συμβατά με τις διαισθητικές τους 
πεποιθήσεις (έγκυροι μη συμβατοί). Για παράδειγμα, ο συλλογισμός (1) ανήκει στην 
κατηγορία των έγκυρων μη συμβατών συλλογισμών, ενώ ο συλλογισμός (2) ανήκει στην 
κατηγορία των έγκυρων συμβατών συλλογισμών: 
 
Συλλογισμός (1): 
Όταν κινούμαστε στην επιφάνεια μιας σφαίρας, δε φτάνουμε ποτέ σε ένα τέλος. 
Η Γη είναι μια σφαίρα. 
Άρα, όταν κινούμαστε στην επιφάνεια της Γης, δε φτάνουμε ποτέ σε ένα τέλος.  
 
Συλλογισμός (2): 
Περπατώντας με τα παπούτσια μας σε σώματα με λεία επιφάνεια γλιστράμε ευκολότερα.  
Ο παγωμένος δρόμος έχει λεία επιφάνεια. 
Άρα, περπατώντας με τα παπούτσια μας στον παγωμένο δρόμο, γλιστράμε ευκολότερα.  

 
Επιπλέον, το έργο συλλογιστικής σκέψης περιλάμβανε άλλους 16 συλλογισμούς ελέγχου με 
μη έγκυρα συμπεράσματα. 
 
Διαδικασία 
Το έργο συλλογιστικής σκέψης παρουσιάστηκε σε υπολογιστή μέσω του προγράμματος E-
prime. Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν ατομικά. Το έργο περιλάμβανε αρχικά μία φάση 
εξάσκησης όπου ελέγχθηκε η δυνατότητα των συμμετεχόντων να αξιολογούν την εγκυρότητα 



719 
 

παραγωγικών συλλογισμών, και στη συνέχεια την κύρια φάση του έργου. Κατά τη φάση 
εξάσκησης δόθηκαν οδηγίες έγκυρης συλλογιστικής σκέψης και ζητήθηκε από τους 
συμμετέχοντες να αξιολογήσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν αν το συμπέρασμα προέκυπτε 
λογικά από τις προκείμενες ή όχι. Κάθε μία από τις προκείμενες εμφανιζόταν με το πάτημα 
του πλήκτρου «Space» και ο συλλογισμός παρέμενε στην οθόνη μέχρι να δοθεί μία απάντηση 
από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες απαντούσαν πιέζοντας δύο πλήκτρα από το 
πληκτρολόγιο του υπολογιστή, τα οποία αντιστοιχούσαν στις φράσεις «Το συμπέρασμα 
προκύπτει λογικά από τις προκείμενες» και «Το συμπέρασμα δεν προκύπτει λογικά από τις 
προκείμενες». Ο χρόνος απόκρισης ξεκινούσε από την εμφάνιση του συμπεράσματος. 
Κατά την κύρια φάση καταγράφηκαν η ακρίβεια και ο χρόνος απόκρισης κατά την 
αξιολόγηση της εγκυρότητας των συλλογισμών. Στη συνέχεια υπολογίστηκε το άθροισμα της 
ακρίβειας για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες συλλογισμών (έγκυροι, συμβατοί και μη 
συμβατοί συλλογισμοί).  Έτσι το πιθανό εύρος των τιμών για την ακρίβεια ήταν από μηδέν 
έως οκτώ (0 έως 8). Επιπλέον, για κάθε κατηγορία υπολογίστηκε ο μέσος χρόνος απόκρισης 
των σωστών αξιολογήσεων σε ms. 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) της ακρίβειας και του χρόνου απόκρισης 
κατά την αξιολόγηση της εγκυρότητας των συλλογισμών ανά ηλικιακή ομάδα 

 
 Ηλικία  

 10χρονα 12χρονα φοιτητές Σύνολο 
Κατηγορίες συλλογισμών ΜΟ (ΤΑ) ΜΟ (ΤΑ) ΜΟ (ΤΑ) ΜΟ (ΤΑ) 
Έγκυροι Συμβατοί     

Ακρίβεια 6.36 (1.56) 6.04 (1.49) 5.14 (1.56) 5.83 (1.63) 
Χρόνος απόκρισης (ms) 4417 (822) 4357 (850) 3381 (641) 4026 (907) 

 
Έγκυροι Μη Συμβατοί 

    
Ακρίβεια 5.64 (1.68) 5.84 (1.76) 4.54 (1.89) 5.30 (1.86) 

Χρόνος απόκρισης (ms) 5580 (836) 5334 (1073) 4288 (691) 5044 (1035) 
 
Η μικτού σχεδιασμού ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 
στον αριθμό των ορθών απαντήσεων στις δύο συνθήκες συμβατότητας με την εμπειρία 
(ακρίβεια: έγκυροι συμβατοί vs. έγκυροι μη συμβατοί συλλογισμοί) και την ηλικία (10χρονα, 
12χρονα, φοιτητές) ως μεταξύ των συμμετεχόντων παράγοντα έδειξε σημαντικό τον 
παράγοντα της συμβατότητας, F(1.00,155.00) = 16.4, p < .001, ηp2 = .096. Η αλληλεπίδραση του 
παράγοντα της συμβατότητας με την ηλικία βρέθηκε μη σημαντική, F(2.00,155.00) = 1.46, p = 
.23, ηp2 = .018. Δηλαδή, όπως αναμενόταν με βάση την υπόθεσή μας (Υπόθεση 1) οι 
συμμετέχοντες από κάθε ηλικιακή ομάδα, σε σχέση με τους συμβατούς με τις διαισθητικές 
τους πεποιθήσεις συλλογισμούς, έκαναν σημαντικά περισσότερα λάθη στους μη συμβατούς 
συλλογισμούς (βλ. Γράφημα 1). 
Προκειμένου να ελέγξουμε τις πιθανές αλλαγές στην ακρίβεια μεταξύ των τριών ηλικιακών 
ομάδων, εφαρμόσαμε στα δεδομένα μας ανάλυση διακύμανσης μονής διαδρομής (One-way 
ANOVA) για κάθε συνθήκη. Η ανάλυση έδειξε σημαντική την επίδραση της ηλικίας για τους 
έγκυρους συλλογισμούς συμβατούς με τις διαισθητικές πεποιθήσεις, F(2,157) = 9.38, p < .001. 
Ο εκ των υστέρων έλεγχος Tukey’s HSD έδειξε ότι οι φοιτητές αξιολόγησαν ορθά λιγότερους 
έγκυρους συμβατούς συλλογισμούς σε σχέση με τα 10χρονα και τα 12χρονα (ps < .05). 
Σημαντική βρέθηκε και η επίδραση της ηλικίας στην ακρίβεια των έγκυρων μη συμβατών με 
την εμπειρία συλλογισμών, F(2,157) = 8.29, p < .001. Ο έλεγχος Tukey’s HSD έδειξε ότι οι 
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φοιτητές αξιολόγησαν επίσης ορθά λιγότερους έγκυρους μη συμβατούς συλλογισμούς σε 
σχέση με τα 10χρονα και τα 12χρονα (ps < .05) (βλ. Γράφημα 1). 
 Γράφημα 1: Μέσοι όροι της ακρίβειας κατά την αξιολόγηση της εγκυρότητας των 

συλλογισμών ανά ηλικιακή ομάδα 
 

  
Η μικτού σχεδιασμού ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 
στον χρόνο που απαιτήθηκε για την ορθή αξιολόγηση της εγκυρότητας των συλλογισμών στις 
δύο συνθήκες συμβατότητας με την εμπειρία (ακρίβεια: έγκυροι συμβατοί vs. έγκυροι μη 
συμβατοί συλλογισμοί) και την ηλικία (10χρονα, 12χρονα, φοιτητές) ως μεταξύ των 
συμμετεχόντων παράγοντα έδειξε σημαντικό τον παράγοντα της συμβατότητας, F(1.00,155.00) = 
216, p < .001, ηp2 = .58, ενώ μη σημαντική την αλληλεπίδραση μεταξύ της ηλικίας και του 
παράγοντα, F(2.00,155.00) = 1.31, p = .27, ηp2 = .017. Σύμφωνα με την υπόθεσή μας (Υπόθεση 2) 
οι συμμετέχοντες ανεξάρτητα από την ηλικία τους χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο 
προκειμένου να αξιολογήσουν ορθά τους έγκυρους μη συμβατούς συλλογισμούς σε σχέση με 
τους συμβατούς με τις διαισθητικές πεποιθήσεις συλλογισμούς (βλ. Γράφημα 2). 

 Γράφημα 2: Μέσοι όροι του χρόνου απόκρισης σε ms κατά την αξιολόγηση της εγκυρότητας 
των συλλογισμών ανά ηλικιακή ομάδα 

 

  
Προκειμένου να ελέγξουμε τις πιθανές αλλαγές στον χρόνο απόκρισης μεταξύ των τριών 
ηλικιακών ομάδων, εφαρμόσαμε στα δεδομένα μας ανάλυση διακύμανσης μονής διαδρομής 
(One-way ANOVA) για κάθε συνθήκη. Η ανάλυση έδειξε σημαντική την επίδραση της 
ηλικίας για τους έγκυρους συλλογισμούς συμβατούς με τις διαισθητικές πεποιθήσεις, F(2,157) = 31.3, p < .001. Ο έλεγχος Tukey’s HSD έδειξε ότι οι φοιτητές χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο 
προκειμένου να αξιολογήσουν ορθά τους συμβατούς με τις διαισθητικές πεποιθήσεις 
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συλλογισμούς σε σχέση με τα 10χρονα και τα 12χρονα (ps < .001). Επιπρόσθετα, σημαντική 
βρέθηκε και η επίδραση της ηλικίας στον χρόνο απόκρισης των έγκυρων μη συμβατών με την 
εμπειρία συλλογισμών, F(2,157) = 35.04, p < .001. Ο έλεγχος Tukey’s HSD έδειξε ότι οι 
φοιτητές χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο προκειμένου να αξιολογήσουν ορθά τους μη 
συμβατούς με τις διαισθητικές πεποιθήσεις συλλογισμούς σε σχέση με τα 10χρονα και τα 
12χρονα (ps < .001) (βλ. Γράφημα 2). 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να εξετάσει κατά πόσο οι διαισθητικές πεποιθήσεις για την 
ερμηνεία μιας σειράς φαινομένων του φυσικού κόσμου αντικαθίστανται έπειτα από την 
απόκτηση των επιστημονικών γνώσεων ή παραμένουν ενεργές παρεμβαίνοντας στην 
διαδικασία αξιολόγησης έγκυρων παραγωγικών συλλογισμών. Οι μισοί από τους έγκυρους 
παραγωγικούς συλλογισμούς οδηγούσαν σε συμπεράσματα τα οποία, αν και επιστημονικώς 
ορθά και έγκυρα, ήταν μη συμβατά με τις διαισθητικές τους πεποιθήσεις.  
Τα αποτελέσματα της αναπτυξιακής μελέτης έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες ανεξάρτητα από 
την ηλικία τους (Δ΄, Στ΄ τάξης Δημοτικού, ή πρωτοετείς φοιτητές) έχουν την τάση να κρίνουν 
ως μη έγκυρους τους συλλογισμούς όταν αυτοί είναι σε αντίθεση με την διαισθητική τους 
εμπειρία και χρειάζονται και περισσότερο χρόνο προκειμένου να αξιολογήσουν ορθά την 
εγκυρότητά τους. Αυτά τα δύο στοιχεία αποτελούν σοβαρή ένδειξη για το ότι οι διαισθητικές 
πεποιθήσεις δεν εγκαταλείπονται και δεν αντικαθίστανται από τις επιστημονικές γνώσεις 
μετά τη συστηματική διδασκαλία, αλλά παραμένουν ενεργές και παρεμβαίνουν στη γνωστική 
διαδικασία όταν τα άτομα καλούνται να αξιολογήσουν την εγκυρότητα παραγωγικών 
συλλογισμών των οποίων το συμπέρασμα είναι αντίθετο με την διαισθητική τους γνώση.  
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με ευρήματα προηγούμενων ερευνών, που 
έδειξαν ότι οι διαισθητικές πεποιθήσεις δημιουργούνται με βάση την καθημερινή 
αλληλεπίδραση των παιδιών με τον κόσμο και πριν την συστηματική διδασκαλία των 
επιστημονικών γνώσεων και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την διδασκαλία κατά τα 
σχολικά χρόνια (Vosniadou & Brewer 1992, Vosniadou & Brewer 1994). Επιπρόσθετα, είναι 
σύμφωνες με τις νεώτερες έρευνες οι οποίες έδειξαν ότι οι διαισθητικές πεποιθήσεις δεν 
αντικαθίστανται όταν τα άτομα έρθουν σε επαφή με τη νέα γνώση (Shtulman & Valcarcel 
2012), αλλά αντίθετα παραμένουν στο παρασκήνιο και ενίοτε ανταγωνίζονται τις 
επιστημονικές εξηγήσεις ακόμη και στην ενήλικη ζωή (Zaitchik & Solomon 2009). 
Αυτό σημαίνει ότι κατά την λύση προβλημάτων με βάση την επιστημονική γνώση (όταν αυτή 
είναι σε αντίθεση με την διαισθητική εμπειρία) θα πρέπει να ενεργοποιούνται διαδικασίες οι 
οποίες είναι διαφορετικού τύπου από αυτές που ενεργοποιούνται για επίλυση προβλημάτων 
που είναι συμβατά με την καθημερινή διαισθητική εμπειρία. Τέτοιες διαδικασίες θα 
μπορούσαν να ενεργοποιούν λειτουργίες όπως η εναλλαγή (shifting) και ο ανασταλτικός 
έλεγχος (inhibitory control) προκειμένου να διευκολύνουν την εναλλαγή μεταξύ των 
ανταγωνιστικών αναπαραστάσεων και την αναστολή της διαισθητικής, αλλά και λειτουργίες 
αναστοχασμού για τον έλεγχο της λύσης. Αν πράγματι ισχύει αυτή μας η υπόθεση, τότε η 
διδασκαλία θα πρέπει να ενσωματώσει άλλου είδους στοιχεία προκειμένου να διευκολυνθούν 
αυτές οι λειτουργίες. Για παράδειγμα, η ενσωμάτωση στη διδασκαλία στοιχείων τα οποία θα 
διευκόλυναν την συγκριτική προσέγγιση των δύο ανταγωνιστικών αναπαραστάσεων και 
κριτηρίων αξιολόγησης των συμπερασμών που θα διευκόλυναν τον αναστοχασμό, θα 
δημιουργούσαν ενδεχομένως καλύτερες προϋποθέσεις για αναχαίτιση της επίδρασης των 
διαισθητικών αναπαραστάσεων. Επίσης, η εισαγωγή συστηματικού αναστοχασμού για το πώς 
αυτές παρεμβαίνουν επί της ανθρώπινης σκέψης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καλύτερη 
ενσυνειδησία για τον τρόπο που λειτουργεί το γνωστικό μας σύστημα. 
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Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκαν αναπτυξιακές διαφορές ως προς την ακρίβεια και τον χρόνο 
ορθής αξιολόγησης και των δύο τύπων συλλογισμών. Οι μαθητές και των δύο ηλικιακών 
ομάδων ήταν το ίδιο ακριβείς και χρειάστηκαν περίπου τον ίδιο χρόνο για να αξιολογήσουν 
ορθά τους συλλογισμούς, ενώ συγκριτικά με τους μαθητές οι φοιτητές ήταν λιγότερο ακριβείς 
και χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο για να αξιολογήσουν ορθά τους συλλογισμούς. Αυτό το 
trade-off στην ανάπτυξη μπορεί να ερμηνευτεί υπό το φως των θεωριών της διπλής 
επεξεργασίας. Πιθανότατα οι φοιτητές να είναι περισσότερο ευαίσθητοι από τους μαθητές ως 
προς την προκατάληψη της πεποίθησης (De Neys Cromheeke & Osman 2011) επειδή 
κατανοούν και ανιχνεύουν πιο έντονα τη σύγκρουση μεταξύ των διαισθητικών και των 
επιστημονικών γνώσεων. 
Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η 
συστηματική διδασκαλία των επιστημονικών εξηγήσεων δεν περιορίζει την προκατάληψη 
των ατόμων να κρίνουν διαισθητικά τις επιστημονικές εξηγήσεις. Συνεπώς, προκειμένου τα 
άτομα να είναι ικανά να αποδομήσουν το ισχυρό εννοιολογικό δίκτυο των διαισθητικών 
πεποιθήσεων και να δημιουργήσουν ένα νέο δίκτυο που να περιλαμβάνει τις επιστημονικές 
γνώσεις, κρίνεται αναγκαία η συστηματική προσέγγιση της προκατάληψης, ώστε τα άτομα να 
είναι περισσότερο ακριβή στις κρίσεις και εκτιμήσεις τους για συλλογισμούς που έρχονται σε 
αντίθεση με τις από νωρίς εδραιωμένες διαισθητικές τους πεποιθήσεις. 
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²5ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου,tarallievdokia@gmail.com  Περίληψη Η εργασία εξετάζει τις ικανότητες των φοιτητών να κρίνουν την ποιότητα των αποδεικτικών 

στοιχείων που περιλαμβάνονται σε γραπτά επιχειρήματα που μελετούν. Ως εργαλείο 
συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο το οποίο 
συμπληρώθηκε από 264 φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ανάλυση των 
απαντήσεων των φοιτητών επέτρεψε την αποτύπωση των ικανοτήτων τους να εντοπίζουν τα 
αποδεικτικά στοιχεία σε επιχειρήματα, να αναγνωρίζουν αποδεικτικά στοιχεία που είναι 
αναγκαίο να περιλαμβάνονται σε επιχειρήματα, να κρίνουν αποδεικτικά στοιχεία, καθώς 
επίσης και να συγκρίνουν και να αξιολογούν δύο επιχειρήματα με βάση τα αποδεικτικά τους 
στοιχεία. Διαπιστώθηκε ότι η ικανότητα των φοιτητών να αναγνωρίζουν αποδεικτικά 
στοιχεία είναι λιγότερο αναπτυγμένη σε σχέση με την ικανότητά τους να εντοπίζουν 
αποδεικτικά στοιχεία και να τα κρίνουν. Επιπλέον, προέκυψε ότι η ικανότητά τους να 
συγκρίνουν και να αξιολογούν δύο επιχειρήματα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 
 
Abstract The study examines tertiary students’ abilities to critique the quality of evidence in written 
arguments that they read. As a data collection instrument a questionnaire is used, which was 
dispensed to 264 students of Primary Education Department of the University of the Aegean. 
The analysis of students’ answers allowed for mapping students’ abilities to locate evidence in 
arguments, to identify new relevant-supporting evidence that is appropriate to include in an 
argument, to critique evidence and to compare and critique two arguments based on the 
relevance and support of the evidence. The analysis revealed that students’ ability to identify 
evidence is less developed in relation to their ability to locate evidence and to critique 
evidence. Moreover, it emerged that students’ ability to compare and critique two arguments 
is limited. 
 
 
Εισαγωγή 
Η αξιολόγηση επιχειρημάτων από τους μαθητές και τους φοιτητές αποτελεί ουσιώδη στόχο 
της εκπαίδευσής τους στις Φυσικές Επιστήμες (Driver, Newton, &Osborne 2000, National 
Research Council [NRC] 2012). Ηαξιολόγηση επιχειρημάτων είναι αναγκαία όχι μόνο για 
αυτούς που σκοπεύουν να ασχοληθούν ενεργά με ένα επιστημονικό πεδίο αλλά και για όλους 
τους πολίτες. Οι πολίτες είναι αναγκαίο να έχουν αναπτύξει την ικανότητα να αξιολογούν 
επιχειρήματα - που τους παρουσιάζονται γραπτά ή προφορικά - με βάση τους ισχυρισμούς, τα 
αποδεικτικά στοιχεία και τους συλλογισμούς που αυτά περιλαμβάνουν(Krajcik&McNeill 
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2009). Επιπρόσθετα, η διαδικασία αξιολόγησης επιχειρημάτων μπορεί να συνεισφέρει στην 
καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών από τους μαθητές και τους 
φοιτητές (Zohar&Nemet 2002) και στην αλλαγή της εικόνας που έχουν διαμορφώσει για τις 
Φυσικές Επιστήμες (Bell&Linn 2000).  
Σύμφωνα με τον Toulmin (1958), τα επιχειρήματα περιλαμβάνουν ισχυρισμούς (claims), 
δεδομένα (data) που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς, εγγυήσεις (warrants) που αποδεικνύουν 
γιατί τα δεδομένα υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς, υποστηρίξεις (backings) που είναι 
πληροφορίες που στηρίζουν τις εγγυήσεις, πιστοποιήσεις (qualifiers) που καταδεικνύουν την 
ισχύ των στοιχείων των εγγυήσεων και αντικρούσεις (rebuttals) που υποδεικνύουν τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δεδομένα μαζί με τις εγγυήσεις δεν οδηγούν στους 
ισχυρισμούς. 
Το παραπάνω μοντέλο επιχειρημάτων του Toulmin (1958), έχει ευρύτατα χρησιμοποιηθεί για 
την αξιολόγηση επιχειρημάτων. Ωστόσο, έχει επισημανθεί ότι εμφανίζονται δυσκολίες στη 
χρήση του για την ανάλυση του γραπτού ή του προφορικού λόγου των μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όπως ενδεικτικά οι δυσκολίες διάκρισης στο 
λόγο των μαθητών των εγγυήσεων από τις υποστηρίξεις και τις πιστοποιήσεις) (McNeill, 
Lizotte, Krajcik&Marx, 2006). Για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών προτάθηκε μια 
απλουστευμένη εκδοχή του. Σύμφωνα με αυτήν, ένα επιχείρημα μαθητή περιλαμβάνει 
τέσσερα συστατικά στοιχεία: ισχυρισμό (claim), αποδεικτικά στοιχεία (evidence), 
συλλογισμό(reasoning) και αντίκρουση (rebuttal) (McNeill&Krajcik, 2012). Πιο 
συγκεκριμένα, ο ισχυρισμός είναι ένα συμπέρασμα που απαντά σε μια ερώτηση. Τα 
αποδεικτικά στοιχεία είναι τα δεδομένα εκείνα που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό. Ο 
συλλογισμός συνδέει τον ισχυρισμό με τα αποδεικτικά στοιχεία και φανερώνει το λόγο για 
τον οποίο τα δεδομένα θεωρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό 
χρησιμοποιώντας επιστημονικές αρχές. Η αντίκρουση αιτιολογεί πώς ή γιατί ένας 
εναλλακτικός ισχυρισμός είναι λανθασμένος.  
Μολονότι η αξιολόγηση επιστημονικών επιχειρημάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
εκπαίδευση των μαθητών και των φοιτητών στις Φυσικές Επιστήμες, συχνά δεν εντάσσεται 
στη συνήθη διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών (Newton, Driver&Osborne 1999). Όταν 
οι μαθητές καλούνται να παράγουν ένα επιχείρημα απαντώντας σε ένα ερώτημα που τους 
τίθεται, συνήθως έχουν δυσκολίες στο να προτείνουν επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία και συλλογισμούς για να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους (Sandoval 2003, 
McNeill & Krajcik 2007,Songer & Gotwals 2012). Επιπρόσθετα, η έρευνα για την 
επιχειρηματολογία των μαθητών και των φοιτητών στις Φυσικές Επιστήμες έχει επικεντρωθεί 
κυρίως στη μελέτη  της ποιότητας των επιχειρημάτων που αυτοί παράγουν 
(ενδεικτικά:Sandoval 2003,Bell&Linn 2000,McNeill 2011,Songer&Gotwals2012). Είναι 
ιδιαίτερα περιορισμένη η έρευνα που μελετά τις ικανότητες των μαθητών να αξιολογούν 
επιχειρήματα (Knight, McNeill, Corrigan&Barber 2013, Knight, Alves, Cannady, McNeill, 
&Pearson 2014). Επιπρόσθετα, δεν έχουν εντοπιστεί έρευνες στον ελληνικό χώροπου να 
μελετούν τις ικανότητες των μαθητών και των φοιτητών να αξιολογούν γραπτά επιστημονικά 
επιχειρήματα που μελετούν.  
Η μελέτη των ικανοτήτων των φοιτητών να αξιολογούν την ποιότητα των αποδεικτικών 
στοιχείων των γραπτών επιχειρημάτων για θέματα των Φυσικών Επιστημών αποτελεί το 
αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, η εργασία αυτή διερευνά τις ικανότητες των 
φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου: (α) να εντοπίζουν τα αποδεικτικά 
στοιχεία σε επιχειρήματα, (β) να αναγνωρίζουν αποδεικτικά στοιχεία που είναι αναγκαίο να 
περιλαμβάνονται σε επιχειρήματα, (γ) να κρίνουν αποδεικτικά στοιχεία και (δ) να συγκρίνουν 
και να αξιολογούν επιχειρήματα με βάση τα αποδεικτικά τους στοιχεία. 
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Μεθοδολογία 
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση (πιλοτική έρευνα), 
συγκροτήθηκε το εργαλείο συλλογής των δεδομένων (ερωτηματολόγιο). Στο δεύτερο στάδιο 
(κύρια έρευνα), το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκεαπό φοιτητές. Στο τρίτο στάδιο, 
αναλύθηκαν οι απαντήσεις των φοιτητών. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 264 φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου που 
φοιτούσαν στο τρίτο και το τέταρτο έτος των σπουδών τους.  
Το ερωτηματολόγιο συγκροτήθηκε με βάση το πλαίσιο αξιολόγησης των αποδεικτικών 
στοιχείων που έχει προταθεί από τους Knight, Alves, Cannady, McNeill καιPearson (2014). 
Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ένα εισαγωγικό κείμενο, τρεις ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής και μια ανοικτή ερώτηση (βλ. Παράρτημα). Στο αρχικό κείμενο υπήρχε 
ένα ερευνητικό ερώτημα, ένας πίνακας δεδομένων και ένα επιστημονικό επιχείρημα.  Η 
πρώτη ερώτηση ζητούσε από τους φοιτητές να εντοπίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που 
περιέχονται στο επιχείρημα. Η δεύτερη ερώτηση ζητούσε από τους φοιτητές να 
αναγνωρίσουν – ανάμεσα σε διάφορες προτάσεις – το αποδεικτικό στοιχείο που είναι 
αναγκαίο να περιλαμβάνεται στο επιχείρημα. Η τρίτη ερώτηση ζητούσε από τους φοιτητές να 
κρίνουν αν ένα αποδεικτικό στοιχείο που τους δίνεται είναι ισχυρό ή ασθενές. Η τέταρτη 
ερώτηση ζητούσε από τους φοιτητές να συγκρίνουν δύο επιχειρήματα που έχουν ίδιο 
ισχυρισμό αλλά διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία.  
Αρχικά, το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε μικρό αριθμό φοιτητών (πιλοτική έρευνα). 
Πραγματοποιήθηκε μια σύντομη συλλογική συζήτηση µε τους φοιτητές για να εξαχθούν 
σχόλια και παρατηρήσεις. Επίσης, δόθηκε σε δύο ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών 
Επιστημών, ώστε να ελεγχθεί η εσωτερική του εγκυρότητα και να διορθωθούν τυχόν 
ελλείψεις ή ασάφειες. Στη συνέχεια διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο της κύριας έρευνας, 
µε βάση τις παρατηρήσεις και τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν στην εφαρμογή του στην 
πιλοτική έρευνα, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στους στόχους της έρευνας και να 
είναι κατανοητό από τους φοιτητές. 
Τα δεδομένα της έρευνας απετέλεσαν οι γραπτές απαντήσεις των φοιτητών στις ερωτήσεις 
του ερωτηματολογίου. Ως μονάδα ανάλυσης ορίσθηκε η απάντηση που συνέταξε κάθε 
φοιτητής σε κάθε ερώτηση που του τέθηκε. Για την αξιολόγηση των απαντήσεων των 
φοιτητών στην ανοικτού τύπου ερώτηση (τέταρτη ερώτηση) χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 
διαβαθμισμένων κριτηρίων που έχει αναπτυχθεί από τους Knight, Alves, Cannady, McNeill 
και Pearson (2014) (βλ. Πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1: Η κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων για τη σύγκριση δύο επιχειρημάτων που 
έχουν τον ίδιο ισχυρισμό αλλά διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία (Knight, Alves, Cannady, 

McNeill&Pearson 2014) 
 

Επίπεδα Περιγραφή 
Επίπεδο 3 Ο φοιτητής επιλέγει ορθά και κρίνει την ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται και στα δύο επιχειρήματα 
Επίπεδο 2 Ο φοιτητής επιλέγει ορθά και κρίνει την ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται μόνο στο ένα επιχείρημα 
Επίπεδο 1 Ο φοιτητής επιλέγει ορθά και αναφέρει ότι το ένα επιχείρημα περιλαμβάνει 

ισχυρότερα αποδεικτικά στοιχεία, όμως η αιτιολόγηση είναι λανθασμένη 
ή 
Ο φοιτητής επιλέγει ορθά χωρίς αιτιολόγηση 

Επίπεδο 0 Ο φοιτητής δεν επιλέγει 
ή  
Ο φοιτητής επιλέγει λανθασμένα 
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Η ανάλυση των δεδομένων επέτρεψε την αποτύπωση, σε επίπεδο απόλυτων τιμών και 
εκατοστιαίων κατανομών, των επιπέδων των ικανοτήτων τους να εντοπίζουν τα αποδεικτικά 
στοιχεία σε επιχειρήματα, να αναγνωρίζουν αποδεικτικά στοιχεία που είναι αναγκαίο να 
περιλαμβάνονται σε επιχειρήματα, να κρίνουν αποδεικτικά στοιχεία, καθώς επίσης και να 
συγκρίνουν και να αξιολογούν επιχειρήματα με βάση τα αποδεικτικά τους στοιχεία. 

 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Εντοπισμός αποδεικτικού στοιχείου σε επιχείρημα 
Από την μελέτη των απαντήσεων των φοιτητών στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου 
διαπιστώθηκε ότι μόνο οι μισοί περίπου φοιτητές (53,8%) μπόρεσαν να εντοπίσουν τα 
αποδεικτικά στοιχεία που υπήρχαν στο επιχείρημα που τους δόθηκε (Πίνακας 2).  
 

Πίνακας 2: Οι απαντήσεις των φοιτητών που αφορούν στον εντοπισμό των αποδεικτικών 
στοιχείων των επιχειρημάτων: συχνότητες (Ν & Ν%) 

 
Κατηγορίες απαντήσεων Ν Ν% 

Κατάλληλη απάντηση 142 53,8 
Μη κατάλληλη απάντηση 122 46,2 
 
Αναγνώριση αποδεικτικού στοιχείου που είναι αναγκαίο να περιλαμβάνεται σε επιχείρημα 
Με βάση τις απαντήσεις των φοιτητώνστη δεύτερη ερώτηση του ερωτηματολογίου προέκυψε 
ότι λιγότεροι από τους μισούς φοιτητές (41,3%) αναγνώρισαν,ανάμεσα σε διάφορα δεδομένα, 
τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται στο επιχείρημα που τους 
δόθηκε (Πίνακας 3).  
 
Πίνακας 3: Οι απαντήσεις των φοιτητών που αφορούν στην αναγνώριση των αποδεικτικών 
στοιχείων που είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται στα επιχειρήματα: συχνότητες (Ν & Ν%) 

 
Κατηγορίες απαντήσεων Ν Ν% 

Κατάλληλη απάντηση 109 41,3 
Μη κατάλληλη απάντηση 155 58,7 
 
Κρίση αποδεικτικών στοιχείων 
Από την μελέτη των απαντήσεων των φοιτητών στην τρίτη ερώτηση του ερωτηματολογίου 
προέκυψε ότι οι περισσότεροι φοιτητές (68,2%) μπόρεσαν να κρίνουν αν το αποδεικτικό 
στοιχείο που τους δόθηκε ήταν ισχυρό ή ασθενές για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό που 
υπήρχε στο ερωτηματολόγιο (Πίνακας 4).  
 

Πίνακας 4: Οι απαντήσεις των φοιτητών που αφορούν στην κρίση των αποδεικτικών 
στοιχείων των επιχειρημάτων: συχνότητες (Ν & Ν%) 

 
Κατηγορίες απαντήσεων Ν Ν% 

Κατάλληλη απάντηση 180 68,2 
Μη κατάλληλη απάντηση 84 31,8 
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Σύγκριση και αξιολόγηση επιχειρημάτων με βάση τα αποδεικτικά τους στοιχεία 
Σχετικά με την ικανότητα των φοιτητών να συγκρίνουν και να αξιολογούν δύο επιχειρήματα, 
με βάση τις απαντήσεις τους στην τέταρτη ερώτηση (Πίνακας 5), προέκυψε ότι οι 
περισσότεροι φοιτητές μολονότι επέλεξαν ορθά το ισχυρότερο επιχείρημα εντούτοις δεν 
αιτιολόγησαν την επιλογή τους (επίπεδο 1) (55,7%). Είναι συγκριτικά μικρότερο το ποσοστό 
των φοιτητών που επέλεξαν ορθά το ισχυρότερο επιχείρημα και έκριναν την ποιότητα των 
αποδεικτικών στοιχείων μόνο του ενός επιχειρήματος (επίπεδο 2) (17,4%), καθώς επίσης και 
των φοιτητών που έκαναν λανθασμένη επιλογή του ισχυρότερου επιχειρήματος (επίπεδο 0) 
(15,9%). Επίσης, είναι ιδιαίτερα περιορισμένο το ποσοστό των φοιτητών (11%) που έκαναν 
ορθή επιλογή του ισχυρότερου επιχειρήματος και έκριναν την ποιότητα των αποδεικτικών 
στοιχείων και των δύο επιχειρημάτων (επίπεδο 3). 
 

Πίνακας 5: Τα επίπεδα των απαντήσεων των φοιτητών που αφορούν στη σύγκριση και την 
αξιολόγηση των επιχειρημάτων με βάση τα αποδεικτικά τους στοιχεία: συχνότητες (Ν & Ν%) 

Επίπεδα Ν Ν% 
Επίπεδο 0 42 15,9 
Επίπεδο 1 147 55,7 
Επίπεδο 2 46 17,4 
Επίπεδο 3 29 11,0 
 
Ένας λόγος στον οποίο μπορεί να αποδοθεί η δυσκολία των φοιτητών να εντοπίζουν τα 
αποδεικτικά στοιχεία σε επιχειρήματα, να αναγνωρίζουν αποδεικτικά στοιχεία που είναι 
αναγκαίο να περιλαμβάνονται σε επιχειρήματα και κυρίως να αξιολογούν επιχειρήματα με 
βάση την ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων τους είναι ότι στη διάρκεια της μαθησιακής 
πορείας τους στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών σπάνια τους παρέχονται ευκαιρίες να 
αξιολογούν επιχειρήματα και σπάνια υποστηρίζονται στην προσπάθειά τους να συγκροτούν 
επιχειρήματα(Newton, Driver, &Osborne 1999). Έχει επισημανθεί ότι είναι αναγκαία η 
δημιουργία ενός πλαισίου που να υποστηρίζει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε αυτή τη 
διαδικασία και να βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τη διαδικασία υποστήριξης ενός 
ισχυρισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση κατατείνουν σχετικά πρόσφατες ερευνητικές 
προσπάθειες (Krajcik&McNeill 2009, Berland&McNeill 2010,Kyza, Constantinou, 
&Spanoudis2011, Sampson, Grooms, &Walker 2011, Songer&Gotwals 2012). 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Από την εργασία αυτή προέκυψε ότι η ικανότητα των φοιτητών να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν επιχειρήματα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η 
ικανότητα των φοιτητών να αναγνωρίζουν αποδεικτικά στοιχεία είναι λιγότερο αναπτυγμένη 
σε σχέση με την ικανότητά τους να εντοπίζουν αποδεικτικά στοιχεία και να τα κρίνουν.  
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα παραπάνω συμπεράσματα υπόκεινται σε 
περιορισμούς που αφορούν στο περιορισμένο δείγμα (264 φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου) και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν (αποκλειστική χρήση ερωτηματολογίου).  
Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, η παρούσα εργασία συνεισφέρει στην έρευνα για τις 
ικανότητες αξιολόγησης επιστημονικών επιχειρημάτων, αφού μέσω αυτής της εργασίας 
παρέχεται μια πιο λεπτομερής εικόνα των δυσκολιών των φοιτητών (μελλοντικών 
εκπαιδευτικών) στην αξιολόγηση επιχειρημάτων με βάση τα αποδεικτικά τους στοιχεία, για 
τους οποίους δεν υπήρχαν ερευνητικά δεδομένα. 
Η παρούσα εργασία εστιάστηκε αποκλειστικά στη διερεύνηση των ικανοτήτων των φοιτητών 
να αξιολογούν γραπτά επιχειρήματα με βάση τα αποδεικτικά τους στοιχεία. ∆εν έχουν 
μελετηθείοι ικανότητές τους να αξιολογούν γραπτά επιχειρήματα με βάση την ποιότητα των 
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συλλογισμών και των αντικρούσεων που αυτά περιλαμβάνουν. Επίσης, δεν έχουν διερευνηθεί 
οι ικανότητές τους να αξιολογούν επιχειρήματα στον προφορικό λόγο και αν υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε αυτές τις ικανότητες και στις ικανότητές τους να αξιολογούν 
γραπτά επιχειρήματα. Η μελέτη αυτών των ικανοτήτων θα επέτρεπε να αποτυπωθούνµε 
μεγαλύτερη ευκρίνεια οι ικανότητες των φοιτητών να αξιολογούν την ποιότητα των 
επιστημονικών επιχειρημάτων. Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει «εφαλτήριο» για 
τη σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και φοιτητές που θα αποσκοπείστην ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους να αξιολογούν επαρκώς γραπτά ή προφορικά επιστημονικά 
επιχειρήματα. 
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Παράρτημα 
 

Ερωτηματολόγιο 
 Η κυρία Αντιγόνη ζητά από τους μαθητές της να γράψουν ένα επιχείρημα για την ακόλουθη 

ερώτηση: Τι επηρεάζει την απόσταση στην οποία σταματά ένα σώμα το οποίο κινείται 
πάνω σε μια επιφάνεια; Ο Δημήτρης χρησιμοποίησε τα δεδομένα που υπάρχουν στον 
ακόλουθο πίνακα για να γράψει το επιχείρημά του. 
 

Εφαπτόμενες 
επιφάνειες 

Συντελεστής τριβής 
ολίσθησης 

Επιφάνεια επαφής 
(σε cm²) 

Απόσταση που 
σταματά το σώμα 

Πάγος με πάγο 0,03 7 Πολύ μεγάλη 
Ξύλο με τσόχα 0,22 5 Μεγάλη 
Γυαλί με γυαλί 0,40 18 Μεσαία 

Χάλυβας με χάλυβα 0,57 2 Μικρή 
Λάστιχο με μπετόν 0,80 12 Πολύ μικρή 

 
Το επιχείρημα του Δημήτρη: 
Όταν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μικρός τότε η απόσταση στην οποία σταματά το 
σώμα είναι μεγάλη (πρόταση 1). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα σε επιφάνειες πάγου 
είναι 0,03 και η απόσταση που σταματά το σώμα από πάγο είναι πολύ μεγάλη, και ο 
συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα σε επιφάνειες χάλυβα είναι 0,57 και η απόσταση που 
σταματά το σώμα από χάλυβα είναι μικρή (πρόταση 2). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης 
ανάμεσα σε επιφάνειες πάγου είναι μικρότερος από το συντελεστή τριβής ολίσθησης ανάμεσα σε 
επιφάνειες χάλυβα και αυτό κάνει την απόσταση που σταματά το παγάκι όταν κινείται πάνω σε 
πάγο να είναι πολύ μεγάλη (πρόταση 3). 
 
Ερώτηση 1 Σε ποια πρόταση θεωρείς ότι ο Δημήτρης υποστηρίζει το επιχείρημά του με αποδεικτικά 
στοιχεία; 
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 Μόνο στην πρόταση 1 
 Μόνο στην πρόταση 2 
 Στις προτάσεις 1 και 2 
 Σε καμιά πρόταση. 
 
Ερώτηση 2 Ο Δημήτρης σκέφτεται να προσθέσει ακόμα ένα αποδεικτικό στοιχείο στο επιχείρημά του. 
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για να υποστηρίξει το 
επιχείρημά του; 
 Όταν κινείται ένα παγάκι πάνω σε μια επιφάνεια από ατσάλι η απόσταση στην οποία 

σταματά το παγάκι είναι πολύ μεγάλη  
 Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα σε επιφάνειες ξύλου είναι 0,4 και η απόσταση 

που σταματά το σώμα από ξύλο είναι μεσαία.  
 Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα στο λάστιχο και την άσφαλτο είναι 0,72 και 

όταν κινείται ένα λαστιχένιο σώμα πάνω σε άσφαλτο η απόσταση στην οποία σταματά το 
λαστιχένιο σώμα είναι μεγάλη 

 Ο μεγαλύτερος συντελεστής τριβής ολίσθησης εμφανίζεται όταν οι επιφάνειες είναι από 
αλουμίνιο και είναι 1,4. 

 
Ερώτηση 3 Ο Δημήτρης ισχυρίζεται ότι όταν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μικρός συνήθως η 
απόσταση στην οποία σταματά το σώμα είναι πολύ μεγάλη. Ο Δημήτρης θέλει να προσθέσει 
το ακόλουθο αποδεικτικό στοιχείο για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του: 
Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα στο λάστιχο και στο μπετόν είναι 0,6 και όταν 
κινείται ένα λαστιχένιο σώμα πάνω σε μπετόν η απόσταση στην οποία σταματά το λαστιχένιο 
σώμα είναι μεγάλη. 
Αυτό το αποδεικτικό στοιχείο είναι: 
 αδύναμο, επειδή δεν σχετίζεται με τον ισχυρισμό του Δημήτρη 
 αδύναμο, επειδή υποστηρίζει τον αντίθετο ισχυρισμό από αυτόν που προτείνει ο 

Δημήτρης 
 ισχυρό, επειδή υποστηρίζει έναν διαφορετικό ισχυρισμό από αυτόν που προτείνει ο 

Δημήτρης 
 ισχυρό, επειδή υποστηρίζει τον ισχυρισμό του Δημήτρη. 
 
Ερώτηση 4 Η Άννα είναι επίσης μαθήτρια στη τάξη της κυρίας Αντιγόνης. Η κυρία Αντιγόνη ζήτησε από 
τον Δημήτρη και από την Άννα να συγκρίνουν τα επιχειρήματά τους για να δουν ποιος 
χρησιμοποιεί ισχυρότερα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
Το επιχείρημα του Δημήτρη Όταν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μικρός τότε η απόσταση στην οποία σταματά το 
σώμα είναι μεγάλη. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα σε επιφάνειες πάγου είναι 0,03 
και η απόσταση που σταματά το σώμα από πάγο είναι πολύ μεγάλη, και ο συντελεστής τριβής 
ολίσθησης ανάμεσα σε επιφάνειες χάλυβα είναι 0,57 και η απόσταση που σταματά το σώμα από 
χάλυβα είναι μικρή. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα σε επιφάνειες πάγου είναι 
μικρότερος από το συντελεστή τριβής ολίσθησης ανάμεσα σε επιφάνειες χάλυβα και αυτό κάνει 
την απόσταση που σταματά το παγάκι να είναι πολύ μεγάλη. 
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Το επιχείρημα της Άννας Όταν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μικρός συνήθως η απόσταση στην οποία σταματά 
το σώμα είναι μεγάλη. Στις 2 Δεκεμβρίου 2007 ένα περιπολικό της τροχαίας προσέκρουσε σε 
κολώνα στη Λεωφόρο Μαραθώνος εξαιτίας των φθαρμένων ελαστικών του, όπως 
αποφάνθηκαν οι εμπειρογνώμονες. Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του 20χρονος αστυνομικός και 
τραυματίστηκε σοβαρά άλλος ένας.  
 
Ποιος από τους δύο, ο Δημήτρης ή η Άννα υποστηρίζει καλύτερα το επιχείρημα που 
προτείνει; 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Γιατί;  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
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«Επιχειρείν το επιχειρηματολογείν» σε κοινωνικοεπιστημονικά 
ζητήματα: τα καταφέρνουν οι νέοι Έλληνες πολίτες; 

Γεωργίου Μάρθα 1, Μαυρικάκη Ευαγγελία 2 
 1ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ, Βιολόγος υπ. Διδάκτωρ marthagio@yahoo.com  2ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια, emavrikaki@primedu.uoa.gr 
  

Περίληψη Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκε η ικανότητα Ελλήνων τελειοφοίτων Λυκείου στην 
επιχειρηματολογία γύρω από κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα και εξετάστηκε το είδος 
άτυπου συλλογισμού που χρησιμοποίησαν για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές δεν διατυπώνουν ισχυρά επιχειρήματα ενώ μόνο 
εκείνοι της Θετικής Κατεύθυνσης χρησιμοποιούν ορθολογιστικό άτυπο συλλογισμό για την 
ανάπτυξη των επιχειρημάτων τους. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω 
ερευνών στον τομέα και αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 
 
Abstract The purpose of this research was to detect the Greek high school graduates’ ability of 
argumentation about socioscientific issues emerging by Biotechnology. We also examined the 
type of informal reasoning used in this case. The results revealed that most of the arguments 
were not strong enough, whereas only the Science oriented students used the rational type of 
informal reasoning. A need for further research in the field and maybe a focus of the school’s 
curricula towards this direction is considered. 
 
 
Εισαγωγή  
Εδώ και μία δεκαετία έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια δόμησης των Aναλυτικών 
Προγραμμάτων αρκετών κρατών  συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, με κεντρικό άξονα 
τον επιστημονικό εγγραμματισμό (ΑAAS 2000 όπως αναφέρεται στους Dawson & Venville 
2009· CME Canada 1997 και CC Western Australia 1998, όπως αναφέρεται στους Reiss, 
Millar & Osborne 1999). O Sadler (2004) έχει αναφερθεί στην αξία των 
κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων (ΚΕΖ) σε μία διδασκαλία που στοχεύει στον 
επιστημονικό εγγραμματισμό. Η επιχειρηματολογία θεωρείται σημαντικός παράγοντας στη 
μελέτη των ΚΕΖ (Patronis et al 1999) και για την ανάπτυξή της σημαντικό ρόλο παίζουν οι 
μορφές άτυπου συλλογισμού που χρησιμοποιούνται (Georgiou & Mavrikaki 2013).  Άλλωστε 
ως άτυπος συλλογισμός αναφέρεται ο τρόπος σκέψης, που λαμβάνει χώρα όταν κάποιος 
διαχειρίζεται κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα (Means & Voss 1996). Μέσα από τη 
διατύπωση επιχειρήματος το άτομο αιτιολογεί τις απόψεις και τις αποφάσεις του, παίρνει 
μέρος ουσιαστικότερα σε κάθε διάλογο, συμμετέχει στα κοινά, μετουσιώνεται σε ενεργό 
πολίτη κάτι που φυσικά προκύπτει εφόσον είναι επιστημονικά εγγράμματο. Η Βιοτεχνολογία 
είναι ένας τομέας της επιστήμης που βρίθει κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων. Τα γενετικά 
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τροποποιημένα τρόφιμα, η γονιδιακή θεραπεία, η βιολογική επεξεργασία των λυμάτων κ.λπ. 
αποτελούν ΚΕΖ.  
Η συγκεκριμένη έρευνα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα επιστημονικά 
ερωτήματα:  Έχουν όσοι αποφοιτούν από το ελληνικό σχολείο την ικανότητα να διατυπώνουν 

επιχειρήματα γύρω από ΚΕΖ σχετικά με τη Βιοτεχνολογία;  
 Ποια τα είδη του άτυπου συλλογισμού τους σε τέτοια ΚΕΖ; 
 Επηρεάζει την επιχειρηματολογία και το είδος του άτυπου συλλογισμού η κατεύθυνση 

σπουδών των μαθητών; 
 

Μεθοδολογία  
Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέξαμε ένα βολικό δείγμα 38 μαθητών, οι οποίοι φοιτούσαν 
σε σχολείο μεγάλου αστικού κέντρου. Όλοι ήταν μαθητές της Γ’ Λυκείου (17-18 ετών) και 
εμφάνιζαν μέτριες επιδόσεις σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Οι 18 παρακολουθούσαν 
Θετική Κατεύθυνση, η οποία περιλάμβανε στα εξεταζόμενα μαθήματα Βιολογία και 
συγκεκριμένα η ύλη της διαπραγματευόταν ζητήματα Βιοτεχνολογίας, ενώ οι υπόλοιποι 20 
παρακολουθούσαν άλλες κατευθύνσεις, που δεν περιλαμβάνουν Βιολογία ή αντίστοιχα 
ζητήματα Βιοτεχνολογίας σε οποιοδήποτε από τα διδασκόμενα μαθήματα. Η διδασκαλία 
γινόταν με παραδοσιακό-δασκαλοκεντρικό τρόπο σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως 
διδακτικού αντικειμένου και δεν είχαν διδαχθεί τεχνικές ανάπτυξης επιχειρήματος.  
Προς το τέλος του σχολικού έτους δόθηκε προς συμπλήρωση ερωτηματολόγιο 8 ερωτήσεων 
ανοιχτού τύπου, το οποίο όλοι συμπλήρωσαν παρουσία του ερευνητή και η διαδικασία 
διήρκεσε περίπου 45 λεπτά.  Τονίσθηκε πως μπορούν ελεύθερα και ανώνυμα να διατυπώσουν 
τη γνώμη τους στα ερωτήματα δίνοντας όμως έμφαση στους λόγους που τους οδήγησαν στη 
διατύπωση κάθε άποψης. Οι ερωτήσεις δομήθηκαν πάνω στους κύριους άξονες του 
Ευρωβαρόμετρου 2010, δηλαδή γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, εφαρμογές της 
Βιοτεχνολογίας στην υγεία και στο περιβάλλον. Για παράδειγμα οι μαθητές ερωτήθηκαν  

«Στην περιοχή σας ο Δήμαρχος ενέκρινε τη λειτουργία ενός εργοστασίου που παράγει  
γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς, που βοηθούν στον καθαρισμό 
πετρελαιοκηλίδων. Κάποιοι από τους κατοίκους έχουν ξεσηκωθεί ενάντια στη λειτουργία και 
άλλοι το υποστηρίζουν. Εσείς ποια θέση θα παίρνατε και γιατί;» 

Στη συνέχεια συλλέχθηκαν τα ερωτηματολόγια και έγινε αξιολόγηση της ποιότητας του 
επιχειρήματος. Αξιολογήσαμε τον άτυπο συλλογισμό με βάση το μοντέλο Sadler και Zeidler 
(2005) (Πίνακας 1) και χρησιμοποιήσαμε την τροποποιημένη κλίμακα του Osborne από τους 
Dawson and Venville (2009) με βάση το μοντέλο επιχειρήματος Τoulmin (1958) (Πίνακας 2, 
Εικόνα 1). Η αξιολόγηση έγινε από τις συγγραφείς  ξεχωριστά προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Το αρχικό ποσοστό συμφωνίας για το επίπεδο των 
επιχειρημάτων ήταν 96% ενώ για τον άτυπο συλλογισμό 98%, ενώ ύστερα από εκτενή 
συζήτηση, τα ποσοστά συμφωνίας έφτασαν το 100% και στις δύο περιπτώσεις.  
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Πίνακας 1. Είδη άτυπου συλλογισμού, περιγραφή και παραδείγματα 
 

Είδη άτυπου 
συλλογισμού 

Περιγραφή Παραδείγματα 
 
Ορθολογιστικός  

 
Χρήση επιστημονικών 
δεδομένων, συνεκτίμηση 
υπέρ - κατά  

Είμαι υπέρ της γονιδιακής 
θεραπείας. Κατά τη γονιδιακή 
θεραπεία εισέρχονται 
συγκεκριμένα  γονίδια σε έναν 
οργανισμό οπότε επιτυγχάνεται η 
θεραπεία διάφορων ασθενειών. 
 

 
Διαισθητικός  

 
Αυτόματη απάντηση, 
ενστικτώδης, αυθόρμητη  

Θα προτιμούσα είτε τις βιολογικές  
[πατάτες] είτε με συμβατική 
καλλιέργεια διότι οι γενετικά 
τροποποιημένες δε θα μας κάνουν 
καλό.  
 

 
 
Συναισθηματικός  

 
Συναισθηματική 
απάντηση, έντονη 
μέριμνας/έγνοιας για τους 
εμπλεκόμενους  

Όχι δε θα συμφωνούσα [να 
πουλήσω ένα κοπάδι αιγών 
προκειμένου να δημιουργηθούν 
διαγονιδιακά ζώα για παραγωγή 
φαρμακευτικών πρωτεϊνών] διότι 
συνεχώς τα ζώα τα 
εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι για 
δικό τους όφελος και κανείς δε τα 
σέβεται.  
 

 
Πίνακας 2: Επίπεδα και περιγραφή  προτύπων επιχειρηματολογίας 

 
Επίπεδο 
 

Περιγραφή 
1 Ισχυρισμός (Ι) 
2 Ισχυρισμός (Ι) - δεδομένα (Δ) και/ή εχέγγυα (Ε) 
 
3 

Ισχυρισμός (Ι) - δεδομένα (Δ) – εχέγγυα (Ε) – πιστοποιήσεις (Π) ή 
υποστηρίξεις (Υ) 

 
4 

Ισχυρισμός (Ι) -  δεδομένα (Δ) – εχέγγυα (Ε) – πιστοποιήσεις (Π) - 
υποστηρίξεις (Υ) 
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  Εικόνα 1: Παράδειγμα απάντησης μαθητή που εντάσσεται στο 4ο επίπεδο 
επιχειρηματολογίας. 

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Συνολικά, συλλέξαμε 304 απαντήσεις. Διαπιστώσαμε πως ο μεγαλύτερος όγκος (71%) των 
επιχειρημάτων των μαθητών ήταν δευτέρου επιπέδου.  
Όπως φάνηκε οι μαθητές της θετικής κατεύθυνσης αλλά και των υπολοίπων κατευθύνσεων 
παρουσίασαν παρόμοιου επιπέδου επιχειρηματολογία. Άλλωστε δεν παρουσιάστηκαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>0,05) όσον αφορά την επιχειρηματολογία, καθώς όλοι 
έδωσαν κατά κύριο λόγο έναν ισχυρισμό συνοδευμένο από λίγα δεδομένα ή ενίοτε μία 
προϋπόθεση υπό την οποία ίσχυε ο ισχυρισμός (επίπεδο 2). 
Ωστόσο, υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το είδος του άτυπου συλλογισμού 
που χρησιμοποιήθηκε. Οι μαθητές της Θετικής κατεύθυνσης συγκεκριμένα εμφάνισαν 
υψηλότερα ποσοστά ως προς τον ορθολογιστικό άτυπο συλλογισμό (t=3,45, p=0,004<0,05), 
που σημαίνει ότι χρησιμοποίησαν περισσότερα επιστημονικά δεδομένα ή/και λογικές 
συνδέσεις μεταξύ ισχυρισμού και δεδομένων, συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκε σημαντικά μειωμένος (t=-2,28, p=0,038<0,0,5) αυθόρμητος-ενστικτώδης 
άτυπος συλλογισμός των μαθητών της ίδιας κατεύθυνσης συγκριτικά με τους άλλους 
μαθητές.  
Είναι προφανές ότι οι μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης, χρησιμοποίησαν περισσότερο 
ορθολογιστικό άτυπο συλλογισμό προκειμένου να διατυπώσουν τα επιχειρήματά τους 
συγκριτικά με τους συμμαθητές τους των άλλων κατευθύνσεων και λιγότερο ενστικτώδη 
αφού το μαθησιακό τους υπόβαθρο το επίτρεπε καθώς διδάχθηκαν Βιοτεχνολογία μέσα από 
το μάθημα της Βιολογίας Κατεύθυνσης. Παρ’ όλα αυτά δεν κατάφεραν να δώσουν ισχυρά 
επιχειρήματα (3ου ή 4ου επιπέδου) αλλά, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές, απλούς ισχυρισμούς 
που βασίζονται σε λίγα δεδομένα. Φαίνεται πως η περισσότερη επιστημονική γνώση που 
διαθέτουν λοιπόν, δεν είναι αρκετή ώστε να αναπτύξουν ένα πλήρες επιχείρημα, οπότε και η 
δομή του προσομοιάζει με εκείνη των επιχειρημάτων των μαθητών των άλλων κατευθύνσεων 
(Τεχνολογική-Θεωρητική). Με άλλα λόγια, το γνωστικό-επιστημονικό υπόβαθρο διαφάνηκε 
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πως από μόνο του δεν είναι ικανό να οδηγήσει τους μαθητές σε ισχυρή επιχειρηματολογία και 
επίσης ότι το σύνολο των μαθητών δεν είχε την ικανότητα να διατυπώσει πειστικά 
επιχειρήματα γύρω από ΚΕΖ Βιοτεχνολογίας. 
Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στο ελληνικό σχολείο στο πλαίσιο των 
Φυσικών Επιστημών οι μαθητές δε διδάσκονται τεχνικές επιχειρηματολογίας. Επιπρόσθετα, 
έχουν συνηθίσει να διαπραγματεύονται ζητήματα πανελληνίων εξετάσεων, που ως επί το 
πλείστον δεν περιλαμβάνουν ΚΕΖ και επιπλέον απαιτούν ιδιαίτερο- καθορισμένο χειρισμό. 

 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Δεδομένου του μεγέθους του δείγματος και της μη αντιπροσωπευτικότητάς του δεν είμαστε 
σε θέση να κάνουμε γενίκευση των αποτελεσμάτων. Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα όμως 
αποτελούν ένδειξη ότι οι νέοι Έλληνες πολίτες υστερούν σε ζητήματα επιχειρηματολογίας 
και θα ήταν χρήσιμη μια ευρύτερου μεγέθους έρευνα. Επιπλέον, θεωρούμε ότι για να 
επιτευχθούν οι στόχοι των ελληνικών ΑΠΣ σχετικά με τον του επιστημονικό εγγραμματισμό 
θα ήταν σκόπιμο να ενταχθούν τρόποι διδασκαλίας που προάγουν – ενισχύουν την ανάπτυξη 
επιχειρηματολογίας σε όλα τα αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών και σε κάθε επίπεδο 
σπουδών. 
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Τσαλίκη Χριστίνα1, Καρνέζου Μαρία2, Μαλανδράκης Γεώργιος3,  
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  Περίληψη  Οι σημαντικές εξελίξεις στη διδακτική των ΦΕ δίνουν έμφαση στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, προωθώντας τις διερευνητικές πρακτικές στη διδασκαλία και τη μάθηση και  
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η μη τυπική εκπαίδευση. Στο άρθρο αυτό, 
περιγράφονται αποτελέσματα από την εφαρμογή της Ά φάσης επιμόρφωσης δυο εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση  στόχευε στη διεύρυνση των 
διδακτικών απόψεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών, στην υιοθέτηση της 
διερεύνησης στη διδασκαλία των ΦΕ, καθώς και στο διδακτικό σχεδιασμό σε περιβάλλον μη 
τυπικής εκπαίδευσης. Τα πρώτα αποτελέσματα υποδεικνύουν εμφανή ενίσχυση της 
διερευνητικής προσέγγισης  στη διδασκαλία. 
 
Abstract Current trends in science education emphasize on teacher training, promotion of inquiry in 
teaching and learning as well as incorporating non-formal settings into teaching. At the same 
time, adopting social constructivist approaches also seems to play an important role in 
science. In this study we discuss two primary teachers’ results, deriving from the 1st phase of 
an in-service teacher professional development program. Basic aim of the program was to 
broaden their teaching views and practices, as well as to familiarize teachers in designing 
teaching and learning in non-formal environments. Results indicate that inquiry practices 
were gradually adopted by teachers during classroom implementation. 
 
 
Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, η εκπαίδευση για τις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει παρουσιάσει σημαντική εξέλιξη (π.χ. υποδομές, προγράμματα 
σπουδών κ.τ.λ). Ωστόσο, οι επιδόσεις των μαθητών είναι σημαντικά χαμηλότερες από το 
μέσο όρο των χωρών του PISA και οι μέχρι τώρα προσεγγίσεις στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται ως αναποτελεσματικές στη βελτίωση των πρακτικών τους 
(Kariotoglou, Pnevmatikos & Karnezou, 2014).  
Για το λόγο αυτό, σχεδιάσαμε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα με στόχο την εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών στις ΦΕ, δίνοντας έμφαση στη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν το 
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σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας. Ταυτόχρονα, επιχειρήσαμε να 
ενσωματώσουμε και να αξιοποιήσουμε στη διδασκαλία, τις δυνατότητες μάθησης που 
προσφέρονται σε περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης. 
 
Θεωρητικό πλαίσιο  
Οι προτάσεις αναθεώρησης της διδακτικής των ΦΕ δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, προωθώντας τη διερεύνηση ως σημαντικό στοιχείο (Abd-El-Khalick et al., 
2004). Ως εξίσου σημαντικά αναφέρονται στη βιβλιογραφία και τα διερευνητικά μαθησιακά 
περιβάλλοντα στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Flick, 2006). Ωστόσο, παρά τη θετική 
στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτά (Tseng et al., 2013), φαίνεται ότι η εφαρμογή 
τους συναντά εμπόδια, όπως είναι η περιορισμένη γνώση περιεχομένου (Appleton, 2002) και 
οι πεποιθήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών (Fitzgerald et al., 2013).  
Η σύγχρονη έρευνα υποδεικνύει πως, η προετοιμασία των εκπαιδευτικών για να διδάξουν 
διερευνητικά ΦΕ, για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να εστιάζει σε χαρακτηριστικά 
όπως είναι η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η 
μοντελοποίηση (Schwarz, 2009) και ο αναστοχασμός (Harlow, 2014). Επιπλέον, ο 
εποικοδομητισμός (κοινωνικός ή/και ατομικός) φαίνεται να  διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στη  μάθηση και τη διδασκαλία (National Research Council, 2012). 
Ειδικότερα, ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τους Astor-Jack et al. (2007) αλλά και Chin (2004), θα πρέπει να αξιοποιεί τις 
δυνατότητες που προσφέρει η μη τυπική εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τις Φυσικές 
Επιστήμες, το περιβάλλον και την τεχνολογία ως ένα ενιαίο γνωστικό πεδίο (Καριώτογλου, 
2014). Η αποτελεσματική εκπαίδευση στις ΦΕ σχετίζεται επίσης με την προοπτική καλύτερης 
μάθησης για τα παιδιά μέσω της διερεύνησης, μια και αυτό λειτουργεί ως κίνητρο για τους 
εκπαιδευτικούς (Janssen, Westbroek, VanDriel, 2014). Οι Spillance, Reiser, και Reimer 
(2002), υποστηρίζουν ότι όσα προτείνονται ή σχεδιάζονται,  είναι πιο εύκολο να υιοθετηθούν 
από τους εκπαιδευτικούς, όταν χαρακτηρίζονται από πρακτικότητα στην εφαρμογή τους. 
Ταυτόχρονα, είναι χρήσιμο να υπάρχει κάποιου είδους εξελικτικός σχεδιασμός, μια σταδιακή, 
δηλαδή, ενσωμάτωση των προτεινόμενων αλλαγών κατά τη διδασκαλία (Pollock, 2006), 
μεταβαίνοντας έτσι σταδιακά σε διερευνητικές διδασκαλίες περισσότερο ανοιχτού τύπου. Ο 
Lieberman (1995) τονίζει ότι στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ΦΕ, σημαντικό ρόλο 
παίζει η παροχή ενός υποστηρικτικού – συνεργατικού πλαισίου αλληλεπίδρασης των 
εκπαιδευτικών, σε σχέση με ζητήματα παιδαγωγική γνώσης και μάθησης αλλά και γνωστικού 
αντικειμένου. 
 
Η ταυτότητα  του προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις ΦΕ –STED. 
Στόχοι  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σχεδιάστηκε ένα ερευνητικό πρόγραμμα επαγγελματικής 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών στις ΦΕ με δυο παράλληλους στόχους, έναν εκπαιδευτικό και έναν 
ερευνητικό. 
α) Ως εκπαιδευτικός στόχος τέθηκε η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικού 

σχεδιασμού σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις στη διδακτική των ΦΕ αλλά και τις καλές 
πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στο χώρο, ενώ ταυτόχρονα επιδιώχθηκε: 

β) να μελετηθούν ερευνητικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις που συμβάλλουν στη διεύρυνση 
των απόψεων  και των πρακτικών των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική των ΦΕ. 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος  
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Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις ΦΕ»- 
(STED), ήταν η συμμετοχική και συνεργατική  οργάνωσή του. Οι συμμετέχοντες είχαν 
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και την εξέλιξη του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη 
δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν τόσο μεταξύ τους όσο και με τους ερευνητές, σε  ισότιμη 
βάση, με σκοπό να παράγουν από κοινού τα σχέδια διδασκαλίας. Αναφορικά με το διδακτικό 
σχεδιασμό, έγινε χρήση των Διδακτικών Μαθησιακών Σειρών στη διδασκαλία -Teaching 
Learning Sequences (TLS) των Méheut & Psillos (2004) η οποία και θεωρήθηκε ως η πιο 
ενδεδειγμένη μέθοδος για το δεδομένο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος. 
Τέλος, όπως και προαναφέρθηκε, θεωρήθηκε σκόπιμο ο διδακτικός σχεδιασμός να 
περιλαμβάνει δραστηριότητες σε μεικτό περιβάλλον, δηλαδή τυπικής αλλά και μη τυπικής 
εκπαίδευσης. 
Το πρόγραμμα διήρκησε συνολικά δεκαοχτώ μήνες και υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Κατά 
την Α΄ φάση πραγματοποιήθηκε καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών 
αλλά και των πρακτικών που εφαρμόζουν στην τάξη. Στη Β΄ φάση οι εκπαιδευτικοί 
συμμετείχαν σε μια ταχύρυθμη  επιμορφωτική παρέμβαση αναφορικά με τις νέες τάσεις στη 
διδακτική των ΦΕ. Ενδεικτικά  αναφέρουμε πως τα θέματα περιελάμβαναν τη διερεύνητική 
προσέγγιση διδασκαλίας, το διδακτικό μετασχηματισμό του περιεχομένου, τις εναλλακτικές 
ιδέες των μαθητών, ζητήματα διαδικαστικής και επιστημολογικής γνώσης κ.α. Στη συνέχεια 
δόθηκε στους εκπαιδευτικούς μια έτοιμη Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ) ως 
δείγμα καλής πρακτικής, την οποία κλήθηκαν να μελετήσουν και να τροποποιήσουν κατά την 
κρίση τους, με στόχο να την εφαρμόσουν στην τάξη τους. Κατά την Γ΄ φάση του 
προγράμματος οι εκπαιδευτικοί, αυτόνομα πια, κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 
στην τάξη τους, τη δική τους ΔΜΑ. 
 
Μεθοδολογία της έρευνας 
Στην έρευνα συμμετείχαν δυο εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διδακτική τους 
προϋπηρεσία ήταν μεγαλύτερη των είκοσι ετών και δίδασκαν στην πέμπτη και έκτη τάξη 
δημοτικών σχολείων ημιαστικής και αστικής περιοχής στο νομό Φλώρινας. Η συλλογή των 
δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τα παρακάτω εργαλεία: 

α) πρωτόκολλο παρατήρησης της διδασκαλίας (κλείδα παρατήρησης), 
β) ημερολόγιο ερευνητών, 
γ) ημερολόγιο εκπαιδευτικών,  
δ) μεταγνωστική / αναστοχαστική συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς στο τέλος της Β΄ και Γ΄ 

φάσης. 
Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εστιασμένα στις θεματικές της επιμόρφωσης 
που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1: Θεματικοί άξονες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
και παρατήρησης της διδασκαλίας 
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Η εγκυροποίηση των εργαλείων πραγματοποιήθηκε τόσο με ποιοτικό όσο και με ποσοτικό 
τρόπο. Ως βασικό ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο παρατήρησης 
(κλείδα παρατήρησης) η οποία συμπληρώνονταν κάθε φορά από δυο εκπαιδευμένους 
ανεξάρτητους παρατηρητές για κάθε διδασκαλία. Η εγκυροποίηση των αποτελεσμάτων από 
την κλείδα παρατήρησης πραγματοποιήθηκε με τριγωνοποίηση των δεδομένων με αντίστοιχα 
που προέρχονταν από τα ημερολόγια εκπαιδευτικών και ερευνητών. Στη συνέχεια ακολουθεί 
ένα παράδειγμα ανάλυσης από ένα τμήμα του πρωτόκολλου παρατήρησης (κλείδα) που 
εστιάζει στον άξονα της διερεύνησης. ‘Οπως βλέπουμε στο Σχήμα 2., οι παρατηρητές 
σημείωναν τη συχνότητα εμφάνισης κάθε επιμέρους πρακτικής α) με αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3) στην στήλη «συχνότητα», αλλά και β) με την αντίστοιχη περιγραφική τεκμηρίωση στη 
στήλη «τεκμήρια». 

 
Σχήμα 2: Απόσπασμα της κλείδας παρατήρησης για τον άξονα της διερεύνησης- 

παράδειγμα αρχικής ανάλυσης  
 

  
Στο συγκεκριμένο σχήμα μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα παράδειγμα της ημιποσοτικής 
ανάλυσης ότι σε ότι αφορά στον άξονα της διερεύνησης (1η στήλη αριστερά). Ειδικότερα, στο 
υπο-ερώτημα 3.4: «Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τους μαθητές να κάνουν πρόβλεψη» (2η 
στήλη) αποτυπώνεται με αριθμητική ένδειξη αλλά και περιγραφικά, μια χαρακτηριστική 
αλλαγή όσον αφορά το ζήτημα της πρόβλεψης κατά την εκτέλεση πειραμάτων. Είναι εμφανές 
ότι η συχνότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης πρακτικής αλλάζει από τη συχνότητα «1 
σπάνια ή καθόλου» στη συχνότητα «3 συνήθης πρακτική». 
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια, προέρχονται από τη Β΄ φάση του 
προγράμματος, (επιμόρφωση και εφαρμογή προσαρμοσμένης ΔΜΑ) και προέκυψαν από την 
παρατήρηση μιας αρχικής διδασκαλίας πριν την επιμορφωτική παρέμβαση καθώς και πέντε 
διδασκαλιών μετά από αυτήν.  
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Αποτελέσματα  
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων εστιάζει στην εξέλιξη των πρακτικών των εκπαιδευτικών 
ως προς την αρχική τους κατάσταση και στους παράγοντες που επηρέασαν τις αλλαγές αυτές. 
Για λόγους ανωνυμίας, η περιγραφή των χαρακτηριστικών της διδασκαλίας, θα γίνεται με την 
αναφορά εκπαιδευτικός Α' και εκπαιδευτικός Β'. Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν 
συνδέονται με τους παρακάτω θεματικούς άξονες: 

1ος: το περιεχόμενο και τη διάρκεια της ΔΜΑ.  
2ος: τη διδακτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών. 
3ος: τη διερεύνηση. 
4ος: τη λεκτική αλληλεπίδραση. 
5ος: τη χρήση υλικών, πειραμάτων και ΤΠΕ. 
6ος: τη διαδικαστική γνώση. 

Το περιεχόμενο της προτεινόμενης ΔΜΑ (1ος άξονας) αφορούσε τα υλικά - αγωγούς και 
μονωτές που χρησιμοποιεί ο ΟΤΕ για τις τηλεπικοινωνίες και συμπεριελάμβανε το σχεδιασμό 
μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης σε αυτόν (περισσότερες πληροφορίες στο: 
http://ekdidyma.web.uowm.gr/?q=physics/innovations/ote). 
 Η ΔΜΑ τροποποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς ως προς: 
1) το περιεχόμενο της, με μείωση της παρεχόμενης πληροφορίας (κατά ~25%), προσαρμογή 

της στο γνωστικό επίπεδο των  Έ και ΣΤ’ τάξεων (π.χ. προσθήκη διευκρινιστικών 
στοιχείων και  επεξήγηση τεχνικών όρων), καθώς και επικαιροποίηση του περιεχομένου 
και συσχέτισή του  με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (π.χ. χρήση κινητού τηλεφώνου και 
ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο). 

2) τη διάρκεια εφαρμογής της, η οποία και επεκτάθηκε από τρία σε τέσσερα δίωρα. 
3) την οργάνωση της ομαδικής εργασίας με απλές ομάδες, έναντι των ομάδων τύπου jigsaw 

που είχαν αρχικά προταθεί. 
Η αρχική διδακτική προσέγγιση (2ος άξονας) των δυο εκπαιδευτικών εμφάνιζε έντονα 
στοιχεία παραδοσιακού τύπου με ελαφρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός Α 
στην αρχική παρατήρηση δίδασκε ΦΕ μετωπικά και εισήγαγε τη νέα γνώση με παραδοσιακού 
τύπου διάλεξη, ενώ ο εκπαιδευτικός Β εφάρμοζε κυρίως ανακαλυπτική επίδειξη με έντονο 
καθοδηγητικό χαρακτήρα. Για τον πρώτο εκπαιδευτικό, κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ της Β’ 
φάσης (έτοιμη ΔΜΑ ως δείγμα καλής πρακτικής), η παραδοσιακή διάλεξη αντικαταστάθηκε 
με ηλεκτρονική παρουσίαση και καθοδηγούμενη ομαδική εργασία διερευνητικού τύπου, 
μεταβαίνοντας έτσι από το παραδοσιακό μοντέλο μεταφοράς της γνώσης σε ένα μείγμα 
διάλεξης και καθοδηγούμενης διερεύνησης. Στην περίπτωση του  εκπαιδευτικού Β, η αρχική 
ανακαλυπτική επίδειξη αντικαταστάθηκε από καθοδηγούμενη ομαδική εργασία 
διερευνητικού τύπου με κάποια στοιχεία παραδοσιακής διδασκαλίας να παραμένουν εμφανή. 
Τα αποτελέσματα ενισχύονται από τα ημερολόγια των εκπαιδευτικών, καθώς αναγνωρίζεται 
από τους ίδιους ο καθοδηγητικός χαρακτήρας της διδασκαλίας, αναφέροντας ότι το στοιχείο 
αυτό τους παρέχει ασφαλές πλαίσιο σε ζητήματα διαχείρισης τάξης και κατάκτησης 
γνωστικών στόχων. 
Σχετικά με την εφαρμογή της διερευνητικής διδακτικής μεθόδου (3ος άξονας), 
παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ίδια την 
διδακτική προσέγγιση της τροποποιημένης ΔΜΑ. Οι εκπαιδευτικοί μετακινήθηκαν από την 
θεωρητική εισαγωγή της νέας γνώσης σε καθοδηγούμενη διερεύνηση. Ειδικότερα, έθεσαν 
συγκεκριμένα ζητήματα προς επιστημονική διερεύνηση, μέσω του φύλλου εργασίας μαθητή, 
χωρίς ωστόσο να προεκτείνουν την αναζήτηση και σε νέα ζητήματα που προέκυπταν κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας. Οι μαθητές έκαναν αναζήτηση πληροφοριών σε έντυπες και 
ηλεκτρονικές πηγές (π.χ. έψαξαν να βρουν από τι υλικά κατασκευάζονται συνήθως τα 
καλώδια), εκτέλεσαν πειράματα (π.χ. δοκιμές σε ηλεκτρικό κύκλωμα για να διαπιστώσουν 
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την αγωγιμότητα των υλικών). Επίσης, πραγματοποιήθηκε διαδικασία ελέγχου των αρχικών 
υποθέσεων και σύνοψη των ευρημάτων  από τους μαθητές. Ουσιαστικά, οι εκπαιδευτικοί  
χαρτογράφησαν μέσω του φύλλου εργασίας, το πεδίο στο οποίο οι μαθητές θα έπρεπε να 
εστιάσουν για να εντοπίσουν μέσα από δικές τους ενέργειες τη νέα γνώση. Είναι σκόπιμο να 
αναφέρουμε πως οι μαθητές λειτούργησαν με μεγαλύτερη αυτονομία στις δραστηριότητες 
που περιελάμβαναν πειραματισμό σε σύγκριση με την έρευνα σε έντυπες και ηλεκτρονικές 
πηγές, όπου η έλλειψη εξοικείωσης με τη διαδικασία αυτή, τους οδήγησε να αναζητήσουν 
την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των 
συχνοτήτων εμφάνισης, για τον εκπαιδευτικό Α, στα υπο-ερωτήματα του άξονα της 
διερεύνησης, όπου και εμφανίστηκαν οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία, 
συγκρινόμενες με αυτές μετά την επιμόρφωση και κατά την εφαρμογή της τροποιημένης 
ΔΜΑ. 
 

Πίνακας 1: Διαφοροποιήσεις εκπαιδευτικού  Α στα υπο-ερωτήματα του άξονα 
"Διδακτική προσέγγιση/Διερεύνηση" (3ος άξονας) 

Διδακτική προσέγγιση/ 
Υποερωτήματα άξονα 

διερεύνησης (υπο-
άξονες) 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

Μ.Ο. ΠΡΙΝ την 
παρέμβαση 2,33 1,00 1,00 1,67 2,33 1,00 1,00 1,00 2,00 

Συνολικός Μ.Ο. 
κριτηρίου 1ης ΔΜΑ 2,67 1,00 2,00 1,67 3,00 2,67 2,33 1,67 3,00 

Ερμηνεία υπο-αξόνων:  
3.1. Θέτει  ζητήματα/προβλήματα/ερωτήματα προς επιστημονική διερεύνηση. 
3.2. Ζητά να εφαρμόσουν τη διδαχθείσα γνώση σε καθημερινές-τεχνολογικές εφαρμογές στο 

τέλος      του μαθήματος. 
3.3. Ενθαρρύνει τους μαθητές να διερευνήσουν κάποιο θέμα. 
3.4.Προκαλεί τους μαθητές να κάνουν πρόβλεψη για το αποτέλεσμα του πειράματος πριν 

αυτό γίνεται. 
3.5. Οι μαθητές ερευνούν. 
3.6. Οι μαθητές ερευνούν: ατομικά/σε μικρές ομάδες/στην ολομέλεια. 
3.7. Οι μαθητές κάνουν βιβλιογραφική έρευνα (ψάχνουν πληροφορίες ηλεκτρονικά, από 

βιβλία  κλπ). 
3.8. Οι μαθητές οργανώνουν μόνοι τους δοκιμές και πειράματα 
3.9. Η σύνθεση και τα συμπεράσματα κοινοποιούνται με κάποιο τρόπο στην ολομέλεια. 
 

 
Όσον αφορά το κομμάτι της λεκτικής αλληλεπίδρασης (4ος άξονας), μετά την παρέμβαση 
παρατηρήθηκε ενισχυμένη λεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών που 
ήταν φανερή από την αύξηση των συχνοτήτων που παρατηρήθηκε στα υπο-ερωτήματα του 
συγκεκριμένου άξονα. Παρατηρήθηκε ότι επιδιώχθηκε περισσότερο η επαρκής αιτιολόγηση 
των απαντήσεων από μαθητές, οι οποίοι στο νέο πλαίσιο διδασκαλίας ήταν λιγότερο 
διστακτικοί στο να εκφράσουν απορίες ή να αναζητήσουν υποστήριξη. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών στις απορίες των μαθητών γινόταν 
εστιασμένα (π.χ. Εκπαιδευτικός Β: «θα πρέπει να το επαναλάβετε για να δείτε τι πήγε 
στραβά»), ενώ ταυτόχρονα ήταν περισσότερο ενισχυτικοί ως προς την επιβράβευση των 
σωστών απαντήσεων. Παρά το γεγονός  ότι η λεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών 
και μαθητών φάνηκε να ενισχύεται, η λεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών 
παρέμεινε σχεδόν αδιαφοροποίητη 
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Ειδικά στην περίπτωση του  εκπαιδευτικού Β, έγινε εμφανής προσπάθεια από την πλευρά του 
να ενισχυθεί ο διερευνητικός διάλογος μεταξύ των μαθητών (π.χ. Εκπαιδευτικός Β: «Μπορεί 
κάποιος να βρήκε κάτι που δεν το είχατε φανταστεί και να το συζητήσετε…»), χωρίς ωστόσο να 
αποτυπωθεί κάποια περισσότερο σημαντική αλλαγή σε αυτή τη φάση του προγράμματος 
μέσα από τα εργαλεία παρατήρησης. Φαίνεται πως η έλλειψη εξοικείωσης των μαθητών στο 
να συζητούν/διαπραγματεύονται τη γνώση μεταξύ τους ήταν ένας παράγοντας καθοριστικής 
σημασίας για τη μειωμένη μεταξύ τους γλωσσική αλληλεπίδραση.  
Σχετικά με την χρήση υλικών, πειραμάτων και ΤΠΕ (5ος άξονας), ο εκπαιδευτικός Α που 
αρχικά έκανε χρήση του διαδραστικού πίνακα για την προβολή του διδακτικού εγχειριδίου, 
αξιοποίησε τις ΤΠΕ τόσο με τη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, όσο και με τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οποίους οι μαθητές μπορούσαν να ανατρέξουν για να 
αναζητήσουν πληροφορίες. Επιπλέον, οι μαθητές εκτέλεσαν πειράματα σε ομάδες. Ο 
εκπαιδευτικός Β, που ήδη έκανε χρήση μοντέλων και υλικών για πειραματική χρήση, 
μεταβίβασε όλες τις διαδικασίες πειραματισμού στους μαθητές. 
Αναφορικά με τη διαδικαστική και επιστημολογική γνώση (6ος άξονας), ο εκπαιδευτικός Α, 
στην αρχική του διδασκαλία δεν φάνηκε να λαμβάνει υπόψη στη διδασκαλία του τον 
παράγοντα αυτό, ενώ κατά την εφαρμογή της 1ης ΔΜΑ ασκούσε κυρίως εποπτικό ρόλο και 
παρείχε απλώς πρακτική υποστήριξη όπου χρειαζόταν, διευκολύνοντας τους μαθητές σε 
κάποιες ενέργειες τους (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών  σε συγκεκριμένα αρχεία στον 
υπολογιστή, χειρισμό υλικών). Σε ορισμένες περιπτώσεις έκανε επίδειξη του πειράματος ο 
ίδιος, παρουσιάζοντας τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν, χωρίς όμως να διδάσκει 
ρητά τα βήματα. Αντίθετα, ο εκπαιδευτικός Β, έδωσε έμφαση στη ρητή διδασκαλία των 
βημάτων που έπρεπε να ακολουθήσουν οι μαθητές σε κάθε φάση και τόνιζε την ενέργεια που 
έπρεπε να εκτελέσουν (π.χ. «πρώτα θα ψάξετε στο φάκελο και μετά θα διαβάσετε») εξηγώντας 
τι πρέπει να γίνει την κάθε φορά. Ταυτόχρονα, έδωσε έμφαση και σε κάποια ζητήματα 
επιστημολογίας, όπως για παράδειγμα την ανάγκη εγκυροποίησης της πληροφορίας: «…τις 
πληροφορίες να τις διασταυρώνετε παιδιά από διάφορες πηγές», «να επιβεβαιώνετε ότι αυτό 
ισχύει, αφού το έχετε συναντήσει π.χ. σε δυο διαφορετικά σημεία (στην αναζήτηση των πηγών) 
και μετά να το καταγράφετε». 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να συμβαδίζουν με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών προγραμμάτων επαγγελματικής 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών στις ΦΕ. Η δυνατότητα σταδιακής ενσωμάτωσης των 
προτεινόμενων αλλαγών και η πρακτικότητα της εφαρμογής τους (Pollock, 2006) 
λειτούργησαν ενισχυτικά για τους εκπαιδευτικούς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από 
τον εκπαιδευτικό Β. Επιπλέον, η  προοπτική καλύτερης μάθησης για τα παιδιά μέσω της 
διερεύνησης (Janssen, Westbroek, vanDriel, 2014) λειτούργησε ενισχυτικά στους 
συμμετέχοντες, όπως φάνηκε και από τη συζήτηση αναστοχασμού  στο τέλος της Β φάσης. 
Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας είναι ενθαρρυντικά, καθώς υποδεικνύουν εμφανή ενίσχυση 
της διερευνητικής προσέγγισης  και μιας περισσότερο μαθητοκεντρικής διδασκαλίας. Είναι 
προφανές ότι οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν ακολουθούν λίγο - πολύ τη δομή της 
αρχικής ΔΜΑ που δόθηκε ως δείγμα καλής πρακτικής. Ωστόσο, η συν-
διαμόρφωση/τροποποίηση της ΔΜΑ από τους συμμετέχοντες πριν την εφαρμογή της, φάνηκε 
να τους παρέχει μια ασφαλή διδακτική μετάβαση, βοηθώντας τους να εξοικειωθούν με τη 
διερευνητική προσέγγιση της διδασκαλίας.  
Η εφαρμογή της καλής  πρακτικής ενίσχυσε την προθυμία των εκπαιδευτικών να εντάξουν 
στις πρακτικές τους περισσότερο ανοιχτές διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Άλλοι 
παράγοντες που φάνηκε να επηρεάζουν θετικά ήταν η αρχική επιμορφωτική παρέμβαση από 
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τους ερευνητές, καθώς και η συστηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών από τους 
ερευνητές, σε όλες τις φάσεις τους προγράμματος και σε ισότιμη βάση. Περιοριστικό ρόλο 
φαίνεται να έπαιξε το συμπιεσμένο χρονικά διάστημα υλοποίησης της επιμόρφωσης και της 
έρευνας και, στην περίπτωση του εκπαιδευτικού Α, ο μεγάλος αριθμός των μαθητών του που 
δυσχέραινε την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητικών ομάδων εργασίας. Δυσκολίες, 
επίσης, παρατηρήθηκαν στην απόδοση κοινού νοήματος από εκπαιδευτικούς και ερευνητές 
όσο αφορά συγκεκριμένους όρους των ΦΕ, όπως π.χ. οι εναλλακτικές απόψεις των μαθητών. 
Τα αποτελέσματα της επόμενης φάσης του προγράμματος, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί 
θα αναπτύξουν δική τους ΔΜΑ, θα μας παρέχουν σαφέστερη εικόνα σχετικά με την 
δυνατότητα μετατόπισης του διδακτικού σχεδιασμού εγγύτερα στο φάσμα της διερεύνησης. 
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Περίληψη Στην εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας πρωτότυπης 
σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων που απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04. Η σειρά 
σχεδιάστηκε με βάση τη λογική της γεφύρωσης ανάμεσα στα εμπειρικά χαρακτηριστικά της 
διδασκαλίας που μεταφέρει στην πράξη η μακραίωνη εκπαιδευτική κουλτούρα και αυτά που 
εισηγούνται πρόσφατες σχετικά, θεωρητικά τεκμηριωμένες, επιμορφωτικές προτάσεις. Τα 
επιτυχή αποτελέσματα δείχνουν να σχετίζονται αφενός με την πρωτότυπη δομή των 
επιμορφώσεων και αφετέρου με την αναγνώριση και αξιοποίηση της διαφορετικότητας των 
εκπαιδευτικών.   
 
Abstract In the present work, the preparation, implementation and evaluation of an innovative series of 
educational seminars for science teachers in the secondary education are presented. The 
seminars were prepared with the aim of compounding the empirical characteristics of every 
teaching, stemming from a common educational culture, with the contemporary proposals for 
teacher’s education. The successful results may be attributed to the innovative nature of the 
seminars and to the utilization of the differentiation presented among science teachers. 
 
 
Εισαγωγή 
Η εκπαίδευση και ασφαλώς η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αρμοδιότητα των θεσμών 
που εποπτεύουν την εκπαίδευση και των ακαδημαϊκών οργάνων τους, μιας και εξαρτάται 
τόσο από τους πολιτικούς σχεδιασμούς του μέλλοντος μιας χώρας, όσο και από την 
παραγωγή των επιστημών της εκπαίδευσης. Με τη λογική αυτή, αποδεικνύεται ένα 
εξαιρετικά πολύπλοκο εγχείρημα, το οποίο κάθε στιγμή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του 
πλήθος από μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά (Wolhuter, 2011).Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει 
να θεωρήσουμε ότι η μέχρι τώρα έρευνα, ενώ έχει διατυπώσει και δοκιμάσει αρκετές 
επιμορφωτικές προτάσεις, δεν έχει κατασταλάξει σε κάποια ισχυρή θεωρητικά και 
ταυτόχρονα αποτελεσματική προσέγγιση. Έτσι, στις μέρες μας, διαπιστώνουμε ότι διεθνώς, 
την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τείνουν να την καθοδηγούν 
αποτελέσματα συγκριτικών προσεγγίσεων: να εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους 
                                                 
1Οι παρεμβάσεις και τα δεδομένα της παρούσας εργασίας προέκυψαν στο πλαίσιο του Προγράμματος 
εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, ΥΠΑΙΘ, ΕΚΠΑ, τη σχολική χρονιά 
2011-12. 
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διαφορετικές χώρες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις τις σχετικές με τα προγράμματα 
εκπαίδευσης/ επιμόρφωσηςεκπαιδευτικών και να επωφελούμαστε μελετώντας τις εμπειρίες της 
κάθε χώρας χωριστά (Wolhuter, 2011p.305).  
Στο παραπάνω ανοικτό πλαίσιο θεωρούμε ότι η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών συμβάλει 
με μια επιπλέον μεταβλητή, η οποία δεν είναι δόκιμο να παραγκωνίζεται. Έτσι, στο κείμενο 
που ακολουθεί παρουσιάζουμε τη δομή και την αξιολόγηση μιας επιμορφωτικής 
προσπάθειαςπου επιχειρεί να ενημερώσει έμπειρους εκπαιδευτικούς, με ειδικότητες από τα 
αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), για την ποικιλία των υπαρκτών εναλλακτικών 
προσεγγίσεων της διδασκαλίας-μάθησης, σεβόμενη τις ήδη διαφοροποιημένες απόψεις και 
πρακτικές τους. Απόψεις και πρακτικές φιλτραρισμένες από τις εμπειρίες τους και σχετικά 
σταθεροποιημένες μέσα στο χώρο εργασίας τους (Van Driel, Douwe&Verloop, 2001), ο 
οποίος για την περίπτωση είναι ο εκπαιδευτικός χώρος της Θράκης οπού εκπαιδεύονται και 
τα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας.Με τον τρόπο αυτό επιχειρούμε να αφήσουμε 
πίσω μας ανοιχτές γέφυρες. Εναλλακτικές γέφυρες, που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν την 
κατάλληλη στιγμή από τους εκπαιδευτικούς.  
 
Θεωρητικό υπόβαθρο 
Η θεωρητική προσέγγιση που καθοδήγησε στην επιμόρφωση ήταν κατά βάση 
κονστρουκτιβιστική.  Δεν ακολούθησε όμως τη λογική της γνωστικής σύγκρουσης αλλά αυτή 
της γεφύρωσης. Πήραμε, δηλαδή, σοβαρά υπόψη της το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 
προσωπικές, διαφοροποιημένες αλλά ισχυρές απόψεις για το «πώς γίνεται το μάθημα», για τις 
δυνατότητές τους και τις αδυναμίες τους και για τα νεότερα διδακτικά ρεύματα, ανεξάρτητα 
από το αν τα χρησιμοποιούν στη διδακτική τους πράξη. Για την περιγραφή των απόψεων και 
των πρακτικών των εκπαιδευτικών διαθέτουμε στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 
(ΔΦΕ),από παλιά, εμπειρικές αλλά και θεωρητικές αναπαραστάσεις, οι οποίες τείνουν να 
δημιουργούν κατηγορίες «διδακτικών πρακτικών της τάξης» με παγκόσμια εμβέλεια (Tobin, 
Tippins & Gallard, 1994). Και κατά κανόνα, η οποιαδήποτε επιμορφωτική διαδικασία 
υποτίθεται ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και να δρα πάνω σ’ αυτές τις απόψεις και 
πρακτικές με βάση τη στόχευση των επιμορφωτικών διαδικασιών, καθώς και τη δυναμική 
που εισηγείται η κοινωνική ή γνωσιακή οπτική του κονστρουκτιβισμού.   
Στησυγκεκριμένη επιμόρφωση θεώρησε ότι όσο απλοϊκή μπορεί σήμερα να θεωρηθεί μια 
προσέγγιση όλων των μαθητών μιας τάξης μέσα από μια μόνο διδακτική-μαθησιακή σκοπιά, 
άλλο τόσο απλοϊκή θα ήταν μια προσέγγιση των εκπαιδευτικών με μια μόνο διδακτική 
ενηλίκων. Θεωρήσαμε δηλαδή ότι τα σχετικά μικρά ποσοστά επιτυχίας που πρέπει να 
αναμένει κάποιος όταν ακολουθεί μια οποιαδήποτε μη διαφοροποιημένη διδακτική 
προσέγγιση σε μαθητές, θα πρέπει να τα περιμένουμε και εμείς αν αντιμετωπίσουμε τους 
εκπαιδευτικούς αδιαφοροποίητα.Δεδομένου μάλιστα ότι οι κοινότητες των εκπαιδευτικών 
στις οποίες απευθυνόμαστε λειτουργούν κάτω από την πίεση μιας ιδιαίτερης εκπαιδευτικής 
παράδοσης, η οποία διατρέχεται τόσο από την ταυτότητα του γνωστικού αντικειμένου όσο 
και από απόψεις, πεποιθήσεις, στάσεις και πρακτικές συνδεδεμένες με την εκπαίδευση των 
παιδιών της μειονότητας, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να διαχειριστούμε τις επιμορφώσεις και 
ερευνητικά. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να καταγράψουμε τα προφίλ των εκπαιδευτικών με 
τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων και με τον τρόπο αυτό 
να οδηγηθούμε προς ένα στοιχειώδες πρόγραμμα σπουδών στη βάση μιας διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας ενηλίκων. Ένα διαφοροποιημένο πρόγραμμα σπουδών για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικώντων ΦΕ. 
Για τους παραπάνω λόγους, οργανώσαμε μια σειρά 6 επιμορφωτικών συναντήσεων, χωριστά 
στην κάθε μια από τις τρεις πρωτεύουσες των Νομών της Θράκης, που ακολουθούσαν μια 
ενιαία δομή αλλά προωθούσαν διαφορετική διδακτική προσέγγιση η κάθε μια. Έτσι, 
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υποθέσαμε ότι, αφενός θα μπορούσαμε να προσφέρουμε εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις 
που θα συναντιόντουσαν και ίσως θα γεφύρωναν σε κάποια σημεία με τα διαφορετικά προφίλ 
των εκπαιδευτικών και αφετέρου, θα μπορούσαμε να διαγνώσουμε τα προφίλ αυτά.  
 
Η δομή και το περιεχόμενο των επιμορφώσεων 
Το πρόγραμμα  των επιμορφώσεων δομήθηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε ως εξής: κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς2011-12, πραγματοποιήθηκαν έξι επιμορφωτικά σεμινάρια 
και στους τρεις Νομούς της Θράκης, από έξι διαφορετικούς επιμορφωτές.  
Η δομή των επιμορφώσεων ήταν η ακόλουθη: το κάθε σεμινάριο είχε διάρκεια 3 διδακτικών 
ωρών και η πραγματοποίησή του λάμβανε χώρα τις ημέρες και ώρες που προβλεπόταν 
μειωμένο ωράριο διδασκαλίας για του καθηγητές ΠΕ4. Την πρώτη ώρα κάθε σεμιναρίου ο 
επιμορφωτής εισηγείτο ένα διδακτικό μοντέλο στους επιμορφούμενους. Τη δεύτερη ώρα, το 
μοντέλο αυτό παρουσιαζόταν εφαρμοσμένο σε πραγματική τάξη και σε θέμα που 
διαπραγματευόταν ο καθηγητής της τάξης εκείνη τη περίοδο. Το μάθημα παρακολουθούσαν 
ζωντανά όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Την τρίτη 
ώρα γινόταν συζήτηση για την εφαρμογή, δινόταν επιπλέον εξηγήσεις και οδηγίες ενώ στο 
τέλος οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διδακτικής 
πρότασης.  
Οι διδακτικές προτάσεις που εισηγήθηκαν οι επιμορφωτές ήταν οι ακόλουθες: 
1. Διερευνητική Διδακτική Προσέγγιση της έννοιας Πίεση  
Ο στόχος της επιμόρφωσης αφορούσε στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη 
διερευνητική διδασκαλία, η οποία χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης σήμερα στους χώρους της 
ΔΦΕ, μιας και υποτίθεται ότι εισάγει στο «όλο» της επιστημονικής δραστηριότητας. Διδάσκει 
δηλαδή πέρα από το περιεχόμενο και τις επιστημονικές πρακτικές της οικοδόμησης/ 
κατασκευής του. Οι γνωστικοί μαθησιακοί στόχοι της διδασκαλίας ήταν η εισαγωγική 
εννοιολόγηση της έννοιας της πίεσης στα ρευστά, με μετασχηματισμό του σχολικού 
περιεχομένου: η πίεση αποσυνδεδεμένη από τη δύναμη και προσανατολισμένη προς μια 
εντατική μεταβλητή, η οποία συνδέεται διαισθητικά με την«ελαστικότητα»που παρουσιάζουν 
τα αέρια. Η διαδικασία της διερεύνησης ήταν καθοδηγούμενη από τον διδάσκοντα, ο οποίος 
είχε σχεδιάσει τρεις παρεμβατικές δραστηριότητες, που πραγματοποίησαν με μορφή 
πειραμάτων επίδειξης επιλεγμένοι εκ των προτέρων και ασκημένοι μαθητές. Η διερεύνηση 
αφορούσε την αναπαράσταση/ ερμηνείατων μη αναμενόμενων γεγονότων των παρεμβάσεων 
των μαθητών. Η αξιολόγηση έγινε με φύλλα εργασίας στη γνωστική κατεύθυνση του στόχου. 
2. Ανακαλυπτική επίδειξη και καθοδηγούμενη ανακάλυψη για τη δύναμη της Άνωσης 
Η ανακαλυπτική επίδειξη και η καθοδηγούμενη ανακάλυψη είναι δοκιμασμένες και 
διαδεδομένες διδακτικέςπροσεγγίσεις. Στοχεύουν κυρίως στη μάθηση του περιεχομένου. 
Στηρίζονται στην επίδειξη εργαστηριακών γεγονότων από τον διδάσκοντα (η πρώτη) και σε 
καθοδηγούμενα πειράματα που εκτελούν οι μαθητές σε ομάδες (η δεύτερη). Ευαίσθητο 
σημείο, στο οποίο εστίασε η επιμόρφωση, αποτέλεσε η καθοδήγηση στην αναπαράσταση των 
εργαστηριακών γεγονότων από τους μαθητές με μια διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων 
που μοιάζει με τη «μαιευτική». Για τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν και από τον 
διδάσκοντα και από τους μαθητές, χρησιμοποιήθηκαν υλικά καθημερινής χρήσης καθώς και 
υλικά που βρίσκονται σε κάθε στοιχειώδες σχολικό εργαστήριο, με στόχο να παρακινηθούν 
οι επιμορφούμενοι να αναπτύξουν πειραματικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας υλικά που 
μπορούν να βρουν σε κάθε σχολείο. Δόθηκε, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των 
λέξεων και των εκφράσεων που χρησιμοποιήθηκαν στις ερωτήσεις, στην προσπάθεια να 
εμπλακούν και μαθητές με χαμηλά επίπεδα ελληνομάθειας στη διαδικασία των απαντήσεων. 
3. Διαφοροποιημένη διδασκαλία με βάση το δημόσιο ενδιαφέρον για περιεχόμενα της Βιολογίας 
– DNA 
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Ο διδακτικός στόχος αφορούσε διαδικαστική γνώση: ικανότητα διατύπωσης υποθέσεων στο 
επιστημονικό και στο συνδεδεμένο με αυτό κοινωνικό πλαίσιο. Ο στόχος της επιμόρφωσης 
ήταν να πεισθούν οι εκπαιδευτικοί ότι υπάρχουν προσεγγίσεις του περιεχομένου που έχουν 
μεγάλες πιθανότητες να αγγίξουν διαφορετικά ενδιαφέροντα των μαθητών και να αποδεχθούν 
ότι ένα μάθημα είναι θεμιτό να ενεργοποιεί αυτά τα ενδιαφέροντα και να καταγράφει 
διαφοροποιημένες ως προς το περιεχόμενο μαθησιακές προσεγγίσεις και επιτυχίες, 
δεδομένου ότι τα ερωτήματα επιδέχονται κατά κανόνα ποικίλες απαντήσεις. Η διδασκαλία 
είχε θέμα «Εξωγήινη μορφή ζωής στη Γη». Χρησιμοποιήθηκε το υλικό που διακινήθηκε στα 
ΜΜΕ γύρω από την «ανακάλυψη εξωγήινης ζωής» στη λίμνη Mono των ΗΠΑ. Το υλικό 
αυτό περιλάμβανε στοιχεία του σχολικού περιεχομένου, που διδάσκονταν την ίδια εποχή στο 
σχολείο τους οι μαθητές, στοιχεία από την οικοδόμηση της σχετικής επιστημονικής 
υπόθεσης, χαρακτηριστικά της δημοσιοποίησής της, καθώς και δημόσιες αντιδράσεις που 
προκάλεσε. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στους μαθητές με μια 10λεπτη προβολή ppt. 
Τον υπόλοιπο χρόνο οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και σε μια παράλληλη δραστηριότητα 
διδασκαλίας-μάθησης και αξιολόγησης, προσπάθησαν να απαντήσουν ερωτήματα όπως: «Αν 
η μέχρι σήμερα επιστημονική έρευνα αποδέχεται έναν κανόνα, είναι δυνατό να υπάρχει 
εξαίρεση;», «Για ποιους λόγους οι επιστήμονες βγαίνουν στα ΜΜΕ και παρουσιάζουν 
δημόσια τα ευρήματά και τις διαφωνίες τους και για ποιους λόγους τα ΜΜΕ φιλοξενούν 
τέτοιες ανακοινώσεις και διαμάχες;». Η τελική ερώτηση αξιολόγησης ήταν: «Οι βασικές 
δομές της ζωής, όπως το DNA, χτίζονται από Άνθρακα, Οξυγόνο, Υδρογόνο, Άζωτο, 
Φωσφόρο… Κατασκευάστε μια  υπόθεση για μια διαφορετική μορφή ζωής που να αξίζει τον 
κόπο να ελεγχθεί εργαστηριακά, ως προς το αν μπορεί να υπάρχει στη Γη ή αλλού». Όλες οι 
ομάδες πέτυχαν να κατασκευάσουν επαρκείς, αν και διαφορετικές μεταξύ τους, υποθέσεις. Οι 
περισσότεροι μαθητές έφυγαν με τη δηλωμένη απορία «είχαν ή όχι δίκιο οι ερευνητές της 
λίμνης Mono;» και την παρότρυνση του διδάσκοντα «να παρακολουθούν τα ΜΜΕ για να 
μάθουν, μιας και δεν ξέρουμε ακόμη». 
4. Διδασκαλία της ενέργειας – Μια διαθεματική προσέγγιση 
Εδώ ο στόχος ήταν να πεισθούν οι εκπαιδευτικοί ότι μια διδασκαλία διαπραγμάτευσης 
επιστημονικών πληροφοριών/ γνώσης μπορεί να επιτύχει ικανοποιητικά μαθησιακά 
αποτελέσματα αν σχεδιαστεί στη βάση ενός απλού μοντέλου αναπαράστασης του προς 
μάθηση περιεχομένου, το οποίο επιτρέπει μια διεπιστημονική/ διαθεματική γενίκευση 
(διευρύνει τα πλαίσια εφαρμογής) και με τον τρόπο αυτό επιτρέπει την ουσιαστική σύνδεση 
τουλάχιστον με πληροφορίες/ γεγονότα της καθημερινής επικαιρότητας/ πραγματικότητας. Ο 
στόχος της διδασκαλίας προς τους μαθητές ήταν γνωστικός: κατανόηση ενός μοντέλου που 
περιγράφει μετασχηματισμούς της ενέργειας και τους συνδέει με την έννοια του έργου. Η 
διαπραγμάτευση του μοντέλου ξεκίνησε με αναφορά στη λειτουργία μιας σειράς παιχνιδιών, 
για τα οποία οι μαθητές καθοδηγήθηκαν να κατασκευάσουν τις αλυσίδες μεταφοράς και 
μετατροπής της ενέργειας, με βάση τον κώδικα που παρουσίασε ο επιμορφωτής 
(χρησιμοποιήθηκαν φύλλα εργασίας). Στη συνέχεια οι μαθητές παρακολούθησαν μια σειρά 
από διαφάνειες που υπενθύμισαν τις πρόσφατες καταστροφές στην Ιαπωνία από τον σεισμό 
και από το συνδεδεμένο με αυτόν πυρηνικό ατύχημα.Οι μαθητές συζήτησαν μέσω του 
μοντέλου τις μετατροπές και τη μεταφορά της ενέργειας στις δύο αυτές περιπτώσεις. Η 
αξιολόγηση των μαθητών έτρεξε παράλληλα με τη διδασκαλία-μάθηση. 
5. Γλωσσική προσέγγιση της διδασκαλίας των βασικών μηχανισμών λειτουργίας του 
ανθρώπινου ματιού 
Ο στόχος της επιμόρφωσης ήταν να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τη γλωσσική διάσταση 
στη διδασκαλία και μάθηση των ΦΕ και να έλθουν σε επαφή με διδακτικά εργαλεία που 
δείχνουν να δρουν βοηθητικά προς μια τέτοια, γλωσσική, αντιμετώπιση του επιστημονικού 
περιεχομένου. Ο διδακτικός στόχος ήταν γνωστικός. Η διδασκαλία είχε θέμα «Βασικοί 
μηχανισμοί λειτουργίας του ανθρώπινου ματιού» και συμπεριλάμβανε στοιχεία του σχολικού 
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περιεχομένου της φυσικής και, κυρίως, της βιολογίας του Γυμνασίου. Σημείο αφετηρίας του 
μαθήματος αποτελούσε το βίντεο ενός μαθητή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο οποίο 
φαίνονταν οι τροποποιήσεις που είχε κάνει στο δωμάτιο του ώστε αυτό να λειτουργεί ως 
σκοτεινός θάλαμος. Η περιγραφή της κατασκευής και των ιδιοτήτων της από τους μαθητές 
οδήγησε σε μια πρώτη κοινά συμφωνημένη επιλογή όρων, οι οποίοι περιγράφουν τις 
ιδιότητες ενός σκοτεινού θαλάμου. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά από τον εκπαιδευτικό στα 
μέρη του ανθρώπινου ματιού και στα χαρακτηριστικά τους που του επιτρέπουν να λειτουργεί 
ανάλογαπρος έναν σκοτεινό θάλαμο. Εργαλείο επινόησης και χρήσης των όρων με τους 
οποίους οι μαθητές περιγράφουν αυτά τα μέρη ήταν μία ημισυμπληρωμένη αφήγηση. Στη 
συνέχεια, ο εκπαιδευτικός “αποκάλυπτε” τους όρους που η επιστήμη έχει επιλέξει για να 
περιγράφει όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή οι μαθητές περιέγραφαν με τον τρόπο τους. Η 
τελευταία φάση του μαθήματος, που υλοποιούσε και την αξιολόγησή του, είχε χαρακτήρα 
παιχνιδιού με κάρτες. 
6. Θερμική ισορροπία: μια διδακτική πρόταση στηριγμένη σε γεγονότα της Ιστορίας των 
Φυσικών Επιστημών 
Στόχος της επιμόρφωσης ήταν να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί μια διάσταση της 
διδακτικής αξιοποίησης της Ιστορίας των ΦΕ, στηριγμένη στην υπόθεση ότι οι έννοιες των 
ΦΕ αποκτούν, καταρχήν, το νόημά τους και την επιστημολογική τους βαρύτητα μέσα σε 
πλαίσιο ανάλογο με αυτό στο οποίο κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά. Στους 
επιμορφούμενους παρουσιάστηκε μια σύντομη περιγραφή των ιστορικών γεγονότων που 
διαμόρφωσαν την έννοια της θερμότητας στη μορφή που αυτή παρουσιάζει σήμερα, στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών. Η περιγραφή αυτή εστίασε σε τρεις ιστορικές φάσεις, όπου 
η έννοια της θερμότητας εθεωρείτο: α) ως κίνηση «σωματιδίων της φωτιάς», β) ως «ρευστό», 
που περιέχεται στα θερμά σώματα και «εκρέει» απ’ αυτά και γ) ως μορφή ενέργειας 
συνδεδεμένη με την κίνηση των δομικών λίθων της ύλης. Ο εισηγητής παρουσίασε δεδομένα 
σύμφωνα με τα οποία η προσέγγιση της θερμότητας από τα σχολικά προγράμματα σπουδών 
αλλά και από τους μαθητές γίνεται κυρίως μέσω της έννοιας του «ρευστού». Ως εκ τούτου το 
μόνο πρόβλημα που παρουσιάζεται στη μάθηση των σχετικών περιεχομένων σχετίζεται με το 
γεγονός ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται μεν τη θερμότητα ως ρευστό αλλά τη συνδυάζουν με 
την έννοια του «ψύχους» ενώ το σχολικό περιεχόμενο και η θεωρία του «θερμικού ρευστού» 
θεωρούν ότι το «ψύχος» δεν υφίσταται ως φυσική οντότητα. Η διδασκαλία προς τους 
μαθητές είχε θέμα τη θερμική ισορροπία και γνωστικό στόχο την κατανόηση της λειτουργίας 
της θερμότητας ως μοναδικού ρευστού. Στηρίχθηκε στο κλασικό πείραμα καταγραφής των 
μεταβαλλόμενων θερμοκρασιών δύο ποσοτήτων νερού που οδηγούνται σε θερμική ισορροπία 
όταν έρχονται σε θερμική επαφή. Το πείραμα εκτέλεσαν οι μαθητές σε ομάδες. Όταν το 
πείραμα τελείωσε, ο επιμορφωτής έδειξε ότι το αποτέλεσμά του μπορεί να ερμηνευτεί εξίσου 
καλά είτε με μόνη την υπόθεση ότι «θερμότητα ρέει από το ζεστό στο κρύο», είτε ότι «ψύχος 
ρέει από το κρύο στο ζεστό», είτε ότι «ταυτόχρονα ρέει και θερμότητα και ψύχος, από το 
ζεστό και το κρύο σώμα αντίστοιχα». Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τις ομάδες των μαθητών 
να επιλέξουν ποια από τις τρεις, εξίσου καλές, υποθέσεις θα προτιμούσαν να 
χρησιμοποιήσουν. Οι ομάδες, μετά από εσωτερική συζήτηση, επέλεξαν κατά κανόνα την 
τρίτη υπόθεση. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο εισηγητής παρουσίασε τη λογική της 
«οικονομίας των υποθέσεων» και δήλωσε απερίφραστα ότι τη λογική αυτή την ακολουθεί η 
επιστήμη. Το μάθημα ολοκληρώθηκε με εφαρμογή-αξιολόγηση, από τις ομάδες των 
μαθητών, του ρητά και επαναλαμβανόμενα δηλούμενου «τρόπου» της επιστήμης, σε μερικά 
ακόμη θερμικά φαινόμενα. 
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Η αξιολόγηση των επιμορφώσεων 
Το δείγμα 
Η πρόσκληση στην επιμόρφωση απευθύνθηκε σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ4 των 
γυμνασίων του Νοτίου Έβρου του Νομού Ροδόπης και του Νομού Ξάνθης. Η προσέλευση 
που παρουσιάζεται στον πίνακα 1 θεωρήθηκε ικανοποιητική αφού αντιστοιχεί σε ποσοστό 
πάνω από 75% των υπηρετούντων καθηγητών της κάθε περιοχής.Θα πρέπει επίσης να 
τονιστεί ότι η συμμετοχή παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη σταθερότητα παρά τις δυσκολίες 
ρουτίνας που εμφανίστηκαν στα σχολεία καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του 
προγράμματος. 
 Πίνακας 1. Προσέλευση εκπαιδευτικών στα σεμινάρια 
 

ΠΟΛΗ Αλεξανδρούπολη Κομοτηνή Ξάνθη 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 1η 2η 3η 4η 5η 6η 1η 2η 3η 4η 5η 6η 
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ 19 25 22 27 21 23 21 20 18 20 20 20 31 32 26 25 24 23 

Το εργαλείο 
Το ερωτηματολόγιο που απαντούσαν οι εκπαιδευτικοί περιλάμβανε 7 κλειστές, τύπου 
Likert(Q1 – Q7) και τρεις ανοιχτές ερωτήσεις.  
Οι κλειστές ερωτήσεις ήταν οργανωμένες σε τρεις άξονες: α) αν το μάθημα «άρεσε», ήταν 
δηλαδή ενδιαφέρον και για τους ίδιους (Q1) και για τους μαθητές (Q7) β) αν το μάθημα 
«ταίριαζε», η προσέγγιση δηλαδή έμοιαζε με τις δικές τους (Q2), μπορούσε να προσαρμοστεί 
σ’ αυτές (Q3) και δεν ήταν… «θεωρίες» (Q4) και γ) αν η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση 
μπορούσε να γενικευτεί, στο αντικείμενο (Q5) αλλά και ευρύτερα (Q6). 
Οι ανοιχτές ερωτήσεις στόχευαν στη διευκρίνιση των θέσεων που έπαιρναν οι εκπαιδευτικοί 
απαντώνταςστις κλειστές ερωτήσεις και ήταν: Σημειώστε α) ένα-δύο σημεία του μαθήματος 
που σας έκαναν θετική εντύπωση β) ένα-δύο σημεία του μαθήματος που σας έκαναν 
αρνητική εντύπωση και γ) κάποιο σχόλιο ή πρόταση που πιστεύετε ότι θα βελτίωνε το 
συγκεκριμένο μάθημα. 
 
Η ανάλυση 
Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση των κλειστών ερωτήσεων για να 
διαπιστωθούν τα επίπεδα αποδοχής της κάθε μιας διδακτικής πρότασης από τους 
εκπαιδευτικούς, στους τρεις άξονες ενδιαφέροντος (αρέσει, ταιριάζει, γενικεύεται), καθώς και 
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων στις ανοιχτές ερωτήσεις, για να 
εντοπιστούν οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν τη συμφωνία ή τη 
διαφωνία τους με κάθε μια από τις διδακτικές προτάσεις των επιμορφώσεων. 
Σε δεύτερο επίπεδο, πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση των απαντήσεων στις κλειστές 
ερωτήσεις, για να διαπιστωθεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου (στο επίπεδο της 
οργάνωσης στους τρεις άξονες) και η πιθανή ύπαρξη προφίλ σκέψης των εκπαιδευτικών, με 
αναφορά τις έξι επιμορφωτικές προτάσεις. Πραγματοποιήθηκε επίσης σύνδεση αυτών των 
προφίλ με τα επιμέρους χαρακτηριστικά της κάθε επιμόρφωσης και τις σχετικές τοποθετήσεις 
των εκπαιδευτικών στις ανοιχτές ερωτήσεις. 
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Αποτελέσματα και συζήτηση 
Με βάση τις ποσοτικές και ποιοτικές εκτιμήσεις των δεδομένων, μπορούμε να πούμε ότι: 
1. Η σταθερότητα στην προσέλευση των εκπαιδευτικών στις επιμορφώσεις(μικρές και όχι 
στατιστικά συστηματικές διακυμάνσεις) και οι μεγάλοιαριθμοί προσέλευσης (δες πίνακα 1), 
υποδεικνύουν ότι τουλάχιστον οι επιμορφώσεις δεν κούρασαν αλλά αντίθετα προκάλεσαν το 
ενδιαφέρον και στις τρεις πόλεις της Θράκης. 
2. Με βάση την ποσοτική εκτίμηση(δες πίνακα 2) φαίνεται ότι οι προτεινόμενες διδασκαλίες: 
άρεσαν όλες και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές (εκτίμηση των 
εκπαιδευτικών).Φαίνεται επίσης ότι ταίριαζαν ή θα μπορούσαν να ταιριάξουν στις 
προσωπικές πρακτικές των εκπαιδευτικών (όλες, πλην ίσως της 3), καθώς και ότι από όλες 
κάποιες ιδέες δέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί ότι θα μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν,χωρίς να 
είναι και γενικεύσιμες. 

 Πίνακας 2. Μέσες τιμές των κλειστών απαντήσεων (κλίμακα 1 έως 4) ανά επιμόρφωση 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1 2 3 4 5 6 
Q1 3,61 3,47 3,08 3,40 3,47 3,08 
Q2 2,13 2,82 1,82 2,33 2,18 2,57 
Q3 3,15 3,52 2,55 3,16 3,04 3,29 
Q4 1,74 1,38 2,02 1,51 1,76 1,67 
Q5 2,50 2,52 1,76 2,84 2,29 2,63 
Q6 2,81 2,77 2,43 3,11 3,14 2,69 
Q7 3,82 3,53 3,14 3,20 3,45 3,22  

3. Η διαφοροποίηση της επιμορφωτικής πρότασης 3 σε σχέση με όλες τις άλλες, ως προς το 
αν ταιριάζει στις πρακτικές των εκπαιδευτικών, με δεδομένο ότι η πρόταση αυτή άρεσε και 
κατά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών«τράβηξε το ενδιαφέρον των μαθητών», μπορεί να 
αποδοθεί στο γεγονός ότι ο διδακτικός της στόχος ήταν σχετικά αποσυνδεδεμένος από το 
σχολικό περιεχόμενο. 
4. Τα υψηλότερα σκορ αποδοχής συγκέντρωσε η επιμόρφωση 2. Ένα αποτέλεσμα που μπορεί 
να δικαιολογηθεί με βάση τη λογική της γεφύρωσηςκαι δεδομένο ότι η επιμόρφωση 2 έχτιζε 
πάνω στην ανακαλυπτική διδακτική προσέγγιση: εστίαζε στα ευαίσθητα χαρακτηριστικά της 
εφαρμογής μιας μεθόδου που την γνωρίζουν και την ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό οι 
εκπαιδευτικοί. 
5. Οι εκπαιδευτικοί στις απαντήσεις που δίνουν στα ανοιχτά ερωτήματα φαίνεται να 
προσεγγίζουν τα θέματα με βάση κατηγορίες κλασικών διδακτικών πρακτικών. Σχολιάζουν 
εύστοχα τις επιμορφωτικές προτάσεις με βάση όρους όπως «πείραμα», «περιεχόμενο», 
«εμπειρίες από την καθημερινή ζωή», «συμμετοχή μαθητών» και με τον τρόπο αυτό δείχνουν 
εξοικειωμένοι με τις πρόσφατες επιμορφωτικές προσεγγίσεις των «καλών πρακτικών» 
(δουλειά με ομάδες μαθητών, χρήση πειραμάτων, χρήση ΤΠΕ, αυτοαξιολόγηση κ.λπ.), παρά 
με τις προγενέστερες των διδακτικών-μαθησιακών θεωριών.  
6. Με βάση την ανάλυση σε παράγοντες (όπως φαίνεται στον πίνακα 3), ο τρόπος σκέψης 
των εκπαιδευτικών διαμορφώνεται σε δύο ανεξάρτητες κατευθύνσεις.Άξονας 1:πόσο 
ταιριάζει η πρόταση με τα μαθήματά μου (η πρόταση μου ταιριάζει διδακτικά) και άξονας 
2:πόσο καλή ήταν η πρόταση σε σχέση και με το πόσο προκαλούσε το ενδιαφέρον 
εκπαιδευτικών και μαθητών (η πρόταση αρέσει και σε ’μένα και στους μαθητές). 
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 Πίνακας 3. Παραγοντική ανάλυση κλειστών ερωτήσεων 
 

Ερωτήσεις Άξονες 
άξ. 1: Ταιριάζει διδακτικά άξ. 2: Αρέσει και σε μένα και στους μαθητές 

Q1: ενδιαφέρον για εκπαιδευτικούς 0,078 0,869 
Q2: συναφές πρακτικών 0,729 0,095 
Q3: συμπληρωματικό πρακτικών 0,755 0,145 
Q4: ρεαλιστικό -0,612 -0,114 
Q5: γενικεύσιμο στο αντικείμενο 0,751 0,137 
Q6: γενικεύσιμο σε κάθε αντικείμενο 0,321 0,464 
Q7: ενδιαφέρον για μαθητές 0,087 0,834 
Principal Component Analysis, Varimax with Kaiser Normalization, 3 iterations.  
7. Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αντιμετωπίζουν τη γενίκευση των προτάσεων στο πλαίσιο του 
μου ταιριάζει. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπαιδευτικοί της Κομοτηνής που προσεγγίζουν 
ανεξάρτητα την εφαρμογή της πρότασης στο μάθημά τους, από τη γενικευμένη εφαρμογή της 
πρότασης. Ένα τεκμήριο που ίσως στηρίζει την υπόθεση ότι η εκπαιδευτική κουλτούρα 
διαφοροποιείται και τοπικά.  
8. Η ανάλυση σε παράγοντες δημιουργεί για κάθε επιμόρφωση (που είχε τα δικά της 
χαρακτηριστικά) τέσσερις τουλάχιστον κατηγορίες εκπαιδευτικών (αξ1>0 & αξ2>0, αξ1>0 & 
αξ2<0, αξ1<0 & αξ2>0, αξ1<0 & αξ2<0), που καμιά δεν είναι ασήμαντη. Επιβεβαιώνεται 
δηλαδή η υπόθεση ότι στις επιμορφώσεις αντιμετωπίζουμε μια ποικιλία εκπαιδευτικών που 
δύσκολα θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ενιαία.   
9. Τα ιδιαίτερα μοτίβα αντιμετώπισης των επιμορφωτικών προτάσεων με βάση τις κατηγορίες 
δραστηριοτήτων, που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στις ανοιχτές ερωτήσεις, είναι: 
Α. Οι «πειραματιστές»: καλή διδασκαλία (και εφαρμόσιμη και όμορφη),είναι αυτή που 
οργανώνεται με βάση ένα τουλάχιστον πείραμα (κυρίως πραγματικό αλλά και εικονικό) και 
συνοδεύεται από ένα σαφές μοντέλο διαχείρισης των αποτελεσμάτων του πειράματος.  
Β. Οι «θεωρητικοί-πειραματιστές»: καλή διδασκαλία (εφαρμόσιμη),είναι αυτή που 
οργανώνεται με βάση ένα τουλάχιστον πείραμα (πραγματικό ή και εικονικό) αλλά 
ταυτόχρονα «ντύνει» το πείραμα με  τη σχολική θεωρία, το συνδέει με παραδείγματα από την 
εμπειρία και εξελίσσεται με βάση έναν διάλογο του εκπαιδευτικού με τους μαθητές, ο οποίος 
κατευθύνεται από τον πρώτο και συμβάλει στη συμμετοχή των μαθητών.  
Γ. Οι «θεωρητικοί»: καλή διδασκαλία (εφαρμόσιμη), αυτή που οργανώνεται με προσήλωση 
στη σχολική θεωρία, με πιθανή βοήθεια από ένα εικονικό πείραμα και σε μετωπική 
διδασκαλία (διάλογο με τους μαθητές, ο οποίος κατευθύνεται από τον εκπαιδευτικό). 
Δ. Οι «νεωτεριστές»: αρκετοί εκπαιδευτικοί επικρότησαν τη γλωσσική διαχείριση του 
περιεχομένου όταν αυτή παρουσιάστηκε με τη μορφή της εποικοδομητικής «γεφύρωσης». 
Αρκετοί επίσης εκπαιδευτικοί αποδέχτηκαν τη χρήση υλικού από εξωσχολικές πηγές (TV, 
διαδίκτυο κ.λπ.) ως βοηθητικό αλλά και ως κεντρικό υλικό μιας διδασκαλίας. 
10. Γενικότερα μοτίβα αντιμετώπισης των επιμορφωτικών προτάσεων με βάση το 
περιεχόμενο:  
Α. Οι εκπαιδευτικοί γενικά (πλην των «πειραματιστών») σχολιάζουν αρνητικά τη διαχείριση 
του περιεχομένου με έμφαση στα στοιχεία που εισάγει μια ιστορική προσέγγισή του. 
Πρόκειται μάλλον για επιλογή που σχετίζεται με την περιορισμένη σχέση των εκπαιδευτικών 
με τις ιστορικές πηγές αλλά και με τις πανεπιστημιακές σπουδές τους,οι οποίες αποτελούν 
σπουδές ένταξης στο τρέχον «παράδειγμα». Μόνο οι υπερασπιστές των πειραμάτων έχουν 
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οδηγηθεί, πιθανότατα από την προσωπική τους εμπειρία στη διαχείριση πειραματικών 
διατάξεων, σε μια κριτική αντιμετώπιση του περιεχομένου.  
Β: Αγνοήθηκε ή σχολιάστηκε δυσμενώς η επιλογήτων διδακτικών προτάσεων που 
χρησιμοποίησαν την ανεξάρτητη δουλειά των μαθητών σε ομάδεςμε ελάχιστη καθοδήγηση/ 
παρέμβαση του διδάσκοντα. 
Γ. Οι εκπαιδευτικοί γενικά δεν αποδέχτηκαν διδακτικούς στόχους που δεν συνδέονται ευθέως 
με μάθηση περιεχομένου. Ακόμη και την απόκτηση της διαδικαστικής γνώσης, την οποία και 
αναγνωρίζουν και σέβονται, την εγκρίνουν μόνο ως μέρος της μάθησης κάποιου 
περιεχομένου.  
Δ. Οι εκπαιδευτικοί γενικά δεν αποδέχονται, ως ολοκληρωμένα, μαθήματα που δεν 
καταλήγουν σε κάποια δηλωτική ανακεφαλαίωση. Πολύ περισσότερο δεν αποδέχονται στο 
τέλος ενός μαθήματος να μένουν ανοιχτά ερωτήματα, άσχετα από το αν αναγνωρίζουν ότι 
τέτοια γεγονότα υπάρχει πιθανότητα να παρακινήσουν τους μαθητές και να έχουν καλά αλλά 
μη ελεγχόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  
Ε. Οι εκπαιδευτικοί γενικά δεν αντιμετωπίζουν θετικά εντάσεις που δημιουργούνται μέσα 
στην τάξη με βάση διαφωνίες για τη σημασία του περιεχομένου, ακόμη και αν αναγνωρίζουν 
ότι οι εντάσεις αυτές προτείνονται ως βάση για την εννοιολογική εποικοδόμηση, στη 
γνωστική της διάσταση. 
 
 
Συζήτηση 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι η κατά τεκμήριο επιτυχής 
επιμορφωτική σειρά που εφαρμόσαμε, κρύβει κάτω από την «κρούστα» της αποδοχής της 
(που μάλλον στηρίζεται στο γεγονός ότι προσέφερε μια πρωτότυπη εμπειρία και με τον τρόπο 
αυτό επηρέασε τουλάχιστον τις στάσεις των εκπαιδευτικών) ένα σύνολο από εμπόδια που 
είναι πιθανό να αδρανοποιήσουν με διάφορους τρόπους τις εφαρμογές της στην πράξη. 
Ταυτόχρονα όμως, τα ιδιαίτερα αλλά και τα γενικότερα εκπαιδευτικά προφίλ που 
διαγνώστηκαν δίνουν τη δυνατότητα οργάνωσης εναλλακτικών προγραμμάτων σπουδών 
διαφοροποιημένης επιμόρφωσης στη ΔΦΕ. 
Το κύριο χαρακτηριστικό της επιτυχίας φαίνεται να βρίσκεται στον τρόπο της οργάνωσης της 
επιμόρφωσης (εισήγηση, ρεαλιστική εφαρμογή, σχολιασμός) που εξασφαλίστηκε χάρη στην 
διοικητική ικανότητα του συμβούλου φυσικών επιστημών της Θράκης. Η οργάνωση αυτή 
φαίνεται να εξασφάλισε σε μεγάλο βαθμό τα θετικά «άρεσε»σε όλες ανεξαιρέτως τις 
επιμορφώσεις, που κατά τεκμήριο υποστήριξαν διαφορετικές προσεγγίσεις.  
Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της αξιολόγησης, πέρα από την αναμενόμενη διαφοροποίηση 
των εκπαιδευτικών, φαίνεται να είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν το 
«άρεσε» μιας διδακτικής πρότασης ανεξάρτητα από το «είναι εφαρμόσιμη». Αυτό, κατά την 
άποψή μας δείχνει έναν υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό.  
Ταυτόχρονα υποστηρίζει τη συνολική δομή της επιμόρφωσης με την εξής λογική: η 
επιμόρφωση πρόσφερε μια σειρά διδακτικών προτάσεων που σε κάποιο βαθμό συγκρούονται 
μεταξύ τους σε θεωρητικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους εκπαιδευτικούς να 
εμπλακούν δημιουργικά με τις μετωπικές κατά τα άλλα παρουσιάσεις. Να επιλέξουν, δηλαδή, 
από κάθε διαφορετική πρόταση τις πρακτικές που τους ταίριαζαν ως εφαρμόσιμες αλλά και 
να συλλογιστούν πάνω και σε πρακτικές που φαίνονταν καλές δεν τους ταίριαζαν. 
Τέλος, μια μη συστηματική συλλογή δεδομένων από τον εκπαιδευτικό χώρο της Θράκης, 
αφήνει μια ακόμη γεύση επιτυχίας, αφού οι εκπαιδευτικοί θυμούνται ακόμη και σήμερα με 
θετική διάθεση τη διαδικασία αυτής της επιμόρφωσης αλλά και εφαρμόζουν ιδέες που 
προτάθηκαν εκεί. 
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Όψεις των αντιλήψεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών 
ΠΕ04 μετά την επιμόρφωση Β’ επιπέδου. 

 
Σαμαντά Αγγελική1 και Ψύλλος Δημήτρης2 
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 Περίληψη Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ΠΕ04 

που παρακολουθούν την επιμόρφωση Β’ επιπέδου σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και οι πρακτικές που ακολουθούν μετά από αυτήν. Ως 
εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια pre και post και συνεντεύξεις. Ο σχεδιασμός 
των εργαλείων βασίστηκε στο μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης 
Περιεχομένου (TPACK). Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών και οι πρακτικές τους σχετικά με τις ΤΠΕ αλλάζουν μέσα από την 
επιμόρφωση Β’ επιπέδου.  
 
Abstract This survey aims to inquire the beliefs of science teachers who have participated in the second 
ICT professional development program (B level) and their practices in class after the 
program. For the survey we used pre and post questionnaires and personal interviews. The 
design of the survey was based on TPACK model. The statistic analysis showed that the 
beliefs and practices of science teachers concerning ICT integration have changed through the 
second ICT professional development program. 

 
 

Εισαγωγή 
Η χρήση των ΤΠΕ αποτελεί πρόκληση για την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει αυτή την πρόκληση αναφέροντας πως τα 
εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να προσαρμοστούν στην εξέλιξη των ΤΠΕ με σκοπό την 
πρωτοπορία της Ευρώπης σε θέματα ποιότητας της εκπαίδευσης αλλά και επιμόρφωσης 
(Commission of the European Communities, Lisbon 2002). Σε αυτό το πλαίσιο, η σύγχρονη 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ εστιάζει στην παιδαγωγική αξιοποίηση τους και 
στον τρόπο ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Giovannini et al 2010).  
Στη χώρα μας, υλοποιείται πολύχρονο πρόγραμμα επιμόρφωσης, με την εποπτεία του 
Υπουργείου Παιδείας μέσω του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών, το λεγόμενο Β’ 
Επίπεδο (Β’ Επίπεδο 2010), που στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά 
με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.  
Πολλές μελέτες έως τώρα –σε  παγκόσμιο και σε πανελλήνιο επίπεδο- έχουν διερευνήσει τις 
στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αλλά πολύ λιγότερες είναι αυτές που εστίασαν 
στις πρακτικές τους σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Savasci-
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Acikalin 2009). Σε έρευνες ανάλογου περιεχομένου, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο τα ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις (όπως OECD 2009) 
ώστε να διαπιστωθούν οι πρακτικές των εκπαιδευτικών ενώ λιγότερες είναι οι έρευνες που 
χρησιμοποιούν παρατηρήσεις διδασκαλίας. Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στην πρώτη 
κατηγορία παρόλο που ανήκει σε μία ευρύτερη έρευνα, η οποία εμπεριέχει και παρατηρήσεις 
διδασκαλίας.  
 
Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου και ΤΠΓΠ 
Όπως προαναφέρθηκε, στη χώρα μας πραγματοποιείται επιμόρφωση για την αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία απευθύνεται σε αρκετές ειδικότητες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όσον αφορά τον κλάδο ΠΕ04, το 
περιεχόμενό του είναι συμβατό με το μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης 
Περιεχομένου (ΤΠΓΠ ή TPACK) -χωρίς να αναφέρεται το όνομα του μοντέλου στο υλικό- το 
οποίο αποτυπώνει τις γνώσεις που έχουν ή οφείλουν να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ (Mishra & Koehler 2006). Το μοντέλο αυτό συγκροτείται από τη 
Γνώση Περιεχομένου, την Παιδαγωγική Γνώση, την Τεχνολογική Γνώση (ΤΓ), καθώς και τις 
αλληλεπιδράσεις τους. Σύμφωνα με τους Mishra και Koehler (2006) είναι απαραίτητη η 
κατανόηση από τους εκπαιδευτικούς της αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών των τριών 
συνιστωσών της ΤΠΓΠ. Το μοντέλο ΤΠΓΠ ανοίγει νέους ορίζοντες στους εκπαιδευτικούς 
όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Chai et al., 2010).  
Στην επιμόρφωση του Β’ επιπέδου, το υλικό και οι προτεινόμενες προσεγγίσεις που αφορά 
τους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 εστιάζουν, εκτός της γνώσης περιεχομένου, στη γνώση 
σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών και διδακτικών προσεγγίσεων, στην εξοικείωση με τα 
κατάλληλα λογισμικά και τους τρόπους αξιοποίησής τους προσδίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διδακτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων με τη βοήθεια 
των ΤΠΕ (Ψύλλος & Παρασκευάς 2014). Συγκεκριμένα, η επιμόρφωση παρέχει στους 
επιμορφούμενους τεχνικές γνώσεις σχετικά με την εγκατάσταση λογισμικών και την επίλυση 
τυχόν τεχνικών προβλημάτων και τη λειτουργία τους (συνιστώσα ΤΓ της ΤΠΓΠ). Επιπλέον, 
παρέχει τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (συνιστώσα ΤΠΓ), την κατάλληλη εξάσκηση μέσω πρακτικών 
εφαρμογών (συνιστώσα ΤΠΓ) και γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό δραστηριοτήτων, 
φύλλων εργασίας και, κυρίως, εκπαιδευτικών σεναρίων με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ 
(αλληλεπίδραση όλων των συνιστωσών ΤΠΓΠ). Η μοναδική συνιστώσα της Τεχνολογικής 
Γνώσης Περιεχομένου που δεν εμπλέκεται ιδιαίτερα στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου είναι η 
Γνώση Περιεχομένου καθώς με αυτήν ασχολούνται κατά κανόνα οι πανεπιστημιακές σχολές 
κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών, οπότε οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην 
επιμόρφωση κατέχουν ήδη τη Γνώση του Περιεχομένου και αναζητούν τρόπους να κάνουν 
αυτό το Περιεχόμενο πιο ελκυστικό προς τους μαθητές τους με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Το 
υλικό της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου είναι δομημένο σύμφωνα με το μοντέλο της ΤΠΓΠ 
χωρίς, όμως, να το αναφέρει ρητά.  

 
Ερευνητικοί στόχοι  
Η παρούσα εργασία στοχεύει να μελετήσει κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 που 
επιμορφώθηκαν στο Β’ επίπεδο έχουν βελτιώσει τη Τεχνολογική τους Γνώση ως υπόβαθρο 
στήριξης της ένταξης των ΤΠΕ-και θεωρούν ότι έχουν ετοιμότητα σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
διαδικασιών αξιοποίησης ΤΠΕ, οι οποίες συνιστούν ουσιώδες μέρος της Τεχνολογικής 
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Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου. Επίσης στοχεύει να δει το βαθμό ενσωμάτωσης των 
ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών.  
 
Μεθοδολογία  
Δείγμα 
Πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε αυτήν συμμετείχαν 
εθελοντικά 146 εκπαιδευτικοί ΠΕ04 που παρακολούθησαν το Β’ επίπεδο σε 21 ΚΣΕ (Κέντρα 
Στήριξης Επιμόρφωσης) διαφόρων πόλεων της Ελλάδας. 
 Εργαλεία 
Η έρευνα που αφορούσε τη μελέτη των απόψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών πριν και 
μετά την επιμόρφωση Β’ επιπέδου διεξήχθη με τη βοήθεια διαδικτυακών ερωτηματολογίων 
και τηλεφωνικών ή διαδικτυακών συνεντεύξεων (πραγματοποιήθηκαν και παρατηρήσεις 
διδασκαλίας για τις οποίες όμως δεν θα γίνει εκτενής αναφορά στην παρούσα εργασία).  
Τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους επιμορφούμενους πριν και μετά το πέρας της 
επιμόρφωσης περιείχαν ερωτήσεις κλειστού τύπου με 5βάθμια κλίμακα Likert (Πάρα πολύ -
5, Πολύ -4, Σε μέτριο βαθμό –3, Λίγο-2, Καθόλου -1) και ανοιχτού τύπου. Κατά το 
σχεδιασμό του ερωτηματολογίου λήφθηκαν υπόψη αντίστοιχες έρευνες (Chai, Ko & Tsai 
2010 -Sahin & Kelesoglu 2011), οι προτάσεις ομάδας έμπειρων στη διαμόρφωση 
ερωτηματολογίων εκπαιδευτικών και ερευνητών και πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 
ήδη επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς.  
Οι ερωτήσεις των pre καθώς και των post ερωτηματολογίων σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το 
μοντέλο ΤΠΓΠ χωρίς όμως να εμπλέκεται ο όρος στο ερωτηματολόγιο, ώστε να μην 
προκαλέσει σύγχυση στους επιμορφούμενους. Οι 26 ερωτήσεις των ερωτηματολογίων 
αφορούσαν την ένταξη των ΤΠΕ, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ, τα μοντέλα διδασκαλίας, τις γνώσεις τους σχετικά με το 
σχεδιασμό δραστηριοτήτων, φύλλων εργασίας και εκπαιδευτικών σεναρίων με τη βοήθεια 
των ΤΠΕ αλλά και ερωτήσεις σχετικές με τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για την 
επιμόρφωση αυτή καθεαυτή. Έτσι, το ερωτηματολόγιο κάλυπτε όλες τις παραμέτρους της 
Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου πλην της Γνώσης Περιεχομένου, την 
οποία δεν είχαμε σκοπό να ερευνήσουμε. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε 
μέσω του τεστ Cronbach και ήταν στον καλύτερο δυνατό βαθμό (α>0.8).  
Εδώ αναφερόμαστε σε 5 επιλεγμένες ερωτήσεις, σύμφωνα με τους σκοπούς της έρευνας, οι 
οποίες εμφανίζονται στον Πίνακα 1. Οι 5 αυτές ερωτήσεις –οι οποίες αντιπροσώπευαν όψεις 
του μοντέλου ΤΠΓΠ) στόχευαν στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά 
με το βαθμό ετοιμότητάς σχεδιασμού διδακτικών σεναρίων με χρήση ΤΠΕ καθώς και των 
πρακτικών των εκπαιδευτικών σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.  
Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν στους επιμορφωτές των ΚΣΕ διαδικτυακά (μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.surveymonkey.com), οι οποίοι ευγενικά το διαμοίρασαν 
στους επιμορφούμενούς τους και τους παρείχαν τον απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσης (από 
10 έως 25 λεπτά ανάλογα με την εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τη χρήση του υπολογιστή) 
στο τέλος του πρώτου μαθήματος και του τελευταίου.  
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν, πριν και μετά την επιμόρφωση, 16 ατομικές ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις οι οποίες στόχευαν στην εμβάθυνση στις ερωτήσεις που είχαν ήδη απαντηθεί 
μέσω των ερωτηματολογίων και την ανάδειξη των πρακτικών των εκπαιδευτικών και την 
ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ερωτήσεις τόσο των αρχικών όσο και των 
τελικών συνεντεύξεων  ήταν σχεδιασμένες σύμφωνα με το μοντέλο ΤΠΓΠ.  
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Τέλος, οι απαντήσεις των επιμορφούμενων στις συνεντεύξεις αναλύθηκαν, συγκρίθηκαν με 
τις αντίστοιχες ερωτήσεις των ερωτηματολογίων, συζητήθηκαν από τους ερευνητές αλλά και 
διασταυρώθηκαν με προηγούμενες έρευνες (όπως Ψύλλου-Παρασκευά 2014). 
 
Αποτελέσματα 
Αποτελέσματα ερωτηματολογίων 
Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων (pre και post) εισήχθηκαν στο πρόγραμμα στατιστικής 
ανάλυσης SPSS όπου πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητο t-test. Η στατιστική ανάλυση των 
απαντήσεων που λάβαμε από τα ερωτηματολόγια έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των αρχικών και τελικών απαντήσεων και στις 5 ερωτήσεις του Πίνακα 1. Οι 
αρνητικές απαντήσεις (Καθόλου- Λίγο) και οι θετικές (Πολύ- Πάρα πολύ) παρουσιάζονται 
ως κοινά ζεύγη στον Πίνακα 1 ώστε να φανούν οι γενικές τάσεις των πρακτικών των 
εκπαιδευτικών.  
 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στα pre και post ερωτηματολόγια 
 

  Καθόλου 
-Λίγο 

Σε 
μέτριο 
βαθμό 

Πολύ-
Πάρα 
πολύ 

Μ.Ο Τ.Α Διαφορά 
pre-post 

Κατά πόσο θεωρείτε 
ότι είστε 

εξοικειωμένος/η με 
τη χρήση λογισμικών 

pre 19.6% 41.3% 39.2% 3.26 .98 
+0.48* 

post 1.8% 36% 62.2% 3.74 .71 

Σε ποιο βαθμό 
αισθάνεστε έτοιμος/η 

να σχεδιάζετε με 
ΤΠΕ 

δραστηριότητες; 

pre 40.9% 38% 21.1% 2.69 1.04 
+1.37* 

post 1.8% 11.8% 86.4% 4.06 0.64 

Σε ποιο βαθμό 
αισθάνεστε έτοιμος/η 

να σχεδιάζετε με 
ΤΠΕ φύλλα 
εργασίας; 

pre 29% 35.1% 35.9 3.04 1.05 
+1.12* 

post 3.6% 8.3% 88.1% 4.16 0.73 

Σε ποιο βαθμό 
αισθάνεστε έτοιμος/η 

να σχεδιάζετε με 
ΤΠΕ σενάρια; 

pre 53.4% 28.3% 18.3% 2.44 1.13 
+1.39* 

post 5.5% 25.9% 68.6% 3.83 0.82 
Πόσο χρησιμοποιείτε 

τις ΤΠΕ κατά τη 
διάρκεια της 

διδασκαλίας σας; 

pre 39.1% 39% 21.9% 2.78 0.94 
+0.49* post 16.5% 45.9% 37.6% 3.27 0.82 

Cronbach’s a για 
τις 5 ερωτήσεις 0.892 

*Στατιστικά σημαντική διαφορά 
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Συγκεκριμένα, όσον αφορά την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση λογισμικών 
(συνιστώσα ΤΠΓ της ΤΠΓΠ) το 39,2% είχε αρχικά δηλώσει πολύ ή πάρα πολύ εξοικειωμένο 
ενώ τελικά το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 62,1%. Επίσης, σημαντική είναι η μείωση των 
αρνητικών απαντήσεων όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να σχεδιάζουν 
δραστηριότητες, φύλλα εργασίας και εκπαιδευτικά σενάρια με τη βοήθεια των ΤΠΕ 
(αλληλεπίδραση όλων των συνιστωσών της ΤΠΓΠ). Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το ποσοστό 
των εκπαιδευτικών που απάντησαν «λίγο ή καθόλου» μειώθηκε από 40,9% σε 1,8%, από 
29% σε 3,7% και από 53,4% σε 5,5% αντίστοιχα, ενώ κανένα άτομο δεν απάντησε 
«καθόλου». Ταυτόχρονα, το ποσοστό των εκπαιδευτικών  που απάντησαν «πολύ ή πάρα 
πολύ» αυξήθηκε από 21% σε 86,4% από 35,8% σε 88,1% και από 18,3% σε 68,5% 
αντίστοιχα που αποτελούν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Τέλος, το ποσοστό των 
εκπαιδευτικών που εντάσσει στη διδασκαλία του τις ΤΠΕ κατά πολύ και πάρα πολύ 
(αλληλεπίδραση όλων των συνιστωσών της ΤΠΓΠ) ανέβηκε από 21,9% σε 37,6% ενώ στην 
ίδια ερώτηση κανείς δεν απάντησε εντελώς αρνητικά. 
 
Αποτελέσματα συνεντεύξεων 
Οι συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά στα ερωτηματολόγια ώστε με 
διευκρινιστικές ερωτήσεις να γίνει πιο σαφής ο τρόπος ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Όσον αφορά τις σχετικές με την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ 
ερωτήσεις, όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι πλέον η σχέση τους με τις ΤΠΕ είναι πολύ 
καλύτερη και έχει μειωθεί ο φόβος απέναντί τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα λόγια 
επιμορφούμενου: «Σίγουρα πλέον μετά το Β επίπεδο κάνω πολλά πράγματα στον υπολογιστή 
χωρίς να βασίζομαι σε άλλους. Ξέρω μόνος μου να φορτώνω νέα προγράμματα και αν κάτι 
πάει στραβά, όλο και κάτι προσπαθώ να κάνω. Δεν πανικοβάλλομαι εύκολα όπως παλιά. Θα 
έλεγα ναι ότι πλέον θεωρώ τον εαυτό μου εξοικειωμένο».  
Επιπλέον, μέσα από τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων –σε συνδυασμό και συμφωνία πάντα με 
τα ερωτηματολόγια- φάνηκε πως πλέον οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να δημιουργούν 
δραστηριότητες με ΤΠΕ και να τις εφαρμόζουν στην τάξη. Πολλοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν 
πως η επιμόρφωση τους έδειξε τον τρόπο να αναζητούν έτοιμες δραστηριότητες στο 
διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες οργανισμών, πανεπιστημίων αλλά και άλλων συναδέλφων, να τις 
αξιολογούν και να τις αλλάζουν κατάλληλα προσαρμόζοντάς τες στη δική τους διδασκαλία. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε σχόλιο επιμορφούμενου: «Νομίζω ότι κατάλαβα ποιο ήταν το νόημα 
του Β’ επιπέδου, όχι να μάθουμε τα 5-10-20 λογισμικά, αυτά εξάλλου αλλάζουν όσο περνάει ο 
καιρός. Το νόημα ήταν να μάθουμε να ψάχνουμε. Εφόσον το επίπεδό μου δεν είναι τέτοιο να 
φτιάχνω από μόνος μου λογισμικά και εργαλεία, βρίσκω αυτά που έχουν φτιάξει άλλοι. Δεν 
είμαι πάντα καλά αλλά το ίντερνετ είναι τεράστιο, όλο και κάτι θα με βολέψει.»  
Ελάχιστοι, όμως, ήταν αυτοί που αναζητούσαν υλικό από τη σελίδα της επιμόρφωσης του Β’ 
επιπέδου (b-epipedo.cti.gr). Αντιθέτως, όλοι παραδέχθηκαν ότι επισκέπτονταν τη σελίδα 
μόνο για να ενημερωθούν σχετικά με τις εξετάσεις και όχι για να βρουν υλικό. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν ήταν ενημερωμένοι σχετικά με τις 
δυνατότητες του συγκεκριμένου ιστότοπου και ότι θα τον επισκέπτονταν μετά τη συνέντευξη 
για να βρουν υλικό για τη διδασκαλία τους. Συγκεκριμένα, επιμορφούμενος αναφέρει: «Να 
πω την αλήθεια, ιστότοποι υπάρχουν πολλοί και καλοί, μέσα σε αυτούς ίσως και του Β επιπέδου 
(που δεν έχω ιδία άποψη) αλλά ακόμα και αν σου πει κάποιος για αυτούς, αν δεν στρωθείς 
μόνος σου να τους κάνεις φύλλο και φτερό και να δεις τις δυνατότητές τους, σου είναι 
άχρηστοι.» 
Επίσης, από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι υπήρξε διαφοροποίηση όσον αφορά την έννοια 
του φύλλου εργασίας. Συγκεκριμένα, στις αρχικές συνεντεύξεις, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 
συνέχεαν τα φύλλα εργασίας με τα φυλλάδια ασκήσεων. Όλοι δήλωναν ότι δίνουν συχνά 
φύλλα εργασίας με 3-4 ερωτήσεις αξιολόγησης στους μαθητές τους, αλλά δεν το δούλευαν 
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στην τάξη. Στις τελικές συνεντεύξεις, οι εκπαιδευτικοί δήλωναν πλέον ότι γνωρίζουν τη 
διαφορά ανάμεσά στο φύλλο εργασίας και το φυλλάδιο ασκήσεων. Μάλιστα, αυτό κατέστη 
εμφανές μέσα από τη βασική ερώτηση της συνέντευξης στην οποία έπρεπε να περιγράψουν 
μια τυπική ώρα διδασκαλίας όπου ενέτασσαν ΤΠΕ». Στις απαντήσεις τους, οι εκπαιδευτικοί 
δήλωναν πως χρησιμοποιούσαν ένα φύλλο εργασίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, του 
οποίου τις οδηγίες ακολουθούσαν οι ομάδες των μαθητών. Συμπληρωματικά, και για λόγους 
αξιολόγησης, ενδεχομένως να έδιναν και κάποιο φυλλάδιο με ασκήσεις αλλά γνώριζαν πλέον 
τη διαφορά με ένα φύλλο εργασίας. Εκπαιδευτικός ανέφερε: «Δεν φταίω εγώ που μπέρδευα το 
φύλλο εργασίας με τις ασκήσεις σπιτιού. Μια αναζήτηση να κάνεις στο ίντερνετ για να βρεις 
ασκήσεις, όλο φύλλα εργασίας λέει και κανένα δεν είναι στην ουσία φύλλο εργασίας όπως μας 
το έμαθαν στο Β επίπεδο.» 
Συνδέοντας και συσχετίζοντας τις παραπάνω απαντήσεις με τις αντίστοιχες των 
ερωτηματολογίων, θεωρούμε ότι η πραγματική διαφορά pre και post ερωτηματολογίων 
σχετικά με το σχεδιασμό φύλλων εργασίας είναι μάλλον μεγαλύτερη από αυτή του Πίνακα 1. 
Σχετικά με τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, οι συνεντεύξεις συνετέλεσαν στο να 
φανεί αν οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το αρχικό ερωτηματολόγιο γνώριζαν την έννοια 
σενάριο. Πολλοί ήταν αυτοί που δήλωσαν πως -παρόλο που έχουν παρακολουθήσει 
σεμινάρια σχετικά με τα εκπαιδευτικά σενάρια- οι γνώσεις του είναι συγκεχυμένες. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε το σχόλιο ενός εκπαιδευτικού : «Πιο πολύ γνωρίζω τα σενάρια στον 
κινηματογράφο παρά τα εκπαιδευτικά». Ο ίδιος εκπαιδευτικός, στην τελική συνέντευξη, όταν 
του έγινε υπενθύμιση της αρχικής του απάντησης σχολίασε: «Νομίζω ότι κατά κάποιον τρόπο, 
μέσα στην άγνοιά μου, είχα δίκιο. Τι κάνουμε τελικά οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές σε ένα 
σενάριο; Ό,τι κάνουν και οι ηθοποιοί, ακολουθούμε κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες και 
βήματα. Απλά εδώ συνήθως είμαστε και ηθοποιοί και σεναριογράφοι ταυτόχρονα.»  
Περνώντας από το σχεδιασμό στην εφαρμογή των σεναρίων και τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας, οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι αρχικά οι εκπαιδευτικοί που δήλωναν 
ότι χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις ΤΠΕ, πολλές φορές εννοούσαν απλά προγράμματα 
παρουσίασης (office powerpoint) ή προβολής βίντεο. Οι ίδιοι στις τελικές τους συνεντεύξεις 
έκαναν αυστηρή αυτοκριτική με βάση τις αρχικές τους πρακτικές αναφέροντας ότι πλέον 
θεωρούν αυτά τα λογισμικά πολύ απλά και ότι ίσως δεν έπρεπε να δώσουν αυτές τις 
απαντήσεις αρχικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα λεγόμενα επιμορφούμενου: «Πριν λίγους 
μήνες θεωρούσα τον εαυτό μου expert που ήξερα να συνδέω τον προτζέκτορα και έβαζα στους 
μαθητές μου βιντεάκια. Ίσως και η ενθουσιώδης αντίδραση των μαθητών μου στα βιντεάκια να 
αύξανε την αυτοπεποίθησή μου αλλά τώρα που χρησιμοποιώ και άλλα λογισμικά πιο 
συγκεκριμένα, βλέπω τρομερή διαφορά στα παιδιά και καταλαβαίνω πόσο λάθος ήμουν…» 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί, δήλωσαν ότι μετά την επιμόρφωση Β’ επιπέδου χρησιμοποιούν 
πιο εξειδικευμένα λογισμικά και αναζητούν συνέχεια νέα ώστε να κάνουν τη διδασκαλία τους 
πιο ενδιαφέρουσα.  
Μέσα από τις συνεντεύξεις παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στον πληθυσμό των 
εκπαιδευτικών ΠΕ04. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων είναι αρκετά 
δημιουργικοί, δημιουργούν δικές τους δραστηριότητες, φύλλα εργασίας και εκπαιδευτικά 
σενάρια και είναι πεπεισμένοι πλέον εκ της εμπειρίας τους ότι η προστιθέμενη αξία της 
ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μεγάλη. Εκπαιδευτικός γυμνασίου 
αναφέρει: «Κάποια μαθήματα είναι κάπως βαρετά για τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές 
αν δεν υπάρχει εποπτικό υλικό. Γίνεται να διδάξω γεωγραφία μόνο με τον παλιό χάρτη; 
Φτιάχνω ένα σενάριο με google earth και με το λογισμικό της γεωγραφίας του ΠΙ που είναι 
πολύ καλό, και κάνω τη δουλεία μου πιο ευχάριστα. Και βλέπω και μεγάλη διαφορά στη 
διάθεση των μαθητών». Στις συνεντεύξεις παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 που 
υπηρετούν σε γυμνάσια σχεδιάζουν σενάρια σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με αυτούς των 
λυκείων και αυτό γιατί οι τελευταίοι αισθανόμενοι την πίεση της «ύλης» χρησιμοποιούν μεν 
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τις ΤΠΕ αλλά προτιμούν να μη γίνεται στα πλαίσια σεναρίου δε. Οι εκπαιδευτικοί του 
λυκείου αναφέρουν ότι υπάρχει στο μυαλό τους εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο 
διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με τις συνθήκες, αλλά σπάνια χρησιμοποιούν φύλλο 
εργασίας. Θεωρούν ότι το φύλλο εργασίας τους περιορίζει αρκετά καθώς δεν είναι εύκολο να 
αλλάξει στην πορεία της διδασκαλίας. Εντούτοις, χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό 
εκπαιδευτικά βίντεο και προσομοιώσεις χωρίς τη συνοδεία φύλλου εργασίας. Συγκεκριμένα, 
ένας εκπαιδευτικός λυκείου αναφέρει: «Μάλλον δεν ενδείκνυνται τα μαθήματα της Γ’ λυκείου. 
Εκεί έχουμε την προετοιμασία για τις πανελλήνιες και δεν πρέπει να παρεκκλίνουν από το 
στόχο. Όσο πιο μικρά τα παιδιά, τόσο πιο καλά. Αν ήμουν και σε γυμνάσιο τόσο το καλύτερο. 
Στην Α’ Λυκείου όταν το χρησιμοποίησα (το λογισμικό) κάποιες φορές πήγε καλύτερα απ’ ότι 
στη Β’». 

 
Συμπεράσματα και συζήτηση 
Στην παρούσα εργασία αναφερθήκαμε στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ, το 
σχεδιασμό δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση ΤΠΕ καθώς και την εφαρμογή τους στην τάξη 
πριν και μετά την επιμόρφωση του Β’ επιπέδου. Όλα τα παραπάνω μελετήθηκαν υπό το 
πρίσμα του μοντέλου ΤΠΓΠ. Κυρίως αναφερθήκαμε στις πτυχές εκείνες της επιμόρφωσης Β’ 
επιπέδου που δείχνουν την αλληλεπίδραση και των τριών συνιστωσών της ΤΠΓΠ (τεχνολογία 
-παιδαγωγική- περιεχόμενο), οι οποίες συγκροτούν τις σύνθετες γνώσεις που απαιτούνται για 
τη σύλληψη και υλοποίηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού με ΤΠΕ. Το δείγμα της έρευνας 
προήλθε από διαφορετικές περιοχές τις Ελλάδας ώστε να θεωρούμε ότι η έρευνα αναδεικνύει 
τις δυνατότητες της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου και μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε 
ορισμένα συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τους περιορισμούς της έρευνας, 
αφετέρου δε ότι το δείγμα ήταν από ικανοποιητικό αριθμό ΚΣΕ (21). 
Συνολικά, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και των 
συνεντεύξεων φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 μετά την επιμόρφωση είχαν σημαντική 
βελτίωση σε όλες τις πτυχές της ΤΠΓΠ που εξετάστηκαν, θεωρώντας ότι έχουν ετοιμότητα  
να σχεδιάζουν πολλαπλές εκπαιδευτικές διαδικασίες με ΤΠΕ δημιουργώντας δραστηριότητες, 
φύλλα εργασίας και σενάρια. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με προηγούμενη αντίστοιχη 
έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική μας ομάδα (Ψύλλος & Παρασκευάς 
2014).  
Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, κατέστη εμφανές πως ο εκπαιδευτικός που θεωρεί 
τον εαυτό του περισσότερο εξοικειωμένο με τη χρήση των λογισμικών δηλαδή έχει βελτιώσει 
την ΤΓ του και το σχεδιασμό του, δηλαδή την ΤΠΓΠ του, βελτιώνει σημαντικά και την 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του. Επισημαίνουμε ότι αν και είναι στατιστικά 
σημαντική η διαφορά σε όλες τις ερωτήσεις, η βελτίωση στην ερώτηση για την πρακτική 
εφαρμογή είναι σχετικά μειωμένη ως προς το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ της αρχικής και 
της τελικής αντίληψης των εκπαιδευτικών. Αυτό διαφαίνεται και από τη διαφορά στο 
ποσοστό θετικών απαντήσεων της τελευταίας ερώτησης με εκείνο των προηγούμενων. Μια 
ερμηνεία είναι ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν οφείλεται στην έλλειψη ΤΠΓΠ από τους 
εκπαιδευτικούς ούτε στη δυνατότητα εφαρμογής όσων διδάχθηκαν στο Β΄ επίπεδο, αλλά 
στους πολλαπλούς εκπαιδευτικούς και υλικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση 
των ΤΠΕ, όπως για παράδειγμα η έλλειψη υποδομής (Zhao et al 2002, Χαραλάμπους & 
Κυριάκου 2006). 
Συμπερασματικά, το Β’ επίπεδο φαίνεται ότι επηρεάζει σημαντικά την ένταξη των ΤΠΕ από 
τους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το υλικό του προγράμματος και οι 
διδακτικές οδηγίες εμπεριείχαν και κατά τεκμήριο υλοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε 
σημαντικές συνιστώσες του μοντέλου ΤΠΓΠ να αλληλεπιδρούν και να δίνουν τη δυνατότητα 
στους εκπαιδευτικούς να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ 
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στη διδασκαλία τους. Εκτιμούμε ότι, ορθώς, στα πλαίσια της επιμόρφωσης, το μοντέλο της 
ΤΠΓΠ δεν αναφέρθηκε καθόλου ούτε στο υλικό ούτε δια ζώσης στους επιμορφούμενους, 
ώστε να μην προκληθεί σύγχυση. 
Η άρρητη εφαρμογή του μοντέλου ΤΠΓΠ συνέβαλλε στην εξέλιξη πτυχών της ΤΠΓΠ και στη 
διδασκαλία με ΤΠΕ των εκπαιδευτικών ΠΕ04. Θεωρούμε ότι η συνέχιση του προγράμματος 
επιμόρφωσης Β’ επιπέδου -όχι μόνο στην κλασική του μορφή όπως αυτή που αναφέραμε 
αλλά και στη μικτή του μορφή - μπορεί να αποφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα στη 
βελτίωση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους 
εκπαιδευτικούς. Είναι απαραίτητο, βέβαια, ο εκπαιδευτικός να βρεθεί στις κατάλληλες 
συνθήκες για να εφαρμόσει όσα διδάχθηκε στο Β’ επίπεδο.  
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Μια προσπάθεια ενίσχυσης της εννοιολογικής κατανόησης προ-
υπηρεσιακών εκπαιδευτικών για την ενέργεια  

 
Χατζηγεωργίου Αγγέλα1, Παπαδούρης Νίκος2 και Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος3 

 1Πανεπιστήμιο Κύπρου, angelahadjigeorgiou@ucy.ac.cy,  2Πανεπιστήμιο Κύπρου, npapa@ucy.ac.cy,  3Πανεπιστήμιο Κύπρου, c.p.constantinou@ucy.ac.cy 
  Περίληψη Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ειδικά 

σχεδιασμένου  διδακτικού υλικού για ενίσχυση της ικανότητας προ-υπηρεσιακών 
εκπαιδευτικών να εφαρμόζουν τα γνωρίσματα της ενέργειας (διάδοση, μετατροπή μορφής, 
διατήρηση και υποβάθμιση) στην ανάλυση της λειτουργίας φυσικών συστημάτων. Για το 
σκοπό αυτό, έχουν συλλεχθεί δεδομένα χρησιμοποιώντας ανοικτού τύπου έργα αξιολόγησης, 
που αφορούσαν στην ενεργειακή ανάλυση απλών, φυσικών συστημάτων και την εφαρμογή 
του νόμου διατήρησης της ενέργειας. Στην έρευνα συμμετείχαν 225 φοιτητές του Τμήματος 
Επιστημών της Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
καταδεικνύουν σημαντική βελτίωση στην ικανότητα των συμμετεχόντων για ενεργειακή 
ανάλυση συστημάτων. Παράλληλα, φανερώνουν συγκεκριμένες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν. Τα ευρήματα της εργασίας παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση η οποία θα 
μπορούσε να  υποστηρίξει και να ενημερώσει τις προσπάθειες ανάπτυξης προγραμμάτων 
προετοιμασίας εκπαιδευτικών. 
 
Abstract The present study explores the extent to which pre-service teachers can become well 
positioned to apply the features of energy in the analysis of changes in physical systems, after 
their engagement with a specially designed teaching/learning sequence. For this purpose, we 
collected data using open-ended written tasks, regarding the analysis of simple systems using 
energy features (energy transfer, form conversion, energy conservation and energy 
degradation). 225 prospective teachers from the University of Cyprus participated in this 
study, during a science content course. The results indicate significant improvement in their 
ability to undertake energy-based analysis of physical systems. Also they reveal persisting 
difficulties that need to be addressed. The findings from this study can support and inform 
attempts to develop effective professional development courses about energy. 
 
 
Εισαγωγή 
Η εννοιολογική κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ως βασικός παράγοντας που 
συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στις φυσικές επιστήμες 
(McDermottetal., 2000). Αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την οικοδόμηση 
αυτοπεποίθησης από μέρους των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να οργανώνουν και 
να συντονίζουν με αποτελεσματικό τρόπο το μαθησιακό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να 
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σημειωθεί ότι η εννοιολογική κατανόηση  αναγνωρίζεται επίσης ως βασική συνιστώσα της 
παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου (PedagogicalContentKnowledge), η οποία αποτελείται 
από το σύνολο των πόρων και γνώσεων που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να πάρουν 
κατάλληλες διδακτικές αποφάσεις για την οργάνωση του μαθήματός τους (Shulman, 1987; 
vanDriel, Verloop, &deVos, 1998).  
Παρόλα αυτά, στην υφιστάμενη βιβλιογραφία καταγράφονται μάλλον απογοητευτικά 
ευρήματα. Ένα παράδειγμα που αξίζει να αναφερθεί αποτελεί το γεγονός ότι συχνά οι 
εκπαιδευτικοί κατέχουν μη έγκυρες ιδέες καιαντιμετωπίζουν μια σειρά από εννοιολογικές 
δυσκολίες, οι οποίες πολλές φορές τυγχάνει να είναι παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζουν 
οι μαθητές (Harlen&Halroyd, 1997).Αυτό φανερώνει την ανάγκη για πρόσθετη έρευνα σε 
αυτή την περιοχή με στόχο τον εμπλουτισμό της υπάρχουσας ερευνητικής βιβλιογραφίαςώστε 
να μπορεί να υποστηρίξει προσπάθειες προετοιμασίας εκπαιδευτικών. Στην παρούσα 
εργασία, στόχος είναι η συλλογή δεδομένων προς αυτή την κατεύθυνση στην περίπτωση της 
ενέργειας. 
Η ενέργεια αποτελεί πυρηνική έννοια στη διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών 
Επιστημών και, συνεπώς, μια βασική μαθησιακή επιδίωξη (NRC, 2012). Η αποτελεσματική 
προώθησή της προϋποθέτει, ανάμεσα σε άλλα, επαρκή εννοιολογική κατανόηση, εκ μέρους 
των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να οργανώνουν αποτελεσματικά μαθησιακά 
περιβάλλοντα. Αυτό δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα που καταγράφονται 
στην ερευνητική βιβλιογραφία (Kruger, 1990; Summers etal, 1998;Χατζηγεωργίου, 
Παπαδούρης, & Κωνσταντίνου, 2013; Papadouris, Hadjigeorgiou&Constantinou, 2014). 
Ενδεικτικά, τα διαθέσιμα δεδομένα καταδεικνύουν (α) την τάση των εκπαιδευτικών να 
αντιμετωπίζουν την ενέργεια ως υλική οντότητα και επίσης να τη μπερδεύουν με άλλα 
φυσικά μεγέθη (Kruger, 1990) και (β) την αδυναμία τους να αξιοποιήσουν με 
αποτελεσματικό τρόπο τις ιδιότητες της διατήρησης κα της υποβάθμισης στην ανάλυση 
απλών συστημάτων (Χατζηγεωργίου, Παπαδούρης, & Κωνσταντίνου, 2013;Papadouris, 
Hadjigeorgiou&Constantinou, 2014). Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για εστίαση ερευνητικών 
προσπαθειών για εμπλουτισμό του υποβάθρου σε σχέση με την αποτελεσματική προώθηση 
της εννοιολογικής κατανόησης των εκπαιδευτικών για τη συγκεκριμένη έννοια. Η παρούσα 
εργασία εστιάζει στη διερεύνηση της δυνατότητας ειδικά σχεδιασμένου διδακτικού υλικού να 
προωθήσει αυτή την επιδίωξη. Συγκεκριμένα, το ερευνητικό ερώτημα που επιδιώκει να 
απαντήσει είναι το εξής:   Σε ποιο βαθμό η αλληλεπίδραση των προ-υπηρεσιακών εκπαιδευτικών με το 

διδακτικό υλικό βοηθά στη βελτίωση της ικανότητάς τους να εφαρμόζουν τα 
γνωρίσματα της ενέργειας (διάδοση, μετατροπή μορφής, διατήρηση και υποβάθμιση) 
για την ανάλυση συστημάτων; 

 
Μεθοδολογία  
Σύνοψη του Διδακτικού Υλικού και του Σκεπτικού του 
Η διδακτική ακολουθία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία υιοθετεί μια 
φιλοσοφικά ενημερωμένη προσέγγιση η οποία δίνει έμφαση στις επιστημολογικές διαστάσεις 
της ενέργειας και στη σύνδεσή της με την ανάλυση φυσικών συστημάτων 
(Constantinou&Papadouris, 2012). Ξεκινά από την ιδέα ότι στην επιστήμη αναπτύσσονται 
θεωρητικά πλαίσια για την ερμηνεία φαινομένων και ακολούθως εισάγει την ενέργεια ως ένα 
θεωρητικό πλαίσιο που έχει επινοηθεί για την ενοποιημένη ανάλυση φυσικών συστημάτων 
ανεξάρτητα από το πεδίο από το οποίο προέρχονται. Στη συνέχεια, το θεωρητικό πλαίσιο 
τυγχάνει σταδιακής επεξεργασίας μέσα από την εισαγωγή των βασικών γνωρισμάτων της 
ενέργειας (διάδοση, μετατροπή μορφής, διατήρηση, υποβάθμιση) με έμφαση στην ανάδειξη 
της συνεισφοράς τους στην ανάλυση συστημάτων. Συγκεκριμένα, η διάδοση της ενέργειας 
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και η μετατροπή μορφής εισάγονται ως μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιούνται 
συντονισμένα για να παρέχουν ερμηνεία για τις αλλαγές που παρατηρούμε στα φυσικά 
συστήματα. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των γνωρισμάτων της διατήρησης και της 
υποβάθμισης της ενέργειας αναδεικνύεται η συνεισφορά τους στην πρόβλεψη αλλαγών που 
αποκλείεται να συμβούν (διότι παραβιάζουν τη διατήρηση της ενέργειας), ή είναι πολύ 
πιθανόν να συμβούν, αντίστοιχα. 
Μία σημαντική ιδέα που τυγχάνει επεξεργασίας στο διδακτικό υλικό είναι η ενεργειακή 
αλυσίδα, ως μοντέλο αναπαράστασης της «πορείας» που ακολουθεί η ενέργεια στο πλαίσιο 
της λειτουργίας ενός συστήματος. Συγκεκριμένα, η ενεργειακή αλυσίδα περιλαμβάνει μια 
διάταξη από ορθογώνια και βέλη, που αντιπροσωπεύουν μορφές ενέργειας και διεργασίες 
διάδοσης ενέργειας αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διάταξη παρουσιάζει τις αλλαγές 
που υφίσταται η ενέργεια (περιπτώσεις διάδοσης ενέργειας/μετατροπών μορφής). Η χρήση 
διαφορετικών σχημάτων αποσκοπεί στη διαφοροποίηση των μορφών ενέργειας από τις 
διεργασίες διάδοσης, τα οποία συχνά ταυτίζονται από τους μαθητές (Millar, 2000).  
Στόχος του διδακτικού υλικού είναι οι μανθάνοντες να είναι σε θέση να απαντούν επαρκώς 
στο ερώτημα «Τι είναι ενέργεια, γιατί είναι χρήσιμη και πώς χρησιμοποιείται στην 
επιστήμη;».Η εργασία εστιάζει στο τελευταίο μέρος του ερωτήματος, το οποίο εμπλέκει την 
αξιοποίηση της ενέργειας στην ανάλυση της λειτουργίας φυσικών συστημάτων. 
 
Συμμετέχοντες 
Oι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 225 φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου που φοίτησαν, σε πέντε διαδοχικά εξάμηνα, σε συγκεκριμένο 
μάθημα περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών.Για την εφαρμογή του διδακτικού υλικού 
απαιτήθηκαν δεκατρείς συναντήσεις διάρκειας ενενήντα λεπτών.  
 
Έργα αξιολόγησης 
Η εργασία επικεντρώνεται σε δύο έργα αξιολόγησης. Το πρώτο δόθηκε τόσο πριν όσο και 
μετά τη διδακτική παρέμβαση και αναφέρεται στο σύστημα μίας χορτοκοπτικής μηχανής που 
τίθεται εκτός λειτουργίας μετά από τη χρήση της. Παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες δύο 
διαφορετικές ερμηνείες του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται σε αυτό το σύστημα ο νόμος 
διατήρησης της ενέργειας και καλούνται να τοποθετηθούν σε σχέση με αυτέςεξηγώντας το 
σκεπτικό τους (Σχήμα 1). Η πρώτη ερμηνεία αγνοεί την υποβάθμιση της ενέργειας ενώ η 
δεύτερη υιοθετεί μια στρεβλωμένη αντίληψη για τη διατήρησή της. Συνεπώς, μια έγκυρη 
απάντηση θα απέρριπτε και τις δύο ερμηνείες.  
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Σχήμα 1: Έργο αξιολόγησης 1. 
 

  
Το δεύτερο έργο αξιολόγησης παρουσιάζει στους μαθητές δύο ενεργειακές αλυσίδες 
ζητώντας τους να προσδιορίσουν φυσικά συστήματα των οποίων η λειτουργία 
ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη «πορεία» της ενέργειας. Το Σχήμα 2 παρουσιάζει τόσο τις 
δύο ενεργειακές αλυσίδες όσο και μια ενδεικτική ορθή απάντηση (περιγραφή συστήματος 
που ανταποκρίνεται στην κάθε ενεργειακή αλυσίδα). Το συγκεκριμένο έργο αξιολόγησης 
δόθηκε μόνο ως τελική αξιολόγηση, καθώς οι συμμετέχοντες δεν είχαν έρθει σε επαφή με 
ενεργειακές αλυσίδες προηγουμένως. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες δεν 
είχαν μελετήσει τις συγκεκριμένες ενεργειακές αλυσίδες στο πλαίσιο της διδασκαλίας.  

 Σχήμα 2: Έργο αξιολόγησης 2. 
 
Πιο κάτω σας δίνονται δύο διαφορετικές ενεργειακές αλυσίδες και σας ζητείται να προσδιορίσετε ένα σύστημα 
και μια μεταβολή που να ταιριάζει με την καθεμιά. Για κάθε σύστημα θα πρέπει να προσδιορίσετε τα όριά του.  
 
1.  
 
 
Παράδειγμα έγκυρης απάντησης: Ένα ζεστό σώμα (εσωτερική ενέργεια) έρχεται σε επαφή με ένα κρύο σώμα. Η 
ενέργεια μεταφέρεται μέσω θερμότητας από το ζεστό στο κρύο με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία του 
δεύτερου (εσωτερική ενέργεια). 
 
2.  
 
 
Παράδειγμα έγκυρης απάντησης: Ένα συσπειρωμένο ελατήριο (ελαστική δυναμική ενέργεια) αφήνεται να 
επανέλθει στη φυσική του κατάσταση και σπρώχνει (μηχανικό έργο) ένα αντικείμενο που αρχίζει να κινείται 
(κινητική ενέργεια). Η κίνηση του αντικειμένου είναι κατακόρυφη προς τα πάνω υπό την επίδραση της δύναμης 
του βάρους (μηχανικό έργο). Η περιγραφή των μεταβολών του συστήματος σταματά καθώς το αντικείμενο 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανοδική πορεία (αύξηση βαρυτικής δυναμικής ενέργειας).   
 

Διαβάστε την πιο κάτω συζήτηση ανάμεσα σε δύο φοιτητές αναφορικά με το νόμο 
διατήρησης της ενέργειας.  
 
Φοιτητής 1: «Η συνολική ποσότητα της ενέργειας του συστήματος διατηρείται σταθερή. 
Απλώς μετατρέπεται σε μια άλλη μορφή. Έτσι, η χημική δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε 
μια άλλη μορφή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ώστε να μετατραπεί με τη 
σειρά της σε μια άλλη μορφή και να προκαλέσει νέες μεταβολές». 
 
Φοιτητής 2: «Δεν συμφωνώ μαζί σου. Όταν λέμε ότι η ενέργεια διατηρείται σταθερή δεν 
σημαίνει ότι η ποσότητά της πριν και μετά από μια διεργασία είναι σταθερή. Πάντοτε πρέπει 
να λαμβάνουμε υπόψη μας και το προϊόν που προκύπτει στη διεργασία που μελετούμε. Σε 
αυτή την περίπτωση για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα (περιποίηση γρασιδιού) 
χρησιμοποιήθηκε μια ποσότητα ενέργειας. Έτσι, η ποσότητα της ενέργειας μειώνεται αλλά 
ταυτόχρονα παράγεται ένα αποτέλεσμα που αντιστοιχεί με τη μείωση της ποσότητας 
ενέργειας. Είναι με αυτή την έννοια που διατηρείται σταθερή η ενέργεια». 
 
Συμφωνείτε με το φοιτητή 1, το φοιτητή 2 ή κανέναν από τους δύο; Εξηγήστε την 
απάντησή σας. 
 

Κινητική 
Ενέργεια 

Μηχανικό 
έργο 

Εσωτερική 
Ενέργεια 

Ελαστική 
Δυναμική 
Ενέργεια 

Μηχανικό 
Έργο 

Κινητική 
Ενέργεια 

Βαρυτική 
Δυναμική 
Ενέργεια 

Μηχανικό 
Έργο 
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Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων 
Για την επεξεργασία των απαντήσεων των συμμετεχόντων στο πρώτο έργο αξιολόγησης 
αξιοποιήθηκε υφιστάμενο σχήμα κωδικοποίησης (Papadouris, Hadjigeorgiou&Constantinou, 
2014) το οποίο προσαρμόστηκε ώστε να ανταποκρίνεται και να καλύπτει τη διαφοροποίηση 
εντός των δεδομένων. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο δεύτερο έργο αξιολόγησης 
οργανώθηκαν σε ιεραρχημένες κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό στον οποίο τα συστήματα 
που πρότειναν ανταποκρίνονταν στη δοσμένη ενεργειακή αλυσίδα.  
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Έργο αξιολόγησης 1  
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο πρώτο έργο αξιολόγησης οργανώθηκαν σε έξι 
κατηγορίες (Πίνακας 1) ανάλογα με τη συμβατότητα τους με το νόμο διατήρησης και την 
υποβάθμιση της ενέργειας.  
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων που ήταν συμβατές 
τόσο με το νόμο διατήρησης, όσο και με την υποβάθμιση της ενέργειας (π.χ.«Διαφωνώ με το 
φοιτητή 1, η χημική δυναμική ενέργεια θα μετατραπεί σε άλλη μορφή που δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ώστε να μετατραπεί με τη σειρά της σε άλλη. Πλέον είναι 
διασκορπισμένη και δεν μπορούμε να τη συγκεντρώσουμε ξανά… Η ποσότητα της ενέργειας δεν 
μειώνεται, αλλά υποβαθμίζεται»).Στη δεύτερη κατηγορία συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις των 
συμμετεχόντων που ήταν συμβατές με το νόμο διατήρησης της ενέργειας αλλά παρέβλεπαν ή 
συγκρούονταν, με την ιδιότητα της υποβάθμισης (π.χ., «Συμφωνώ με το φοιτητή 1 στο σημείο 
όπου αναφέρει ότι η συνολική ποσότητα της ενέργειας του συστήματος διατηρείται σταθερή, 
δηλαδή μετατρέπεται σε άλλες μορφές, δεν μειώνεται»).  
Ακολούθως, στην τρίτη κατηγορία οργανώθηκαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων που 
κατέληγαν να διαστρεβλώνουν το νόμο διατήρησης της ενέργειας. Η κύρια στρέβλωση που 
παρουσιάστηκε αφορά στη διατήρηση της ενέργειας υπό την έννοια ότι το «έλλειμμα» 
ενέργειας που φαίνεται να προκύπτει όταν τίθεται εκτός λειτουργίας η μηχανή, αντιστοιχεί με 
το προϊόν που έχει επιτευχθεί, δηλαδή το κούρεμα του γρασιδιού (π.χ., «Συμφωνώ με το 
φοιτητή 2, για το λόγο ότι λαμβάνει υπόψη και το προϊόν που προκύπτει από τη διεργασία. Η 
ενέργεια μειώνεται αλλά ταυτόχρονα παράγεται ένα αποτέλεσμα που αντιστοιχεί με τη μείωση 
της ποσότητας της ενέργειας»).  
Στην τέταρτη κατηγορία οργανώθηκαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων που απέρριπταν 
ρητά το νόμο διατήρησης της ενέργειας (π.χ.,«Μια αρχική ενέργεια μπορεί να διαδοθεί ή να 
μετατραπεί και σίγουρα θα χάσει ένα μέρος της κατά τη διαδικασία αυτή»).  
Η πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνει τις απαντήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες απέφυγαν να 
τοποθετηθούν ρητά και να εκφράσουν το σκεπτικό τους (π.χ., «Κατά κάποιο τρόπο συμφωνώ 
με το φοιτητή 1, καθώς η συνολική ποσότητα της ενέργειας διατηρείται σταθερή. Εντούτοις δεν 
είμαι σίγουρη για το αν χρησιμοποιείται ποσότητα ενέργειας για την παραγωγή ενός έργου. Αν 
αυτό δεν ήταν σωστό τότε γιατί εξαντλούνται οι μπαταρίες;»). Τέλος, η έκτη κατηγορία 
περιλαμβάνει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων που έδωσαν μία άσχετη απάντηση που δεν 
απευθύνθηκε στο ερώτημα.  
Η σύγκριση της κατανομής των απαντήσεων στις κατηγορίες πριν και μετά τη διδασκαλία, 
μέσω του στατιστικού ελέγχου Wilcoxon,εισηγείται σημαντική βελτίωση (Z=-9, 12,p<.001). 
Ενδεικτικά, το ποσοστό των συμμετεχόντων που αναφέρθηκε στην υποβάθμιση της ενέργειας 
αυξήθηκε από 3% σε 41% (Κατηγορία 1) ενώ οι απαντήσεις που υιοθετούσαν στρεβλωμένη 
αντίληψη για το νόμο διατήρησης μειώθηκαν από 30% σε 8% (Κατηγορία 3).  
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Πίνακας 1: Αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης των απαντήσεων των συμμετεχόντων στο 

πρώτο έργο αξιολόγησης. 
 Κατηγορίες απαντήσεων πριν μετά 
 Ν % Ν % 
1 Αναγνώριση της ιδιότητας της διατήρησης και έμμεση ή άμεση 

αναφορά στην ιδιότητα της υποβάθμισης 
6 3 92 41 

2 Αναγνώριση της ιδιότητας της διατήρησης αλλά διαστρέβλωση (ή 
παράβλεψη) της ιδιότητας της υποβάθμισης  

139 63 114 50 
3 Διαστρέβλωση του νόμου διατήρησης της ενέργειας 62 28 16 8 
4 Απόρριψη του νόμου διατήρησης της ενέργειας 7 3 1 1 
5 Απουσία σαφούς τοποθέτησης 4 2 - - 
6 Άσχετες απαντήσεις 2 1 - - 
 Σύνολο 220 100 223 100 

 
Έργο αξιολόγησης 2 
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων 
των συμμετεχόντωνστο δεύτερο έργο αξιολόγησης. Στην πρώτη κατηγορία εντάχθηκαν οι 
απαντήσεις των συμμετεχόντων που περιέγραφαν ένα σύστημα που ανταποκρινόταν με 
έγκυρο τρόπο στην ενεργειακή αλυσίδα συνολικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα για την πρώτη 
αλυσίδα είναι το εξής: «Δύο αντικείμενα διαφορετικής θερμοκρασίας αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους. Για παράδειγμα ένα αντικείμενο 10°C και ένα άλλο αντικείμενο 30°C. Διαδίδεται 
ενέργεια μέσω θερμότητας από το πιο ζεστό στο κρύο αντικείμενο», ενώ για τη δεύτερη 
ενεργειακή αλυσίδα μία έγκυρη απάντηση είναι η εξής: «Συμπιέζουμε ένα ελατήριο που 
βρίσκεται κατακόρυφα και έχει μια μπάλα στην κορυφή του. Το σύστημα ξεκινά όταν θα έχουμε 
σταματήσει τη συμπίεση του ελατηρίου. Καθώς το ελατήριο αποσυμπιέζεται, η μπάλα 
εκτοξεύεται. Το σύστημα σταματά όταν η μπάλα φτάνει στο μέγιστο ύψος». 
Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων που 
περιέγραψαν ένα σύστημα που ανταποκρινόταν με έγκυρο τρόπο μόνο σε ένα τμήμα της 
ενεργειακής αλυσίδας. Ένα παράδειγμα για τη δεύτερη ενεργειακή αλυσίδα είναι το εξής: 
«Υπάρχει ένα ελατήριο που αποσυμπιέζεται και σπρώχνει μία μπάλα. Η μπάλα κινείται... και 
πέφτει στη Γη και για αυτό αυξάνεται η βαρυτική δυναμική ενέργεια». Στο συγκεκριμένο 
σύστημα το αντικείμενο κινείται προς τα κάτω με αποτέλεσμα η βαρυτική δυναμική ενέργεια 
να μειώνεται, σε αντίθεση με την ενεργειακή αλυσίδα η οποία υπονοεί αύξηση της βαρυτικής 
δυναμικής ενέργειας.Στην τρίτη κατηγορία οργανώθηκαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 
που περιέγραψαν ένα φυσικό σύστημα που περιλάμβανε κάποιααπό τα στοιχεία της 
ενεργειακής αλυσίδας τα οποία όμως είχαν ενσωματωθεί με μη έγκυρο τρόπο (π.χ., «Υπάρχει 
ένα συμπιεσμένο ελατήριο. Η ενεργειακή αλυσίδα ξεκινά όταν το ελατήριο αφήνεται να κινηθεί 
για να πάρει την αρχική του μορφή. Κινείται προς τα πάνω και έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια 
λόγω του ύψους του»). 
Η τέταρτη κατηγορία αποτελείται από περιγραφές άσχετων συστημάτων που δεν 
παρουσιάζουν σύνδεση με τη δοθείσα ενεργειακή αλυσίδα (π.χ., «Το άναμμα ενός σπίρτου, 
από τη στιγμή που θα το τρίψουμε στο κουτί, μέχρι τη στιγμή που ανάβει»). Τέλος, στην πέμπτη 
κατηγορία εντάχθηκαν οι συμμετέχοντες που δεν έδωσαν κάποια απάντηση. 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης των απαντήσεων των συμμετεχόντων στο 
δεύτερο έργο αξιολόγησης. 

 
Αξίζει να αναφερθεί ότι 89% των συμμετεχόντων ήταν σε θέση να περιγράψουν ένα σύστημα 
που ανταποκρίνεται με έγκυρο τρόπο στην πρώτη ενεργειακή αλυσίδα. Το αντίστοιχο 
ποσοστό για τη δεύτερη, πιο πολύπλοκη, ενεργειακή αλυσίδα ήταν 50%. Οι απαντήσεις των 
συμμετεχόντων στη δεύτερη αλυσίδα εκτέθηκαν σε πιο λεπτομερή επεξεργασία, 
τοποθετώντας την έμφαση στα μεμονωμένα στοιχεία της ενεργειακής αλυσίδας, ώστε να 
εξεταστεί περαιτέρω η σημαντική απόκλιση ανάμεσα στα ποσοστά επιτυχίας στις δύο 
περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε κατά πόσοη περιγραφή του συστήματος που είχαν 
προτείνει οι συμμετέχοντες αναφερόταν στο καθένα από τα στοιχεία και κατά πόσο η 
αναφορά αυτή ήταν έγκυρη ή όχι (Πίνακας 3).Μια δυσκολία που φάνηκε να περιόρισε το 
ποσοστό επιτυχίας στη δεύτερη αλυσίδα, αφορά στην ελλιπή κατανόηση των συμμετεχόντων 
για τη σύνδεση ανάμεσα στη δύναμη της βαρύτητας και τη διάδοση ενέργειας μέσω 
μηχανικού έργου (στο σύστημα γη-ανυψωμένο αντικείμενο), καθώς το αντικείμενο κινείται 
προς τα πάνω.  
 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα της ανάλυσης των απαντήσεων των συμμετεχόντων για κάθε μέρος της 
δεύτερης ενεργειακής αλυσίδας, στο έργο αξιολόγησης 2. 

 Ν % 
Αναφορά στην ελαστική δυναμική ενέργεια 217 99 
Έγκυρη αναφορά  208 95 
Μη έγκυρη αναφορά  9 4 
   Αναφορά στο μηχανικό έργο 186 85 
Έγκυρη αναφορά  161 73 
Μη έγκυρη αναφορά  25 12 
   Αναφορά στην κινητική ενέργεια 220 100 
Έγκυρη αναφορά  220 100 
Μη έγκυρη αναφορά  - - 
   Αναφορά στο μηχανικό έργο 119 69 
Έγκυρη αναφορά  41 19 
Μη έγκυρη αναφορά  78 50 
   

 Κατηγορίες απαντήσεων 1η αλυσίδα 2η αλυσίδα 
N % Ν % 

1 Έγκυρη περιγραφή ενός φυσικού συστήματος που 
ανταποκρίνεται στην ενεργειακή αλυσίδα 152 89 111 50 

2 Περιγραφή ενός φυσικού συστήματος που ανταποκρίνεται 
σε ένα μέρος της ενεργειακής αλυσίδας 12 7 99 44 

3 Περιγραφή ενός φυσικού συστήματος που ενσωματώνει 
μερικές μορφές ενέργειας, με μη έγκυρο τρόπο 4 2 10 4 

4 Περιγραφή ενός άσχετου συστήματος 4 2 - - 
5 Χωρίς απάντηση - - 5 2 
 Σύνολο 172 100 225 10

0 
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Αναφορά στη βαρυτική δυναμική ενέργεια 193 88 
Έγκυρη αναφορά  129 59 
Μη έγκυρη αναφορά  64 28 

 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εργασία επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό που 
καταγράφεται στη βιβλιογραφία αναφορικά με την ανεπαρκή κατανόηση των εκπαιδευτικών 
για την ενέργεια (Kruger, 1990; Summers etal, 1998;Χατζηγεωργίου, Παπαδούρης, & 
Κωνσταντίνου, 2013; Papadouris, Hadjigeorgiou&Constantinou, 2014). Τα αποτελέσματα 
επίσης εισηγούνται σημαντική βελτίωση στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να αξιοποιούν 
την ενέργεια και τα γνωρίσματά της στην ανάλυση της λειτουργίας φυσικών συστημάτων. 
Αυτή η βελτίωση μπορεί να αποδοθεί σε κάποιο βαθμό στην έμφαση της διδασκαλίας στην 
ανάδειξη της ενέργειας ως επιστημολογικού εργαλείου για την ανάλυση συστημάτων.  
Παράλληλα με τις πιο πάνω ενθαρρυντικές ενδείξεις, τα δεδομένα φανερώνουν 
συγκεκριμένες δυσκολίες που δεν έτυχαν επαρκούς διδακτικής επεξεργασίας, παρέχοντας 
ταυτόχρονα εισηγήσεις για πιθανές αναθεωρήσεις για περαιτέρω βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας τουδιδακτικού υλικού.Μία σημαντική ένδειξη δυσκολίας αποτελεί η 
τάση κάποιων συμμετεχόντων για διαστρέβλωση του νόμου διατήρησης. Ένα άλλο 
παράδειγμα αφορά στη δυσκολία των συμμετεχόντων να διαχειριστούν συγκεκριμένες 
μορφές και διεργασίες διάδοσης ενέργειας, στο πλαίσιο της ανάλυσης συστημάτων. 
Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η δυσκολία διασύνδεσης ανάμεσα στη δύναμη του βάρους 
και το μηχανικό έργο, ως διεργασία διάδοσης ενέργειας κατά την κατακόρυφη μετατόπιση 
ενός αντικειμένου (δεύτερο έργο αξιολόγησης).  
Καταλήγοντας, τα δεδομένα μπορούν να υποστηρίξουν και να ενημερώσουν προσπάθειες 
ανάπτυξης αποτελεσματικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και προετοιμασίας εκπαιδευτικών 
σε σχέση με την ενέργεια. Επίσης, μπορούν να ενημερώσουν μελλοντικές ερευνητικές 
προσπάθειες συστηματικότερηςδιερεύνησης των δυσκολιών που φαίνονται να υποσκάπτουν 
την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν την ενέργεια και τα γνωρίσματά της για 
την ανάλυση της λειτουργίας φυσικών συστημάτων.  
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Περίληψη Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί προϋπόθεση για την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη, και είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η έλλειψη 
όμως δεδομένων για την επαγγελματική αναβάθμιση και αντίστοιχες επιμορφωτικές δράσεις 
για τους έλληνες εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών οδήγησε στη διαμόρφωση ενός 
διερευνητικού εργαλείου για την ανίχνευση των απόψεων και των ενδιαφερόντων των 
εκπαιδευτικών. Στο σχετικό ερωτηματολόγιο απάντησαν 50 εκπαιδευτικοί Φυσικών 
Επιστημών. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με τα διεθνή ευρήματα. 
Αναδεικνύουν την ανάγκη για επιμόρφωση κυρίως σε θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης του 
εργαστηρίου, της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, καθώς και της τεχνολογικής 
παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου. 
 
Abstract There is a lack of data concerning the professional development of science teachers in Greece. 
This led to the formation of a toοl for the detection of the teachers’ views on further training 
needs. A relevant questionnaire was answered by 50 secondary education science teachers. 
The first results are in line with the international findings. The resulta highlight the need for 
training on pedagogical content knowledge, the exploitation of the school laboratory, as well 
as the technological pedagogical content knowledge. 
 
 
Εισαγωγή 
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον κριτικό 
μετασχηματισμό του περιβάλλοντος μάθησης και διδασκαλίας στην σχολική τάξη. Μέσω της 
επιμόρφωσης επιχειρείται η κάλυψη κενών κατά την αρχική εκπαίδευση, καθώς και η 
ενημέρωση στις σύγχρονες επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις (Κατσαρού & Δεδούλη, 
2008). Για την ικανοποίηση αυτών των ελλείψεων ακολουθούνται δύο προσεγγίσεις: α) 
γενική θεωρητική επανεκπαίδευση με σεμινάρια που στοχεύουν στη βαθύτερη γνώση των 
μαθημάτων που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί καθώς και στην ενημέρωσή τους σε θέματα 
παιδαγωγικού ενδιαφέροντος και β) σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων που 
στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε 
σύγχρονα διδακτικά αντικείμενα ή σε αντικείμενα που δεν είχαν τη δυνατότητα να 
επιμορφωθούν κατά την αρχική τους εκπαίδευση με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη 
και εξέλιξη (Φραγκούλης κ.α., 2012). Η επιμόρφωση οφείλει να ενσωματώνει τις βασικές 
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προϋποθέσεις για την αποτελεσματική μάθηση των ενηλίκων εκπαιδευομένων, που είναι η 
ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής τους, η αξιοποίηση των εμπειριών και γνώσεων που 
διαθέτουν και η αξιολόγηση του ιδιαίτερου τρόπου μάθησης κάθε εκπαιδευόμενου. Εάν οι 
προϋποθέσεις αυτές δεν εξασφαλιστούν, οι εκπαιδευόμενοι τείνουν να αναπτύσσουν 
μηχανισμούς άμυνας και παραίτησης κατά τη διεργασία της μάθησης (Κόκκος, 2003). 
To κίνητρο για αλλαγή – επιμόρφωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επαγγελματική 
αναβάθμιση των εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(Huibregtse, Korthagen, & Wubbels, 1994). Η σχετική εμπειρική μελέτη αναδεικνύει την 
αναγκαιότητα για επικαιροποίηση των επιστημονικών γνώσεων και επιμόρφωση σε θέματα 
παιδαγωγικής προσέγγισης στη διδασκαλία των ΦΕ ως τα δύο σημαντικότερα σημεία για την 
επαγγελματική αναβάθμιση. Σύμφωνα με τους Hur & Hara (2007), οι εκπαιδευτικοί 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις. Εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, 
παιδαγωγική γνώση και θέματα διδακτικής, καθώς επίσης και παιδαγωγική αξιοποίηση των 
ΤΠΕ. Για να ξεπεραστούν τα ανωτέρω προβλήματα προτείνεται η επαγγελματική ανάπτυξη 
μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα επιμόρφωσης. Ο Paik και οι συνεργάτες του 
(2011) σημειώνουν ότι η επιμόρφωση σε θέματα που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ΦΕ προτείνουν 
και δίνουν έμφαση σε διδακτικές στρατηγικές και γνώση περιεχομένου, συνεισφέρει στην 
επαγγελματική τους αναβάθμιση και ιδιαίτερα στην υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. 
Ο Southerland και οι συνεργάτες του το 2012 επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός ενός 
προγράμματος επαγγελματικής αναβάθμισης οφείλει να λαμβάνει κυρίως υπόψη του τη 
γνωστική και συναισθηματική κατάσταση των εκπαιδευτικών. Επίσης, το κριτήριο για την 
παρακολούθηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης από εκπαιδευτικούς ΦΕ εξαρτάται από 
τους στόχους του (Saka, 2013).  
Στις παραπάνω μελέτες οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν τη σπουδαιότητα των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όχι μόνο ως προς την παιδαγωγική 
αξιοποίηση τους στην τάξη, αλλά και ως εργαλείου παροχής επιμορφωτικών δράσεων και 
πολύ περισσότερο ως γνωστικού εργαλείου κατά τη δική τους επιμόρφωση. Οι ΤΠΕ 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση στο νέο περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας 
καθώς συνεισφέρουν σημαντικά στη βέλτιστη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και 
πληροφοριών, στην παρουσίαση πληροφοριών μέσω δυναμικών αλληλεπιδραστικών 
πολλαπλών αναπαραστάσεων και στην επικοινωνία. Στο σύγχρονο σχολείο η έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη πολυτροπικών 
διδακτικών προσεγγίσεων (Αναστασιάδης, 2011). Όμως η ένταξη των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί νέους ρόλους για τους εκπαιδευτικούς, διαφορετικές 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε νοηματοδοτημένη μάθηση και 
νέες πρακτικές για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την οικοδόμηση της γνώσης από τους 
μαθητές. Κυρίως όμως προϋποθέτει νέες προσεγγίσεις στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
(UNESCO, 2008). 
Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση του van Driel και των συνεργατών του (2000) 
συμπεραίνεται ότι κατά τη σχεδίαση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Φυσικών 
Επιστημών απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη μια σειρά παραγόντων. Αυτοί σχετίζονται με την 
αναφερόμενη ως «πρακτική» γνώση, που περιλαμβάνει τη διδακτική εμπειρία και τις 
πεποιθήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών.  
Το 2010 ο Jimoyiannis ενσωματώνει τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και προτείνει την επαγγελματική αναβάθμιση των 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της τεχνολογικής παιδαγωγικής γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες 
(Technological Pedagogical Science Knowledge, TPASK). Χαρακτηριστικό στοιχείο 
βελτίωσης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θεωρείται ο συνδυασμός της διδακτικής 
πράξης στην τάξη με αυθεντικές μαθησιακές καταστάσεις με στόχο τη δυνατότητα σχεδίασης 
των βέλτιστων διδακτικών προσεγγίσεων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Όπως 
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φαίνεται, για τη σχεδίαση αποτελεσματικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σημαντικό ρόλο 
παίζει η ανίχνευση των γνώσεων και των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών σε θέματα 
επιστημονικού περιεχομένου, διδακτικών τεχνικών και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. 
Σε ελληνικό επίπεδο λίγες είναι οι μελέτες σχετικά με την επαγγελματική αναβάθμιση των 
εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στον κλάδο των Φυσικών Επιστημών. 
Οι Βοζαΐτης και η Υφαντή (2006) τονίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί καθίστανται ικανοί να 
εξυπηρετήσουν τους διδακτικούς τους σκοπούς όχι μόνο όταν είναι καλά προετοιμασμένοι 
για το επάγγελμα, αλλά και όταν μπορούν να διατηρούν και να βελτιώνουν τη συμβολή τους 
σε αυτό, μέσω και της δικής τους μακροχρόνιας μάθησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
εμπειρικής μελέτης τους διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι δεκτικοί στους νέους 
τρόπους διερεύνησης της επαγγελματικής τους μάθησης, αναγνωρίζοντας την επιμορφωτική 
λειτουργία και σε πηγές επαγγελματικής μάθησης που εντάσσονται στο χώρο εργασίας τους. 
Παράλληλα, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της επιμόρφωσης και η συμβολή της στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής ανάπτυξης και των ικανοτήτων 
των εκπαιδευτικών. Επιπλέον οι Βοζαΐτης και η Υφαντή τονίζουν ότι ο σχεδιασμός της 
επιμόρφωσης θα πρέπει να διαπνέεται από σοβαρότητα, ποιότητα και να υποστηρίζει τη 
διαλεκτική σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης, ώστε να παράγεται γνώση, απαραίτητη στη 
σχολική διαδικασία. Τέλος αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) στο σχεδιασμό προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών, με τη διαμόρφωση μιας εποικοδομητικής επικοινωνίας με τις άλλες 
βαθμίδες εκπαίδευσης. 
Σχετικά με θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής 
(Μπέλλου, Λαδιάς & Μικρόπουλος 2010) για τη σχεδίαση προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι 
πληροφορικοί επιθυμούν επιμόρφωση κυρίως σε θέματα γνώσης περιεχομένου και 
παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι κατά το 
σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πεποιθήσεις τους.  
Οι Λαγουδάκος & Καραγεώργος (2010) ορίζουν ως επιμορφωτική ανάγκη κάθε γνώση, 
δεξιότητα ή στάση, που είναι αναγκαία αλλά μη διαθέσιμη από ένα άτομο, για την επαρκή 
και πλήρη εκτέλεση μιας εργασίας ή γενικότερα μιας δραστηριότητας που περιλαμβάνει ένα 
σύνολο εργασιών. Υποστηρίζοντας δε ότι η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών είναι η 
πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, διερευνούν τις επιμορφωτικές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών τεχνικής εκπαίδευσης και διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν σημαντική την επιμόρφωσή τους σε θέματα από τα γνωστικά πεδία των ειδικοτήτων 
τους και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
Όσον αφορά στις Φυσικές Επιστήμες εντοπίστηκε μία μελέτη σχετικά με τη διερεύνηση 
επιμορφωτικών αναγκών (Ζησάκος, 2010). Τα αποτελέσματα της δείχνουν ότι οι 
εκπαιδευτικοί ΦΕ θεωρούν ότι ενώ διαθέτουν τις απαραίτητες βασικές επιστημονικές γνώσεις 
δεν έχουν την απαραίτητη παιδαγωγική κατάρτιση και τις αντίστοιχες δεξιότητες για την 
άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Κατά συνέπεια προτιμούν επιμορφωτικά 
προγράμματα που δίνουν έμφαση στην παιδαγωγική κατάρτιση, στις δεξιότητες άσκησης του 
εκπαιδευτικού έργου και όχι στις βασικές επιστημονικές γνώσεις. Στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία (90,4%) θεωρούν ότι χρειάζονται επιμόρφωση κατά σειρά προτίμησης, στους 
τομείς της Παιδαγωγικής, των Νέων Τεχνολογιών, των Πειραματικών Διατάξεων, της 
Διαχείρισης Κρίσεων, των Διδακτικών Μεθόδων και της Διοίκησης. Στους τομείς του 
διδακτικού αντικειμένου η ζήτηση για επιμόρφωση είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με 
τα προηγούμενα. 
Από τη σύντομη επισκόπηση αναδεικνύεται ότι τα θέματα σχετικά με την επαγγελματική 
αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κοινά σε διεθνές και 
ελληνικό επίπεδο. Φαίνεται επίσης η έλλειψη δεδομένων σχετικά με τον κλάδο των Φυσικών 
Επιστημών. Η παρούσα εργασία αποτελεί το πρώτο στάδιο για τη δημιουργία ενός εργαλείου 



779 
 

για την καταγραφή δεδομένων με στόχο τη σχεδίαση στοχοθετημένων επιμορφωτικών 
δράσεων για τους εκπαιδευτικούς ΦΕ. 
 
Μεθοδολογία 
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών 
Φυσικών Επιστημών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας 
εργασίας αφορούν στη διερεύνηση:  των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών  του βαθμού ενδιαφέροντός των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένα αντικείμενα 

επιμόρφωσης   του βαθμού ενδιαφέροντός των εκπαιδευτικών για επιμορφώσεις σχετικά με το 
εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών. 

Με βάση τη σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση και τις θεωρητικές προσεγγίσεις για την 
επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών (Μπέλλου, Λαδιάς και Μικρόπουλος 2010; 
Korres-Pavlis et al., 2009) έχει δημιουργηθεί ένα αρχικό ερωτηματολόγιο διερεύνησης 
επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών ΦΕ. Σκοπό αυτού του ερωτηματολογίου αποτελεί η 
διερεύνηση του βαθμού ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για ποικίλα θέματα επιμόρφωσης 
με στόχο τη διαμόρφωση ενός περισσότερο συγκεκριμένου και λεπτομερούς σχετικού 
ερωτηματολογίου. Αποτελείται από έξι μέρη:   Α' Μέρος-Προσωπικά στοιχεία: Φύλο, Ηλικία, Διδακτική εμπειρία (έτη), Ειδικότητα, 

Περιοχή σχολείου, Τύπος σχολείου, Πτυχία – επιμορφώσεις  Β' Μέρος-Βαθμός ενδιαφέροντος για αντικείμενα επιμόρφωσης: Επικαιροποίηση 
επιστημονικών γνώσεων, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Διδακτικές τεχνικές, 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, Διαδραστικοί πίνακες, Συστήματα 
συγχρονικής λήψης και απεικόνισης (MBL)  Γ' Μέρος-Βαθμός ενδιαφέροντος για το σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών: 
Εκπαιδευτική διαδικασία εργαστηριακών ασκήσεων, Πειραματική διαδικασία 
εργαστηριακών ασκήσεων, Λειτουργία εργαστηριακών οργάνων  Δ' Μέρος-Επίπεδο χρήσης των ΤΠΕ  Ε' Μέρος-Βαθμός ενδιαφέροντος για ειδικότερες επιμορφώσεις στο σχολικό δίκτυο: 
Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις δυνατότητες της πλατφόρμας moodle, Απόκτηση 
γνώσεων σχετικά με τις δυνατότητες της πλατφόρμας e-class  ΣΤ' Μέρος-Βαθμός χρήσης των εμπλουτισμένων εγχειριδίων του Ψηφιακού Σχολείου. 

Το ερωτηματολόγιο που έχει δημιουργηθεί αποτελεί ένα εργαλείο για το σχεδιασμό 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, περιλαμβάνοντας όλα τα στάδια της διαδικασίας επαγγελματικής 
αναβάθμισης των εκπαιδευτικών, όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 1 (Mouza, 2006).  
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 Σχήμα 1: Στάδια επαγγελματικής αναβάθμισης εκπαιδευτικών 
Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε στο ελεύθερο εργαλείο Google forms και απευθύνθηκε 
διαδικτυακά στους 131 εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιωαννίνων κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2014. Το 
ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 50 εκπαιδευτικούς, δηλαδή περίπου το 38% του δείγματος. 
 
Αποτελέσματα 
Το δείγμα ως προς το φύλο ήταν σχετικά ισοδύναμο (23 άνδρες, 27 γυναίκες). Οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν πάνω από εννέα χρόνια προϋπηρεσίας. Οι 32 ήταν φυσικοί, 
οκτώ χημικοί, οκτώ βιολόγοι και δύο γεωλόγοι. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (37/50) 
υπηρετούσαν στο δήμο Ιωαννιτών, ενώ οι υπόλοιποι σε ημιαστικές περιοχές. Οι 15 είχαν 
μεταπτυχιακό δίπλωμα και τρεις διδακτορικό. Τριάντα εννέα (39) κατείχαν πιστοποιητικό 
στη χρήση των ΤΠΕ και 14 πιστοποιητικό παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Όπως 
φαίνεται, το δείγμα αποτελείται από έμπειρους εκπαιδευτικούς με ενδιαφέρον για την 
επαγγελματική τους αναβάθμιση. 
Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τον βαθμό ενδιαφέροντος των 50 εκπαιδευτικών για συγκεκριμένα 
αντικείμενα επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν πολύ έως πάρα πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον για την επαγγελματική τους αναβάθμιση σε όλες τις πτυχές της διδακτικής 
διαδικασίας. Η πλειοψηφία τους προτάσσει την επιμόρφωση σε θέματα αξιοποίησης του 
σχολικού εργαστηρίου ΦΕ. Ενδιαφέρον αποτελεί η επιθυμία της πλειοψηφίας (70%) για 
επιμορφώσεις που αφορούν στην παιδαγωγική λειτουργία του εργαστηρίου και όχι σε θέματα 
λειτουργίας συσκευών και οργάνων. Ακολουθούν τα θέματα παιδαγωγικού περιεχομένου και 
συγκεκριμένα διδακτικών τεχνικών, δηλαδή η παιδαγωγική γνώση περιεχομένου. Όσον 
αφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς (66%) επιθυμούν 
επιμόρφωση στην παιδαγωγική χρήση του διαδραστικού πίνακα. 
 

Πίνακας 1: Βαθμός ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για αντικείμενα επιμόρφωσης (Ν = 
50) 

Αντικείμενο Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 
Επιστημονικό περιεχόμενο 16 10 18 5 1 
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 19 22 7 2 0 
Διδακτικές τεχνικές 22 16 6 5 1 
Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ 17 12 18 3 0 
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Συμπεράσματα 
Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών ΦΕ με στόχο την 
επαγγελματική αναβάθμισή τους.  
Η μικρή συμμετοχή των εκπαιδευτικών, λίγο περισσότερο από το 1/3 του συνόλου των 
εκπαιδευτικών ΦΕ της Διεύθυνσης Ιωαννίνων μπορεί να ερμηνευθεί από τη μη συχνή χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό το αποτέλεσμα οδηγεί στη διαμόρφωση και άλλων 
εργαλείων εκτός του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για τη μελέτη των επιμορφωτικών 
αναγκών των εκπαιδευτικών ΦΕ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 78% των 50 
εκπαιδευτικών κατέχει πιστοποίηση στη χρήση των ΤΠΕ (Α’ επίπεδο), και ταυτόχρονα έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον για διεύρυνση αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων (πίνακας 1).  
Σημαντικό στοιχείο της μελέτης είναι το μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ΦΕ για 
επιμόρφωση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε 
λειτουργία σχετικά προγράμματα (επιμόρφωση Β’ επιπέδου). Το αποτέλεσμα οδηγεί στη 
διαμόρφωση τμήματος του εργαλείου διερεύνησης που να αφορά θέματα τεχνολογικής 
παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου και συνάδει με το έργο του ψηφιακού σχολείου. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η σειρά του βαθμού κατάταξης ως προς το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών για θέματα επιμόρφωσης είναι οι διδακτικές τεχνικές, το εργαστήριο Φυσικών 
Επιστημών, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και τέλος το επιστημονικό περιεχόμενο. Τα 
αποτελέσματα αυτά, και ιδιαίτερα η επιθυμία για επιμόρφωση σε θέματα παιδαγωγικής 
γνώσης περιεχομένου, συμφωνούν με αντίστοιχων ερευνών σε διεθνές επίπεδο (Paik et al., 
2011). Συμφωνούν επίσης με τη μελέτη διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών 
εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) του Ζησάκου (2010), όπου όμως οι πειραματικές 
διατάξεις εμφανίζουν μικρότερο ενδιαφέρον σε σχέση με τις ΤΠΕ. 
Η μικρής κλίμακας έρευνα, χωρίς να φιλοδοξεί σε γενικεύσεις, αναδεικνύει ως κεντρικό 
παράγοντα τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών τόσο ως εργαλείων 
υποστήριξης της διδακτικής πράξης όσο και ως εργαλείων επικοινωνίας και ενημέρωσης των 
εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών. 
Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου εργαλείου διερεύνησης 
των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών. 
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Περίληψη Η παρούσα μελέτη διερευνά τις απόψεις εκπαιδευτικών παιδιών μικρής ηλικίας για 
παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα διδασκαλίας τους στις Φυσικές 
Επιστήμες (ΦΕ). Έξη εκπαιδευτικοί μία από την Πρωτοβάθμια και πέντε από την 
Προσχολική Εκπαίδευση συμμετείχαν στην μελέτη. Γραπτή έκθεση, ομαδική συνέντευξη και 
ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων. Ποιοτική ανάλυση των 
γραπτών πρωτοκόλλων των εκπαιδευτικών, των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων  
οδήγησε σε ένα σημαντικό αριθμό παραγόντων οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερα ευρέα 
θέματα.  Οι σημαντικότεροι παράγοντες σχετίζονται με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους 
μαθητές και με περιστασιακούς παράγοντες. Σημαντικός αριθμός παραγόντων αφορούν 
κατηγορίες γνώσης του εκπαιδευτικού. Η παρούσα έρευνα, αν και αποτελεί μιας μικρής 
κλίμακας διερευνητική μελέτη και αφορά εκπαιδευτικούς που προέρχονται από μία χώρα, 
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια ολιστική  προσέγγιση 
βελτίωσης της διδασκαλίας των ΦΕ στα παιδιά μικρής ηλικίας.  
 
Περίληψη The present study explores experienced early-years-teachers’ views of factors influencing the 
quality of their teaching in science. Six teachers of the lower grades of education participated 
in the study: One from early-elementary and five from pre-primary education. A take-home 
written task, a group interview and two questionnaires were used for data collection. The most 
important findings are related to: teachers, students and situational factors. A significant 
number of teacher-related factors concern different categories of teacher knowledge. While 
findings should be interpreted within the limits of a small-scale exploration study and a study 
of teachers coming from a single country, they may be used to guide research of early-years’ 
teachers’ views and experiences in other countries as well. This would produce a pool of 
interesting and useful information that could contribute to a holistic approach to improvement 
of science instruction in early-years-education. 
 
 
Εισαγωγή 
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί των πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης έχουν 
ασθενές γνωστικό υπόβαθρο στις Φυσικές Επιστήμες (Kallery&Psillos 2001) και τα μαθήματά 
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τους έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και δεν προάγουν την κατανόηση και  επιστημονική 
σκέψη των παιδιών (Kallery, Psillos&Tselfes 2009). 
Η σπουδαιότητα της γνώσης των εκπαιδευτικών και η σχέση της με τις διδακτικές πρακτικές 
έχει τονιστεί από ερευνητές (Shulman 1986). Όμως αυτό που συμβαίνει στην τάξη δεν 
πηγάζει εξ’ ολοκλήρου από τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, ενώ όψεις της 
δουλειάς τους που δεν ελέγχονται από τους ίδιους, όπως η επήρεια των περιστασιακών 
παραγόντων παραβλέπονται (το λεγόμενο AttributionError) (Kennedy 2010). Οι κοινωνικοί 
ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών τείνει να επηρεάζεται 
περισσότερο από περιστασιακούς παράγοντες αν και κάποιοι παρατηρούν ότι μερικοί 
εκπαιδευτικοί είναι ικανότεροι άλλων στο να ανταπεξέρχονται σε περιστασιακές εντάσεις. 
Άλλοι ερευνητές (VanDrielandBerry 2012) σημειώνουν ότι η ανάπτυξη της γνώσης των 
εκπαιδευτικών, ειδικά της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ) δεν είναι μια 
γραμμική διαδικασία και μπορεί να επηρεαστεί από τα ειδικά περιβάλλοντα των 
εκπαιδευτικών καθώς και ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ισχυρές προσωπικές αντιλήψεις για το τι 
θεωρούν καλή διδασκαλία. Αυτό που χρειάζεται είναι μια λεπτομερής μελέτη των ατομικών 
απόψεων των εκπαιδευτικών για το τι πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσει τις πρακτικές στην 
τάξη. Ο σχεδιασμός για τη βελτίωση της διδασκαλίας στις ΦΕ πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του 
τις απόψεις αυτές.  
Με βάση τα παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι: Ποιοι είναι 
οι παράγοντες που οι εκπαιδευτικοί των πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης πιστεύουν ότι 
επηρεάζουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους στις ΦΕ; Ποιες αλληλεπιδράσεις βλέπουν οι 
εκπαιδευτικοί μεταξύ αυτών των παραγόντων;  
 
Μεθοδολογία και δείγμα 
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν έξη εκπαιδευτικοί. Μία από την πρωτοβάθμια και πέντε 
από την προσχολική. Όλες ήταν μέλη ομάδας εργασίας στην οποία συμμετείχε και μία 
ερευνήτρια με εξειδίκευση στη Φυσική. Η έρευνα σχεδιάστηκε ως «μικρής κλίμακας 
διερευνητική μελέτη» και τα δεδομένα συλλέχτηκαν με τέσσερα εργαλεία: μια γραπτή 
έκθεση από τους εκπαιδευτικούς, ένα ερωτηματολόγιο κατασκευασμένο από την ερευνήτρια, 
μια ομαδική συνέντευξη και ένα ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, με σκοπό να διερευνήσουν οι ίδιοι παράγοντες που οι εκπαιδευτικοί των 
πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της 
διδασκαλίας τους στις ΦΕ (αντιπροσωπευτικά έργα περιλαμβάνονται στο παράρτημα της 
παρούσας εργασίας).  Το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς παρείχε χρήσιμα δεδομένα για τα ζητήματα που οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς 
μας θεωρούν ότι έχουν σημαντική επήρεια στη διδασκαλία των ΦΕ. 
 
Ανάλυση δεδομένων και αποτελέσματα 
Τα δεδομένα αναλύθηκαν ποιοτικά. Χρησιμοποιήθηκε σύστημα ανάλυσης τριών επιπέδων. 
Αρχικά τα δεδομένα μελετήθηκαν επανειλημμένα και επισημάνθηκαν τα πλέον σημαντικά 
ζητήματα. Στη συνέχεια σε αυτά τα δεδομένα εντοπίστηκαν μονάδες πληροφοριών (φράσεις 
ή προτάσεις) οι οποίες αργότερα αποτέλεσαν τη βάση για τον προσδιορισμό κατηγοριών. Στο 
δεύτερο επίπεδο χρησιμοποιήθηκε τεχνική συνεχούς σύγκρισης για τησυγκρότηση των 
μονάδωνπληροφοριών σε ομογενείς κατηγορίες. Στο τρίτο επίπεδο οι κατηγορίες 
οργανώθηκαν σε θέματα (Strauss&Corbin, 1990). Η ανάλυση ανέδειξε ένα σημαντικό αριθμό 
παραγόντων οι οποίοι οργανώθηκαν σε τέσσερα θέματα που αφορούν:  Τον εκπαιδευτικό  Το μαθητή 
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 Περιστασιακούς παράγοντες  Πρωτοβουλίες για προσωπική επαγγελματική αναβάθμιση 
 
Θα αναφέρουμε αντιπροσωπευτικά ευρήματα από κάθε θέμα. 
Οι σχετιζόμενοι με τον εκπαιδευτικό παράγοντες εντάσσονται σε πέντε τομείς:  Γνώση  Συναισθηματικοί (affective)  Αισθηματικοί (emotional)  Προσωπικότητα  Εμπειρίες 
 
Στον τομέα της γνώσης, εκτός από τη ρητή αναφορά στην γνώση του αντικειμένου, οι 
εκπαιδευτικοί μίλησαν για έναν αριθμό άλλων παραγόντων που συνθέτουν δύο κατηγορίες 
γνώσης τους, την Παιδαγωγική Γνώση (ΠΓ) και την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 
(ΠΓΠ). Οι παράγοντες αυτοί και οι μεταξύ τους συσχετίσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.  
Τρεις από τους παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό ανήκουν στο 
συναισθηματικό τομέα (affective): Ενδιαφέρον, κίνητρα και στάσεις. Στη συνέντευξή τους οι 
εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι οι παράγοντες αυτοί μπορεί να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των δραστηριοτήτων.     
Αισθηματικοί παράγοντες (emotional) περιλαμβάνουν ανταμοιβές (χαρά από επιτυχία και 
ενδιαφέρον των παιδιών), σιγουριά, ανησυχία, φόβο και απογοήτευση (Zembylas 2004).  
Οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών διακρίνονται σε εκείνες που προέρχονται από την εργασία 
τους (και συμβάλουν θετικά) και εκείνες που προέρχονται από τα σχολικά τους χρόνια 
(συνήθως συμβάλουν αρνητικά).   
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Σχήμα 1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ παραγόντων που σχετίζονται με τη γνώση του 
εκπαιδευτικού 

 
 

Ως παράγοντες σχετιζόμενοι με την προσωπικότητα των εκπαιδευτικών κατηγοριοποιήθηκαν 
οι: τρόπος επικοινωνίας, δημιουργικότητα, ευελιξία,  πρωτοβουλίες, αυτοεκτίμηση, 
υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση. Επισκόπηση των παραγόντων που εμπίπτουν στις άλλες 
κατηγορίες παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.    
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Πίνακας 1. Περιστασιακοί παράγοντες και παράγοντες που σχετίζονται με το μαθητή και με 
πρωτοβουλίες του εκπαιδευτικού για επαγγελματική αναβάθμιση  

 
Θέματα 

 
Ευρήματα  

Παράγοντες που σχετίζονται με το μαθητή 
  Ιδέες για έννοιες και φαινόμενα   Ενδιαφέρον για το αντικείμενο (μπορεί να 

ενεργοποιηθείή ναδιεγερθεί απότο δάσκαλο)  Στάση για το αντικείμενο (μπορεί να 
επηρεαστεί απότο δάσκαλο)  Κίνητρα (μπορεί να αναπτυχθούν στην 
τάξη)  Ιδιομορφίεςτων μαθητών  Συναισθήματα  
 

Περιστασιακοί παράγοντες  
  Σχολική υποδομή: διαθέσιμος φυσικός 

χώρος για δραστηριότητες ΦΕ, διαθέσιμα 
υλικά   ΔιαθέσιμοςχρόνοςγιαΦΕ  Αριθμόςμαθητώνστηντάξη  Αναλυτικό πρόγραμμα (ευέλικτο, ρητό ή 
πολύ ευρύ)  Εγχειρίδια εκπαιδευτικού και οδηγοί 
εκπαιδευτικού (ύπαρξη, συνοχή)  Σχολικές καταστάσεις (επικοινωνίαand και 
συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικόf) 

 
Πρωτοβουλίες για προσωπική επαγγελματική 
αναβάθμιση (αφορούν πρωτοβουλία 
εκπαιδευτικών για συμμετοχή τους σε ομάδα 
εργασίας που οδήγησε στα ακόλουθα 
πλεονεκτήματα τα οποία συνεισέφεραν θετικά 
στη διδασκαλία τους στις ΦΕ)  
 

 Συνεργασία με ειδικό στο γνωστικό 
αντικείμενο   Συμμετοχήστηνανάπτυξηδιδακτικούυλικού  Συμμετοχή στη έρευνα (ο δάσκαλος 
ωςερευνητής)  Αναστοχασμός ατομικός και συλλογικός, 
αλληλεπίδραση και επικοινωνία   Ξεπέρασμα δυσκολιών 
 Οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με τους μαθητές είναι οι ιδέες τους για έννοιες και 

φαινόμενα, το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, οι στάσεις, τα κίνητρα, τα συναισθήματα και οι 
ιδιαιτερότητές τους. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, οι 
στάσεις, τα κίνητρα των μαθητών μπορούν να επηρεαστούν από τον εκπαιδευτικό θετικά ή 
αρνητικά.  
Από τους περιστασιακούς παράγοντες οι πιο σημαντικοί είναι:  
Η σχολική υποδομή: Χώρος για δραστηριότητες ΦΕ, διαθέσιμα υλικά  
Ο διαθέσιμος χρόνος για ΦΕ  
Ο αριθμός μαθητών στην τάξη  
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ευέλικτο, ρητό,  πολύ ευρύ) 
Οι σχολικές συνθήκες (επικοινωνία και συνεργασία του προσωπικού) 
Στις εκθέσεις τους και συνεντεύξεις τους οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ διαφόρων παραγόντων (Σχήμα 2). Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι αρκετές από τις 
περιστασιακές δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν από τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και την προσωπική τους εργασία.          
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Σχήμα 2. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ παραγόντων 

 
Συμπεράσματα και συνέπειες 
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μια ποικιλία παραγόντων μπορούν να συνεισφέρουν θετικά ή 
αρνητικά στη διδασκαλία τους οι περισσότεροι των οποίων σχετίζονται με τον ίδιο τον 
εκπαιδευτικό. Ένας σημαντικός αριθμός αυτών αφορούν διαφορετικές κατηγορίες της 
γνώσης τους. Όπως συνάγεται από τις διαφορετικές σχέσεις μεταξύ των παραγόντων, 
φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η γνώση τους παίζει πρωταρχικό ρόλο σε πολλές 
από τις σχέσεις αυτές.   
Θεωρούν επίσης ότι η ποιότητα της διδασκαλίας στις ΦΕ μπορεί να επηρεαστεί από τα 
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού όπως τα συναισθήματα, η προσωπικότητα, τα κίνητρα και 
οι στάσεις. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν περιστασιακούς παράγοντες, αλλά δεν φαίνεται να 
συμφωνούν πλήρως με την άποψη ότι οι πράξεις των εκπαιδευτικών και η συμπεριφορά τους 
επηρεάζονται περισσότερο από τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν παρά από τις δικές τους 
προσωπικές αξίες. Ενδεικτικό αυτού είναι η προερχόμενη από τις δικές τους εμπειρίες άποψη, 
ότι μερικές περιστασιακές δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού.    
Η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή με το συνδυασμό των 
τεσσάρων εργαλείων που αναφέρθηκαν ήταν καρποφόρα διότι έδωσε τη δυνατότητα να 
συλλεχτούν  ενδιαφέροντα δεδομένα. Ενώ τα ευρήματα ερμηνεύονται στα πλαίσια μιας 
μελέτης μικρού αριθμού εκπαιδευτικών που προέρχονται από μία μόνο χώρα, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν την έρευνα των απόψεων των εκπαιδευτικών και σε 
άλλες χώρες. Αυτό θα δώσει πολλές ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να συνεισφέρουν σε μια ολιστική προσέγγιση βελτίωσης της διδασκαλίας ΦΕ στα 
παιδιά μικρής ηλικίας.  
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Παράρτημα 
 
Εργαλεία συλλογής δεδομένων 
Γραπτή έκθεση εκπαιδευτικών  
Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι επηρεάζουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας σας στις Φυσικές επιστήμες; Καθώς οι παράγοντες αυτοί διαμορφώνονται από 
τις προσωπικές σας απόψεις και ιδέες αλλά και από τις εμπειρίες σας από την τάξη, 
παρακαλώ να δώστε μια περιγραφή και να τις αναπτύξετε λίγο λεπτομερέστερα  όπου είναι 
δυνατόν ώστε να γίνουν σαφέστερες.  
 
Ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε από τους εκπαιδευτικούς 
Παρακαλώ διαμορφώστε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα χρησιμοποιούσατε για να 
διερευνήσετε παράγοντες που εκπαιδευτικοί των πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης 
πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους στις ΦΕ. 
 
Ατομικό ερωτηματολόγιο  
Πιστεύετε ότι οι παράγοντες που αναφέρατε στη γραπτή εργασία σας σχετίζονται μεταξύ 
τους; 
Πιστεύετε ότι δημιουργικότητα του εκπαιδευτικού είναι ένας παράγοντας  που μπορεί να 
συνεισφέρει στην ποιότητα της διδασκαλίας στις ΦΕ;  Αν ναι, πως πιστεύετε ότι συνεισφέρει;  
Πιστεύετε ότι μερικοί από τους παράγοντες που αναφέρατε στη γραπτή εργασία σας 
εξαρτώνται από τη γνώση του εκπαιδευτικού;    
Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι είναι έξω από τον έλεγχο σας που μπορεί να επηρεάσουν την 
ποιότητα της διδασκαλίας σας στις ΦΕ; Αν ναι, ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί; 
Έχουν η ανάπτυξη διδακτικού υλικού ή η συμμετοχή σας σε κάποιες ερευνητικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δουλειά σας επηρεάσει την ποιότητα της διδασκαλίας 
σας στις ΦΕ; Αν ναι, τι ήταν αυτές οι δραστηριότητες και πως επηρέασαν τη διδασκαλία σας;  
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Έχετε άλλα σχόλια για παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της 
διδασκαλίας σας στις ΦΕ;  
 
Ομαδική συνέντευξη 
Οι ερωτήσεις διαμορφώνονται από αυτόν που διεξάγει τη συνέντευξη με βάση τα 
αποτελέσματα που παράγονται από την προκαταρτική ανάλυση των γραπτών έργων.  Είναι 
παρόμοιες με αυτές του ατομικού ερωτηματολογίου και θα δημιουργήσουν συζητήσεις  από 
τους συμμετέχοντες.   
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 Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα εκπαιδευτικής πρότασης και έρευνας σχετικά με τη 
μελέτη της πίεσης και σχετικών με αυτή φαινομένων. Προτείνεται διδασκαλία της πίεσης και 
διαφοράς πίεσης, δομημένη σύμφωνα με την Επιστημονική / ΕκΠαιδευτική Μέθοδο με 
διερεύνηση. Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικού Τμήματος, αλλά και σε 
μαθητές πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης. Εφαρμόστηκε σε 30 προπτυχιακούς φοιτητές και 
φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Κατά τη διεξαγωγή της συμπληρώθηκαν 
ερωτηματολόγια (pre, post tests) για την αξιολόγηση για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
 
Abstract This study is a part of an educational proposal- research carried on the air pressure and its 
phenomena. As a result, it is suggested the teaching of the air pressure and the air pressure 
difference, based on the “scientific/ educational by inquiry model” scientific/ educational 
model by inquiry. It concerns male and female students of Pedagogical Department and 
students of elementary education. It was applied in 30 undergraduate students of Pedagogical 
Department of Primary Education of the University of Athens during the academic year 
2014/2015. Both pre and post tests were distributed among the students in order to assess the 
outcome. 
 
 
Εισαγωγή 
Η έννοια της πίεσης του αέρα απαιτεί την αντίληψη του αόρατου, του αφηρημένου, και των 
χαρακτηριστικών μιας διαδικασίας και γι’ αυτό έχει χαρακτηριστεί ως μια δύσκολη έννοια 
της επιστήμης. (She, 2005). Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση φαίνεται ότι τόσο οι μαθητές 
όσο και οι φοιτητές συναντούν δυσκολίες στην κατανόησή της. 
Έρευνες έδειξαν ότι μαθητές 11 έως 13 ετών δεν μπορούσαν να φανταστούν την πίεση του 
αέρα χωρίς να τη συνδέουν με κάποιου είδους κίνηση. Θεωρούσαν ότι καταστάσεις μη 
μετακίνησης αέριων μαζών οφείλονται σε έλλειψη πίεσης του αέρα και όχι σε ισορροπία 
ανάμεσα στις πιέσεις. (President and Fellows of Harvard College, 2003). Σταδιακά, ο αέρας 
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αρχίζει να θεωρείται ως μια ουσία που υπάρχει από μόνη της, ακόμη κι αν είναι ακίνητος. 
(Besson, 2004)  
Τόσο οι μαθητές όσο και οι φοιτητές δύσκολα αναγνωρίζουν την πίεση και την αναφέρουν ως 
μεταβλητή προβλημάτων και αιτία φαινομένων. Από άλλες έρευνες (Tytler, 1998) φαίνεται 
ότι εκπαιδευόμενοι- μαθητές από 6 ετών έως και φοιτητές- αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν 
την πίεση του αέρα όταν εμπλέκεται σε επιστημονικές δραστηριότητες. Παρουσιάζεται, 
επίσης, δυσκολία στη μετατόπιση της προσοχής τους από τα εμφανή χαρακτηριστικά ενός 
φαινομένου στις αιτίες που προκαλούν τα φαινόμενα αλλά δεν είναι προφανείς γι’ αυτούς, 
όπως η συμπεριφορά των ρευστών. Η αντίληψη των μαθητών και των φοιτητών για το πώς 
συμπεριφέρονται τα αέρια διαφέρει από την επιστημονική γνώση και έτσι δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν φαινόμενα που σχετίζονται με την πίεση.  
Λόγω της παρουσίας του αέρα, ζούμε σε ένα περιβάλλον με πίεση και το σώμα μας συνεχώς 
προσαρμόζεται σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, αυτές τις προσαρμογές του σώματός μας 
τις αντιλαμβανόμαστε μόνο όταν η πίεση του αέρα αλλάζει γρήγορα, όπως π. χ., όταν 
δυσχεραίνεται η ακοή μας κατά τη διάρκεια της απογείωσης ενός αεροπλάνου. 
Οι περισσοτεροι φοιτητές θεωρούν ότι ο αέρας παγιδεύεται αναμεσα στο ελαστικό μέρος της 
βεντούζας και σε μια επιφάνεια και ότι αυτός είναι ο λόγος που η βεντούζα κολλάει σε αυτήν, 
άρα δεν αναγνωρίζουν όλοι οι φοιτητές τον πραγματικό ρόλο του αέρα στη λειτουργία της 
βεντούζας (Rollnick & Rutherford, 1990).  
Σε άλλη έρευνα (Polito, Tanner, & Monteverdi, 2008) παρατηρήθηκε ότι μόνο ένα πολύ 
μικρό ποσοστό φοιτητών δήλωσε ως αιτία του ανέμου τις διαφορές πίεσης του αέρα. 
Καθώς η ηλικία των εκπαιδευόμενων μεγαλώνει, παρατηρήθηκε (Besson, 2004) ότι τα 
απλοϊκά, στοιχεώδη και αυθόρμητα  επεξηγηματικά σχήματα εγκαταλείπονται ή 
μετατρέπονται σε πιο σύνθετα και πολύπλοκα. Αυτά τα συνδυάζουν με κανόνες που έμαθαν 
στο σχολείο και φτάνουν στο επόμενο στάδιο, όπου τα επεξηγηματικά σχήματα πρέπει να 
έρχονται σε συμφωνία με τις αποδεκτές και αποτελεσματικές εξηγήσεις. 
Ένας τρόπος για να βοηθηθούν οι μαθητές στην αναγνώριση της ύπαρξη της πίεσης του αέρα 
είναι να βρουν τρόπους για να κάνουν τα αποτελέσματά της προφανή. Διαπιστώθηκε 
(deBerg, 1995) ότι οι μαθητές γυμνασίου συνειδητοποιούν ότι η πίεση του αέρα που 
περικλείεται σε μια σύριγγα αυξάνεται με τη συμπίεση αφού αισθάνονται την επίδραση της 
αυξημένης πίεσης στα χέρια τους.   
Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να μελετηθεί η πίεση και τα αποτελέσματα της διαφοράς 
πίεσης γιατί η συγκεκριμένη θεματική έχει συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα της Στ’ 
Δημοτικού και μπορεί να προταθεί ως μια προέκταση του υπάρχοντος κεφαλαίου. Επίσης, 
ερμηνεύει ένα ευρύτατο φάσμα φαινομένων της καθημερινής ζωής και βρίσκει εφαρμογή σε 
διάφορους τομείς.  
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ερευνηθεί η αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής 
παρέμβασης, που βασίζεται στο δερευνητικά εξελισσόμενο πρότυπο, στην εκπαιδευτική 
διαδικασία των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος. Στόχος της παρέμβασης είναι οι 
φοιτητές να μπορούν να επισημαίνουν, να περιγράφουν και να ερμηνέυουν φαινόμενα πίεσης 
και διαφοράς πίεσης στην καθημερινή ζωή. 
Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης 
εκπαιδευτικής πρότασης είναι η Επιστημονική / ΕκΠαιδευτική Μέθοδος με Διερεύνηση (ή το 
ερευνητικά εξελισσόμενο εκπαιδευτικό πρότυπο), που αποτελεί μια παιδαγωγική προσέγγιση 
της ιστορικά καταξιωμένης επιστημονικής μεθόδου έρευνας, με την οποία ο επιστήμονας 
ερευνά τον φυσικό κόσμο και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα σε εκπαιδευτική μέθοδο -ως 
επιστημονική/ εκπαιδευτική μέθοδος με διερεύνηση- με βήματα: 1 Έναυσμα ενδιαφέροντος- 
Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι, 2. Διατύπωση Υποθέσεων- Προβληματίζομαι, 
Συζητώ, Υποθέτω, 3. Πειραματισμός- Ερευνώ, Ενεργώ, Πειραματίζομαι, 4. Διατύπωση 
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Θεωρίας- Συμπεραίνω, καταγράφω, Ερμηνεύω και 5. Συνεχής Έλεγχος- Ερμηνεύω, Γενικεύω 
(Καλκάνης, 2007). 
Η επιλογή του ερευνητικά εξελισσόμενου προτύπου εξυπηρετεί και μια γενικότερη επιδίωξη, 
αυτήν της ανάπτυξης της γνώσης των διαδικασιών αντί της ανάπτυξης της γνώσης των 
εννοιών (Καλκάνης, 2007).  
 
Μεθοδολογία  
Περιγραφή της έρευνας 
Η διδακτική παρέμβαση και έρευνα έγινε σε 30 τριτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του 
Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο μέσα από τα 5 εργαστηριακά 
δίωρα που λειτουργούν κατά το ακαδημαϊκό έτος  2014-2015. 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν παρακολουθήσει τα 
εξαμηνιαία μαθήματα Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ στο δεύτερο έτος των σπουδών τους. Το 
μάθημα Φυσική Ι διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο και αναφέρεται στις θεωρίες που 
καλύπτουν όλους τους κλάδους της φυσικής. Το μάθημα Φυσική ΙΙ διδάσκεται στο εαρινό 
εξάμηνο και αναφέρεται στα φαινόμενα που εξηγούνται από τις θεωρίες που έχουν 
προηγηθεί. Και τα δύο μαθήματα δίνουν έμφαση στις ποιοτικές ερμηνείες και διδάσκονται με 
το παραδοσιακό μοντέλο. Συνεπώς, όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν είχαν διδαχθεί τη 
θεωρία (Τα Μηχανικά Ιδιοφαινόμενα των Ακινητων και Κινούμενων Ρευστών- 
Χαρακτηριστικές Παράμετροι/ Ιδιότητες των Ρευστών- Τα ρευστά σε Μακροσκοπική 
Ακινησία- Στατική των Ρευστών- Τα Ρευστά σε Μακροσκοπική Κίνηση- Δυναμική των 
Ρευστών) αλλά και τα φαινόμενα/ αποτελέσματα  (διαπίστωση και μετρηση ατμοσφαιρικής 
πίεσης, εξαερισμός πλοίου, λύχνος Bunsen, αρπαγή στέγης κ. ά.) που σχετίζονται με την 
πίεση, καθώς και τις μικροσκοπικές ερμηνείες (κινήσεις και αλληλεπιδράσεις των μορίων).  
Επειδή όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είχαν διδαχθεί την προαναφερθείσα διδακτική με 
τον παραδοσιακό τρόπο δεν χωρίστηκαν σε ομάδες αναφοράς και ελέγχου. Η έρευνα 
ξεκίνησε με τη συμπλήρωση ενός pre-test από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, πριν την 
έναρξη της παρέμβασης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σε αυτούς η διδακτική παρέμβαση. 
Οι 10 ομάδες των 3 ατόμων εργάστηκαν επί δύο ώρες (προβλεπόμενο εργαστηριακό δίωρο) 
ακολουθώντας τα βήματα της προαναφερόμενης μεθοδολογίας, εκτελώντας πειράματα και 
συμπληρώνοντας φύλλα εργασίας. Μετά από την πραγματοποίηση της άσκησης 
συμπληρώθηκε post-test από το σύνολο των 30 φοιτητών και φοιτητριών. Η στατιστική 
επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα SPSS. 
   
Περιγραφή των ερωτηματολογίων και των φύλλων εργασίας 
Οι ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο που προηγήθηκε (pre) της διδακτικής παρέμβασης ήταν οι 
ίδιες με του ερωτηματολογίου που ακολούθησε (post) και αφορούσαν την πίεση του αέρα, τις 
διαφορές πίεσης και τα αποτελέσματά τους. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν 
να αναγνωρίσουν την ύπαρξη ή μη της πίεσης και τα αποτελέσματά της σε διάφορες 
περιπτώσεις της καθημερινότητας- και όχι μόνο- (π.χ. λειτουργία βεντούζας, διαστημικός 
περίπατος), να αναγνωρίσουν την πίεση  και τις διαφορές πίεσης ως αιτία φαινομένων και 
μεταβλητή προβλημάτων (π.χ. άνεμος, βαρομετρικά) και να σχεδιάσουν  σχετικά στιγμιότυπα 
από τον μικρόκοσμο. 
Τα φύλλα εργασίας δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα βήματα της  επιστημονικής- 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και περιέχουν περιγραφές και οδηγίες για την εκτέλεση των 
πειραμάτων, ερωτήσεις καταγραφής παρατηρήσεων και ερωτήσεις εξαγωγής 
συμπερασμάτων. 
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Περιγραφή των πειραμάτων 
Ξεκινώντας από το γνωστό πείραμα για την ατμοσφαιρική πίεση που προτείνεται στον 
Εργαστηριακό Οδηγό του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών αλλά και στο Βιβλίο Μαθητή 
της Στ’ τάξης Δημοτικού, προτείνονται άλλα δύο απλά πειράματα, με υλικά που μπορεί 
κανείς εύκολα και με χαμηλό κόστος να προμηθευτεί. Τα πειράματα σχεδιάστηκαν με 
γνώμονα και την άρση των δυσκολιών των μαθητών, όπως η αδυναμία αναγνώρισης του 
ρόλου του αέρα στη λειτουργία της βεντούζας, τη δυσκολία συσχέτισης της διαφοράς πίεσης 
με την ανταλλαγή αέριων μαζών κ.ά.). 
 
Πείραμα 1ο:  Πιέζουμε μια βεντούζα σε μια λεία και σε μια τραχιά επιφάνεια. Πιέζουμε ξανά 
τη βεντούζα στη λεία επιφάνεια και προσπαθούμε να την ξεκολλήσουμε ασκώντας τη 
λιγότερη δυνατή δύναμη.  
 
 

 
 
Πείραμα 2ο : Γεμίζουμε με καπνό από λιβάνι ένα πλαστικό μπουκάλι, στο οποίο έχουμε κάνει 
από μια τρύπα στα πλαϊνά του. Ενώνουμε σε μια μεγάλη σύριγγα (τροφής) λάστιχο ορού που 
έχει και ρυθμιστή ροής επάνω του. Από μια τρύπα στο πλάι του μπουκαλιού τραβάμε καπνό 
με τη σύριγγα, μέχρι αυτή να γεμίσει, και κλείνουμε τον διακόπτη ροής. Ενώνουμε μια 
δεύτερη σύριγγα με το άλλο άκρο του λάστιχου ορού και τραβάμε το έμβολό της προς τα 
πίσω, ώστε η πίεση της να μειωθεί. Ανοίγουμε τον διακόπτη ροής, αποσυνδέουμε τη δεύτερη 
σύριγγα από το λάστιχο και πιέζουμε το έμβολό της τα προς τα μέσα.  

 
 Εικόνα 1: Υλικά 

πειράματος 
 
 
 

 

Εικόνα 2: Από το πλάι του 
μπουκαλιού γεμίζουμε τη 

σύριγγα με καπνό. 
 
 

 

Εικόνα 3: Αφού 
αποσυνδέσουμε το λάστιχο από 
τη σύριγγα, πιέζουμε το έμβολο 

προς τα μέσα. 
 

   

Εικόνα 1: Βεντούζα Εικόνα 2: Πιέζουμε σε λεία 
επιφάνεια 

Εικόνα 3: Πιέζουμε σε 
τραχιά επιφάνεια 
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Πείραμα 3ο: Τοποθετούμε στο εσωτερικό μιας  μεγάλης σύριγγας (τροφής), ένα μικρό 
μπαλόνι ελαφρώς φουσκωμένο. Σφραγίζουμε το στόμιο της σύριγγας με το χέρι μας.  
Τραβάμε το έμβολο προς τα έξω και στη συνέχεια πιέζουμε το έμβολο προς τα μέσα.  
 
 

Εικόνα 4: Πιέζοντας το έμβολο 
προς τα έξω. 

 

Εικόνα 5: Πιέζοντας το έμβολο 
προς τα μέσα. 

  
 
Αποτελέσματα και συζήτηση  
Η ανάλυση Cronbach’s α ανέδειξε την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου με α = 0,874. Οι 
απαντήσεις των συμμετεχόντων ταξινομήθηκαν στις εξής κατηγορίες και βαθμολογήθηκαν 
αντίστοιχα: «λανθασμένες -0» (όταν απαντούσαν απολύτως λάθος), «ελλειματικές -1» (όταν 
απαντούσαν σωστά σε λιγότερα από τα μισά), «ικανοποιητικές -2» (όταν απαντούσαν σωστά 
σε περισσότερα από τα μισά) και «πλήρεις -3» (όταν απαντούσαν πλήρως σύμφωνα με το 
επιστημονικό πρότυπο).  
Στα εξαρτημένα δείγματα εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks 
Test, από τον οποίο προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ του post test. 
Επίσης, η τυπική απόκλιση του δείγματος μειώθηκε, γεγονός που σημαίνει ότι το δείγμα 
ομογενοποιήθηκε μετά τη διδακτική παρέμβαση.   
 
 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
mean_pre 30 1,4125 ,70148
mean_post 30 2,0750 ,52635
Valid N (listwise) 30   

 
 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Φαίνεται ότι η διδακτική παρέμβαση βελτίωσε την κατανόηση της έννοιας της πίεσης και των 
αποτελεσμάτων της. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να εφαρμόζουν τη γνώση σε 
προβλήματα της καθημερινής ζωής και να εξηγούν φαινόμενα που σχετίζονται με τις 
συγκεκριμένες έννοιες. Τέλος, μπορούν να περιγράφουν με επιτυχία τις διαδικασίες του 
μικροκόσμου.  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώνεται ότι η επίδοση των φοιτητών και 
φοιτητριών σε ερωτήσεις περιγραφής και ερμηνείας των φαινομένων πίεσης και διαφοράς 
πίεσης υπερέχει αρκετά μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης. Αποσαφηνίστηκαν 

Test Statisticsa 
 mean_post - 

mean_pre 
Z -4,467b

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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οι έννοιες, έγιναν κατανοητά τα σχετικά φαινόμενα και επισημάνθηκαν οι εκδηλώσεις των 
φαινομένων στην καθημερινή ζωή. Τα επιστημονικά συμπεράσματα είναι:  
Τα αέρια εξαιτίας της ενέργειας των μορίων τους, ασκούν δυνάμεις και έτσι δημιουργείται 
πίεση σε οποιοδήποτε σώμα βρίσκεται μέσα σε αυτά, οι διαφορές στην πίεση προκαλούν ροή 
αερίων μαζών από περιοχές με υψηλότερη σε περιοχές με χαμηλότερη πίεση και τέλος, η 
μεταβολή του όγκου των υλικών σωμάτων είναι αποτέλεσμα και της πίεσης στο εξωτερικό 
τους. 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης, εφαρμογής και αξιολόγησης μιας 
εκπαιδευτικής πρότασης. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, ωστόσο 
προτείνεται η γενίκευση της έρευνας με μεγαλύτερο δείγμα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον η 
παρούσα διδακτική πρόταση να χρησιμοποιηθεί και σε μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ελαφρώς μετασχηματισμένη, και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά της.  
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Αξιολόγηση τεχνικών αποτύπωσης της Παιδαγωγικής Γνώσης 
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Γρηγορίου Βασίλης1, Καλκάνης Γεώργιος2  1Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
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Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, http://micro-kosmos.uoa.gr, kalkanis@primedu.uoa.gr   Περίληψη Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) αποτελεί μία σύνθετη έννοια με συνεχώς 

εντυνόμενο ενδιαφέρον ενασχόλησης. Παρόλα αυτά το θέμα των τεχνικών αποτύπωσης είναι 
ανοιχτό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία έρευνα που αφορά την αποτύπωση 
πτυχών της ΠΓΠ επτά μελλοντικών εκπαιδευτικών Φ.Ε. μέσω μίας πολυμεθοδικής 
προσέγγισης κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Μεταξύ των εργαλείων και 
των δράσεων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η διεξαγωγή διδασκαλιών από τους 
συμμετέχοντες, η χρήση εργαλείων CoRes, η χρήση εργαλείωνPaP-eRs, προσωπικές 
συνεντεύξεις, ομαδικές συζητήσεις και παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών. Τα 
αποτελέσματα προκρίνουν τη χρήση μιας ποικιλίας εργαλείων και δράσεων για την 
αποτύπωση πτυχών της ΠΓΠ.  
 
Abstract 
Pedagogical Content Knowledge (PCK) is a complex notion with a constantly climatic 
interesting. Neverthelessthe question of capturing techniques is still open. At this paper a 
study on capturing aspects of seven prospective science teachers’ PCK during an educational 
seminar, through a multi-method approach is presented. Among the research tools and the 
actions that there were used, performing teaching, CoRes, PaP-eRs, personal interviews, 
group discussion and video taped lessons were encompassed. Results opt such a multimethod 
approach for capturing PCK aspects.  
Εισαγωγή 
Η έννοια της ΠΓΠ παρόλο που κλείνει τριάντα χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία, συνεχίζει και 
μάλιστα με εντυνόμενο ρυθμό, να ελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ειδικά για το  
ελληνικό πλαίσιο μετά από μία σχετική καθυστέρηση, τα τελευταία χρόνια ολοένα και 
μεγαλύτερο πλήθος ερευνητών ασχολείται με το σχετικό θέμα (ενδεικτικά αναφέρουμε 
Γρηγορίου Β.  & Καλκάνης Γ. (2013), Κουντουριώτης Γ. & Μίχας Π. (2013), Στασινάκης Π. 
& Αθανασίου Κ. (2013), Χαϊτίδου Η. Μ. & Σπύρτου Α. (2013)).  
Παρά την πάροδο του χρόνου, υπάρχουν αρκετά ανοιχτά θέματα γύρω από την έννοια της 
ΠΓΠ, που αφορούν τη φύση της, εάν αποτελεί μια νέα μορφή γνώσης καθώς επίσης και γύρω 
από τους τρόπους που μπορεί να αποτυπωθεί αλλά και να αναπτυχθεί.  
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Επομένως αποτελεί ανοιχτό πεδίο το μεθοδολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επιχειρηθεί η 
αποτύπωση πτυχών της ΠΓΠ εκπαιδευτικών, πόσο μάλλον εάν σε αυτή την προσπάθεια 
προσμετρηθεί και ο παράγοντας της τελικής τεκμηρίωσης της εγκυρότητας της αξιολόγησής 
τουςμε την πραγματικότητα της τάξης, δηλαδή την οικολογική εγκυρότητα, όπως αναφέρεται 
και από τους Χαϊτίδου Η. Μ. & Σπύρτου Α. (2013). 
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
Όπως αναφέρει ο Bertram (Bertram 2010) για την αποτύπωση της ΠΓΠ έχουν 
χρησιμοποιηθεί διάφοροι μέθοδοι και εργαλεία. Κατά καιρούς έχουν κατηγοριοποηθεί (για 
παράδειγμα από τους Baxter and Lederman (BaxterJ.A. & Lederman G. (1999)) όπως και από 
την Abell 2007, p. 1123) δημιουργώντας τις εξής κατηγορίες: α) συγκλίνουσες και 
επαγωγικές μετρήσεις (που μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια τύπου πολλαπλής 
επιλογής), β) εννοιολογικοί χάρτεςκαι εικονιστικές αναπαραστάσεις, και γ) πολυμεθοδικές 
αξιολογήσεις με τριγωνοποίηση (multi-method evaluations with triangulation).  
Σύμφωνα με τους Baxter and Lederman, κριτική σε αυτές τις τεχνικές αξιολόγησης μπορεί να 
ασκηθεί αναφορικά με τις υποκειμενικές υποθέσεις που εισέρχονται κατά τη διάρκεια των 
μετρήσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε υπεραπλούστευση της κατάστασης, τους 
περιορισμούς που θέτει η μνήμη, τη σαφήνεια ή την ασάφεια της ανάλυσης των δεδομένων, 
και την εξάρτηση της ποιότητας της αξιολόγησης από το μεγάλο φόρτο συλλογής και 
ανάλυσης δεδομένων.  
Στον διάλογο για την πολυμεθοδική προσέγγιση της αποτύπωσης της ΠΓΠ, οι Loughran κ.α. 
(2006) προσέφεραν δύο εργαλεία, γνωστά ως CoRes (ContentRepresentations : εργαλείο 
Αναπαράστασης του Περιεχομένου) και Pa-PeRs (PedagogicalandProfessional-
experienceRepertoires: εργαλείο Ρεπερτορίου της Παιδαγωγικής και Επαγγελματικής 
εμπειρίας αντίστοιχα), για να αποτυπώσουν αρχικά την ΠΓΠ έμπειρων εκπαιδευτικών. Ο 
σκοπός των CoRes είναι να απεικονίσουν ολιστικά την ΠΓΠ των εκπαιδευτικών γύρω από 
μια συγκεκριμένη θεματική των Φ.Ε. Συμπληρωματικά με τα CoRes σε μία συγκριμένη 
θεματική, λειτουργούν τα Pa-PeRs. Αυτά αποτελούν αφηγήσεις επικεντρωμένες στο πώς ένας 
έμπειρος εκπαιδευτικός φέρνει στην επιφάνεια και περιγράφει μία πολύ συγκεκριμένη 
κατάσταση που έλαβε χώρα στην τάξη κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας. Σε εργασίες 
(Hume&Berry 2011, Loughranetal. 2008) που εξετάζεται η χρήση των εργαλείων CoRes και 
Pa-PeRs σε μελλοντικούς τώρα εκπαιδευτικούς, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί βρήκαν 
τη διαδικασία ενδιαφέρουσα ενώ φάνηκε πως με την κατάλληλη υποστήριξη, παρόλη την 
έλλειψη διδακτικής εμπειρίας, το συγκεκριμένο εργαλείο είχε τη δυνατότητα να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της ΠΓΠ τους. 
Επίσης, σύμφωνα με τους BaxterandLederman (BaxterJ.A. &LedermanG. (1999)) «είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός ο μετασχηματισμός της γνώσης που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί σε 
πρακτική στο πεδίο της τάξης, γεγονός που μας αναγκάζει να παρατηρήσουμε κομμάτια από 
πραγματικές διδασκαλίες.». Αναφέρουν ότι πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι οι δράσεις των 
εκπαιδευτικών αποτελεί μία πιο ρεαλιστική και ακριβής αναπαράσταση της γνώσης των 
εκπαιδευτικών συγκριτικά με  αντίστοιχα εργαλεία που επιδιώκουν προσωπικές εξιστορήσεις 
από τους εκπαιδευτικούς.  
Επομένως αποτελεί ανοιχτό πεδίο το μεθοδολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επιχειρηθεί η 
αποτύπωση πτυχών της ΠΓΠ εκπαιδευτικών, πόσο μάλλον εάν σε αυτή την προσπάθεια 
προσμετρηθεί και ο παράγοντας της τελικής τεκμηρίωσης της εγκυρότητας της αξιολόγησής 
τους, με την πραγματικότητα της τάξης, δηλαδή την οικολογική εγκυρότητα, όπως 
αναφέρεται και από τους Χαϊτίδου Η. Μ. & Σπύρτου Α. (2013). 
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Υπόθεση-Ερευνητικά ερωτήματα  
Η υπόθεση της εργασίας είναι ότι μία πολυμεθοδική προσέγγιση αποτύπωσης της ΠΓΠ που 
περιλαμβάνει και αυθεντικές καταστάσεις από την πραγματικότητα της τάξης, μπορεί να 
αποτελεί ένα παράθυρο θέασης αλλά και διεύρυνσης της ΠΓΠ των εκπαιδευτικών. Τα 
ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 
1. Πώς λειτουργούν τα διάφορα εργαλεία (προσωπικές συνεντεύξεις, συμμετοχή σε ομαδικές 
συζητήσεις, καταγραφές του επιμορφωτή, CoRes, PaP-eRs, παρακολούθηση 
βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών) στην προσπάθεια αποτύπωσης πτυχών της ΠΓΠ; 
2. Πώς επηρεάζουν οι αυθεντικές καταστάσεις από την πραγματικότητα της τάξης τον 
αναστοχασμό και την πιθανή διεύρυνση της ΠΓΠ;  
 
Ερευνητικό πλαίσιο-Μεθοδολογία 
Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 
Η έρευνα σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε μέσα στο μεθοδολογικό πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας 
καθώς η ευελιξία αλλά και τη δυνατότητα παροχής πλούσιων και σε βάθος δεδομένων 
προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά μας ερωτήματα ήταν σημαντικά ζητούμενα. Πιο 
συγκεκριμένα επιλέχθηκε η εθνογραφία, με την ευρύτητα που χρησιμοποιείται ο όρος στο 
πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας. Όπως περιγράφεται από τους Wiersma και Jurs: «είναι η 
διαδικασία για την παροχή ολιστικών και επιστημονικών περιγραφών εκπαιδευτικών 
συστημάτων, διαδικασιών και φαινομένων μέσα στο πλαίσιό τους» (Wiersma & Jurs (2008). 
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία χρησιμοποιείται ευρύτατα στην εκπαιδευτική έρευνα, με τα 
κύρια όργανα συλλογής δεδομένων να είναι η παρατήρηση και η συνέντευξη. Με αυτή την 
επιλογή είναι εφικτή η θέαση της πραγματικότητας με έναν ολιστικό τρόπο, μειώνοντας την 
πιθανότητα μιας αυτοσκοπικής ερμηνείας πολύπλοκων μεμονωμένων φαινομένων, τα 
δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν με έναν ευέλικτο τρόπο όπου ενθαρρύνεται η ατομική 
έκφραση και τέλος, τα όποια ευρήματα προκύπτουν μπορούν να επιτρέψουν μία εμπειρικά 
θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory approach). 
 
Το πλαίσιο διενέργειας της έρευνας 
Η έρευνα διεξήχθη κατά τα έτη 2012-2014 στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου στο οποίο συμμετείχαν επτά εκπαιδευτικοί με βασικό 
πτυχίο στις Φ.Ε. (έξι φυσικής και μία γεωλογίας). Από αυτούς, οι έξι δεν είχαν διδακτική 
εμπειρία από ρεαλιστικές συνθήκες τάξης και βρίσκονταν στο δεύτερο έτος των 
μεταπτυχιακών τους σπουδών σε πρόγραμμα διδακτικής των Φ.Ε., ενώ η έβδομη 
εκπαιδευτικός είχε επταετή διδακτική εμπειρία και είχε ολοκληρώσει το αντίστοιχο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το σεμινάριο είχε ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες 
γύρω από την έννοια της ΠΓΠ επιδιώκοντας ταυτόχρονα να την αναπτύξουν. 
 
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.  
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου υλοποιήθηκαν εννέα συναντήσεις με τα μέλη της ομάδας, 
μια φορά την εβδομάδα, με διάρκεια περίπου μιάμιση ώρα. Σε αυτές τις συναντήσεις, με 
αφορμή κάποια ρεαλιστική αποτύπωση πραγματικών διδασκαλιών, διενεργούνταν 
συζητήσεις γύρω από γενικά θέματα διδακτικής αλλά και πιο συγκεκριμένες διδακτικές 
προτάσεις σε εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο. Ως βοηθητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκαν 
αναλυμένες βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες που περιείχαν εκτενή σχόλια, που αναδύονταν 
κατά τη διάρκεια της προβολής. Τα βίντεο με τη συγκεκριμένη μορφή είχαν αναπτυχθεί 
ειδικά για το σεμινάριο (Μαλλικούρτη 2012). Επίσης, έγινε εισαγωγή στην έννοια της ΠΓΠ 
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αλλά και στα εργαλεία CoRes και PaP-eRs. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να 
αποτυπώσουν κάποιες από τις ιδέες των συμμετεχόντων ήταν οι ηχογραφήσεις των 
συζητήσεων στη διάρκεια του σεμιναρίου καθώς και οι προσωπικές σημειώσεις του 
επιμορφωτή. 
Μετά την πρώτη συνάντηση με τους συμμετέχοντες διενεργήθηκε η πρώτη συνέντευξη που 
επιδίωκε να καταγράψει τις αρχικές ιδέες των συμμετεχόντων σχετικά με τη διδασκαλία και 
τη μάθηση, προτούόμως εντρυφήσουν στην έννοια της ΠΓΠ.  
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν από ένα Core, το 
οποίο ο επιμορφωτής το ανέλυσε. Στη συνέχεια σχεδίασαν ο καθένας από μία διδασκαλία δύο 
διδακτικών ωρών σε ένα κομμάτι του γνωστικού αντικειμένου της ενότητας που είχαν 
ασχοληθεί στο Core. Είχαν στη διάθεσή τους ένα χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων κατά 
τη διάρκεια του οποίου σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες ζήτησαν να έχουν ξεχωριστές 
συναντήσεις με τον επιμορφωτή όπου του παρουσίαζαν την πρόοδο του έργου τους. Ο 
σχεδιασμός τους περιελάμβανε, κατ’ ελάχιστον, την ανάπτυξη ενός φύλλου εργασίας. Ως 
ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν οι σημειώσεις του επιμορφωτή στις συναντήσεις 
καθώς και τα φύλλα εργασίας τους. 
Ακολούθως οι επιμορφούμενοι πραγματοποίησαν τη διδασκαλία τους σε τμήματα της 
πέμπτης και έκτης τάξης ενός δημόσιου δημοτικού σχολείου. Στις διδασκαλίες ο 
επιμορφωτής ήταν παρών, κρατώντας σημειώσεις αλλά και ηχογραφώντας τη διδασκαλία η 
οποία κατόπιν αναλύθηκε.  
Με τα παραπάνω δεδομένα δομήθηκε η δεύτερη συνέντευξη που επιζητούσε να 
αποσαφηνισθούν συγκεκριμένα στιγμιότυπα της διδασκαλίας. Με την ανάλυση της 
συνέντευξης δημιουργήθηκαν από τον επιμορφωτή τα PaP-eRs. 
Κατόπιν ακολούθησε η τρίτη συνέντευξη που αφορούσε την αποτίμηση από τους 
συμμετέχοντες της αξίας του  Core. Τα ίδια ερωτήματα χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια και 
για την αποτίμηση του εργαλείου PaP-eR, μόνο που σε αυτή την περίπτωση οι απαντήσεις 
δεν δόθηκαν με συνέντευξη αλλά γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφού είχε 
προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη λύση καθώς πολλοί από τους 
συμμετέχοντες βρίσκονταν στο εξωτερικό, οπότε η συνεύρεση ήταν αδύνατη, αλλά 
ταυτόχρονα θεωρήθηκε ότι δεν θα επηρεαζόταν το αποτέλεσμα καθώς τα ερωτήματα ήταν 
ήδη γνωστά από την προηγούμενη συνέντευξη ενώ επίσης είχε πλέον εγκαθιδρυθεί μία σχέση 
εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ερευνητή και τους συμμετέχοντες. 
Ακολούθησε ένα ακόμα γραπτό ερωτηματολόγιο που στο πρώτο μέρος του επιζητούσε από 
τους συμμετέχοντες να σχολιάσουν εάν και κατά πόσο οι αρχικές τους ιδέες σχετικά με τη 
διδασκαλία και τη μάθηση είχαν διαφοροποιηθεί μετά το πέρας της επιμόρφωσής τους στην 
έννοια της ΠΓΠ. Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες σχολίασαν 
συνολικά τα εργαλεία αλλά και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και την ίδια την έννοια 
της ΠΓΠ όπως τη γνώρισαν μέσα από αυτό. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν οι θέσεις που 
σχημάτισαν γύρω από την ΠΓΠ μετά την παρέμβαση καθώς και βαθμός που το σεμινάριο 
επέδρασε στο σχηματισμό ή την ανάπτυξή τους. Επίσης για πρώτη φορά οι 
συμμετέχοντες/ουσες εκφράζονται σχετικά με το πώς βλέπουν τα δύο εργαλεία CoRe και 
PaP-eR ως συνδυαζόμενα στη διαδικασία αποτύπωσης και ανάπτυξης της ΠΓΠ τους. Στο 
τέλος κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο θεωρούν την ΠΓΠ ως μία χρήσιμη έννοια την 
οποία θα έπρεπε να κατέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ως μέρος της επαγγελματικής τους 
γνώσης, όπως και το αν η επαφή μαζί της θα επηρεάσει τις μελλοντικές τους πρακτικές.  
 Η μεθοδολογία ανάλυσής των εργαλείων. 
Οι συνεντεύξεις αρχικά αποδόθηκαν γραπτώς αυτολεξεί. Στη συνέχεια ακολούθησε μία 
διαδικασία ανάλυσης μέσα από την οποία προέκυψε μία αρχική, αδρή κατηγοριοποίηση. 
Αφού ελέγχθηκαν τυχόν επαναλήψεις, ακολούθησε ένας δεύτερος αντίστοιχος γύρος 
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προκειμένου να ομαδοποιηθούν παρόμοιες κατηγορίες. Η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως 
αναφέρθηκε και προηγουμένως (funnelingprocedure) οδηγεί σε διαδοχικά εμβριθέστερες 
αλλά και ευρύτερες κατηγορίες. Δηλαδή τα αρχικά δεδομένα αφού κατατμήθηκαν, 
ταξινομήθηκαν σε μεγάλες κατηγορίες για κάθε συμμετέχοντα/ουσα και κατόπιν μέσα από τη 
διαδικασία παρήχθησαν περισσότερο λεπτομερείς περιγραφές για κάθε κατηγορία. Κατά τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας προέκυψαν νέες υποκατηγορίες επιτρέποντας τελικά μία πιο βαθιά 
και εκλεπτυσμένη ανάλυση.   
Παρόμοια ήταν και η διαδικασία ανάλυσης των ερωτηματολογίων, μόνο που οι κατηγορίες 
που προέκυπταν κάθε φορά χρησιμοποιούνταν και με τον καταλληλότερο τρόπο που θα 
επέτρεπε μία κατά το δυνατό ολιστικότερη και όχι κατακερματισμένη περιγραφή.  
 
Συμπεράσματα  
Η ανάλυση των συζητήσεων και των δράσεων των εκπαιδευτικών ανέδειξαν πιθανές 
ερμηνείες για το επίπεδο ανάπτυξης της ΠΓΠ τους που σε αρκετά σημεία μοιάζουν να 
συγκλίνουν ανάμεσα στους συμμετέχοντες, αλλά και ακόμα μεγαλύτερο πλήθος ερμηνειών 
που προβάλλουν τον προσωπικό και ιδιοσυγκρασιακό της χαρακτήρα. Στην πρώτη κατηγορία 
κοινών γνωρισμάτων ανήκουν πεποιθήσεις που αφορούν τη συσχέτιση των Φ.Ε. με την 
καθημερινή ζωή των μαθητών, το ρόλο του πειραματισμού στη διδασκαλία, τη λειτουργία 
των ομάδων, καθώς και το ρόλο των ιδεών των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. 
Φαίνεται επομένως ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες σχεδιασμού και υλοποίησης 
διδασκαλιών ανέδειξαν καταστάσεις που παρείχαν αυθεντικά παράθυρα θέασης πτυχών της 
ΠΓΠ των εκπαιδευτικών, πέραν της δυνατότητας αποσαφήνισης αντίστοιχων ερμηνειών που 
δόθηκαν κατά την ανάλυση των εργαλείων CoRe. 
Από την ανάλυση των ιδεών των συμμετεχόντων σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση, 
προέκυψε ότι όλοι βασίστηκαν στις αρχικές τους ιδέες και εμβάθυναν, παρέχοντας πλέον μία 
πλουσιότερη νοηματοδότηση στην αρχική περιγραφή. Ο εμπλουτισμός της περιγραφής των 
ιδεών τους δείχνει ότι τώρα μπορούσαν να δουν τις ιδέες τους πιο συνεκτικά και σε 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους, κατανοώντας ότι βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και δεν 
κατέχουν μία καθαρά αυτούσια υπόσταση. Μάλιστα, όλοι τους ανέφεραν ως ενοποιητικό 
πλαίσιο ερμηνείας τη θέσης που κατέχουν οι συμπληρωμένες νέες ιδέες τους, την ΠΓΠ, όπως 
τη γνώρισαν μέσα από το σεμινάριο. Κάποιοι γίνονται πιο συγκεκριμένοι, όπως για 
παράδειγμα η Διώνη και η Ζηνοβία (ψευδώνυμα) που αναφέρονται ειδικά στη διενέργεια της 
διδασκαλίας καθώς και στην ανάγνωση του PaP-eR, ο Τριαντάφυλλος που αναφέρεται στο 
CoRe και η Ροδάνθη που αναφέρεται και στα δύο εργαλεία. Η Ζηνοβία αναφέρει και έναν 
επιπλέον παράγοντα που επηρέασε τις θέσεις της και αποτελεί η διεύρυνση της 
επαγγελματικής της εμπειρίας, η οποία συνέβη στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στις διάφορες 
φάσεις της έρευνας. Επίσης, μέσα από τις συνεντεύξεις δόθηκε η ευκαιρία να 
επαναδιατυπωθούν ερμηνείες σχετικά με τις πεποιθήσεις των συμμετεχόντων που αρχικά 
είχαν διαφορετική νοηματοδότηση. 
Σε ότι αφορά το εργαλείο CoRe, προκύπτει ότι απαίτησε από τους συμμετέχοντες να 
στοχαστούν σχετικά με τη διδασκαλία τους με αποτέλεσμα σχεδόν όλοι να διαπιστώσουν ότι 
η διδασκαλία και η μάθηση αποτελούν ένα πολυπαραγοντικό σύστημα, η λειτουργία του 
οποίου καθορίζεται από αλληλοεξαρτόμενους παράγοντες. Φαίνεται δηλαδή να τους βοήθησε 
να δουν τη διαδικασία περισσότερο συνεκτικά και όχι αποκομμένα, ένα στοιχείο που είναι 
καθοριστικό για την έννοια της ΠΓΠ. Επίσης, φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι το αποτέλεσμα 
του στοχασμού τους είχε άμεσα οφέλη για τη διδασκαλία τους, καθώς όλοι ανέφεραν ότι είτε 
τους βοήθησε να οργανώσουν τη διδασκαλία τους, είτε ακόμα περισσότερο τους βοήθησε να 
τη βελτιώσουν. Επομένως το εργαλείο τους βοήθησε να αντιληφθούν μία αιτιώδη σχέση 
ανάμεσα στο στοχασμό και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής πρακτικής. Ορισμένοι 
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μάλιστα από τους συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι ο στοχασμός φανέρωσε κάποιες μύχιες 
απόψεις τους οι οποίες έλαβαν πλέον λεκτική μορφή που σε διαφορετική περίπτωση το 
πιθανότερο θα ήταν να έμεναν ανεκμυστήρευτες. 
Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι φοιτητές θεώρησαν ότι η 
συστηματοποίηση της γνώσης που επιτεύχθηκε μέσα από τη συμπλήρωση του εργαλείου 
μπορεί να βοηθήσει στη μεταφορά της ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και ειδικά από τους 
εμπειρότερους προς τους υπολοίπους. Υποστηρικτικές της άποψης ότι το CoRe μπορεί μέσω 
της μεταφοράς γνώσης να βοηθήσει στην ανάπτυξη των γνωσιακών βάσεων των αναγνωστών 
του είναι και η πρόταση της Ροδάνθης για δημοσίευσή τους αλλά και του Άγι και της 
Ζηνοβίας για τη χρήση τους σε πρόγραμμα για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω στην 
ΠΓΠ.  
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με το αν το εργαλείο 
μπορεί να αποτυπώσει πτυχές της ΠΓΠ, όπου όλοι συμμετέχοντες/ουσες έδωσαν απαντήσεις 
που σχεδόν καθ’ ολοκληρία δήλωναν ρητά (εκτός από την Άρτεμι που το υπονόησε σαφώς) 
ότι το εργαλείο διαθέτει την ικανότητα να αναδείξει και προφανώς εν συνεχεία να 
αποτυπώσει πτυχές της ΠΓΠ τους. 
Σε ότι αφορά το εργαλείο PaP-eR προκύπτει ότι είναι αποτελεσματικό στην πρόκληση 
αναστοχαστικών διαδικασιών καθώς όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν αντίστοιχα σχόλια που 
υποστήριζαν την παραπάνω θέση. Προχώρησαν όμως και περαιτέρω, καθώς έκαναν την 
άμεση σύνδεση ανάμεσα στην πρόκληση αναστοχασμού με τη διεύρυνση της ΠΓΠ. Το 
σημείο αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, διότι αβίαστα είχαν ήδη αναφέρει από μόνοι τους τη 
σύνδεση PaP-eR => αναστοχασμός => ανάπτυξη της ΠΓΠ, προτού απαντήσουν στην 
ξεχωριστή ερώτηση που τους ζητούσε να σχολιάσουν εάν έβλεπαν κάποια σχέση ανάμεσα 
στο εργαλείο και την ΠΓΠ. Σε αντίθεση, δεν ήταν σε θέση να διατυπώσουν μία εξίσου 
αυθόρμητη αλλά ταυτόχρονα ξεκάθαρη σχέση αναφορικά με τα CoRes και την ΠΓΠ, όπου 
τελικά χρειάστηκε να γίνει ξεχωριστή ερώτηση στη συνέντευξη. 
Η συγκεκριμένη διαφορά ανάμεσα στα δύο εργαλεία μπορεί να αποδοθεί ίσως στη 
ρεαλιστική αναπαράσταση από μέρους των PaP-eRs των πραγματικών γεγονότων τα οποία 
έχουν ήδη τελεστεί στο θέατρο της τάξης, γεγονός που τα καθιστά αυτόματα πιο προσωπικά 
και πιο ενδιαφέροντα. Πιθανά δηλαδή οι συμμετέχοντες είδαν τα PaP-eRs πιο ελκυστικά σε 
σύγκριση με τα CoRes σε αυτό το σημείο, καθώς αφού περιέγραφαν δράσεις και κατ’ 
επέκταση ιδέες, γίνονταν αυτόματα περισσότερο αποκαλυπτικά. 
 
Συζήτηση-Προτάσεις 
Από την έρευνα προκύπτει ότι για τους συμμετέχοντες η ΠΓΠ είναι μία «πολύ σημαντική 
έννοια» με την οποία πρέπει να έρθουν σε επαφή όλοι οι εκπαιδευτικοί, καθώς μπορεί να τους 
βοηθήσει να διευρύνουν την επαγγελματική τους γνώση, η οποία με τη σειρά της έχει ευθεία 
επίδραση στη μάθηση των μαθητών.  
Θεωρούν ότι αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο που μπορεί να καθοδηγήσει τις δράσεις των 
εκπαιδευτικών ενώ διαθέτει και άμεσες χρηστικές ιδιότητες, τις οποίες γνώρισαν μέσα από τα 
εργαλεία που χρησιμοποίησαν. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Τριαντάφυλλου: 
«Σίγουρα μέσω της επαφής μου με την ΠΓΠ άλλαξαν αρκετές από τις θεάσεις που είχα για τη 
διδασκαλία. Θεωρώ πως μέσω της ανάπτυξης της ΠΓΠ του, ένας καθηγητής μπορεί να 
βελτιώσει πολύ τη διδασκαλία του και οι μαθητές να έχουν μαθησιακά αποτελέσματα σε κάθε 
θεματική που διδάσκονται. Κατά τη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διδασκαλία του. ( πχ τη θεματική, τις 
εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λάβει χώρα η 
διδασκαλία κ.α.)». 
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Η ενασχόλησή τους με την ΠΓΠ κατά τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο, φάνηκε να τους 
βοηθά να αναθεωρήσουν την προσέγγισή τους αναφορικά με τη διδακτική και μαθησιακή 
διαδικασία και πρωτίστως να αντιληφθούν ότι είναι πολυπαραγοντική και πολυσύνθετη. Στην 
προσπάθειά τους αναγνωρίζουν ως αρωγό τα περισσότερα εργαλεία και τις δράσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν στο σεμινάριο, κάνοντας ειδική μνεία στη συμπλήρωση του CoRe, την 
ανάγνωση του PaP-eR, τη διενέργεια της διδασκαλίας, τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επιμόρφωσης, αλλά και τις βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες με τα αναδυόμενα 
σχόλια.  
Εν  κατακλείδι θεωρούμε ότι η πολυπαραγοντική προσέγγιση της αποτύπωσης της ΠΓΠ με 
πλούσιες ευκαιρίες αναστοχασμού πάνω σε πραγματικά δεδομένα από τις καθημερινές 
διδακτικές και μαθησιακές δράσεις, μπορεί να αυξήσει την εγκυρότητα της διαδικασίας, μιας 
εξ’ αρχής αφηρημένης και ιδιαίτερα ιδιοσυγρασιακής και μοίχειας έννοιας όπως είναι η ΠΓΠ. 
Επίσης, μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα μία αρκετά χρήσιμη διαδικασία και για την 
ανάπτυξη της ΠΓΠ των συμμετεχόντων. Η πρότασή μας επομένως συμφωνεί με την 
αντίστοιχη των Baxter and Lederman (BaxterJ.A. & Lederman G. (1999)), σύμφωνα με την 
οποία «Η αξιολόγηση της ΠΓΠ είναι δύσκολη και γεμάτη κινδύνους καθώς απαιτεί 
συνδυασμό προσεγγίσεων ώστε να μπορέσουν να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με το 
τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, τι πιστεύουν και ποιες είναι οι αιτίες των πράξεών τους. Η 
αξιολόγηση οποιασδήποτε συνιστώσας της ΠΓΠ αποκομμένα από τις υπόλοιπες διατρέχει 
σημαντικό κίνδυνο διαστρέβλωσης των νοημάτων και των ερμηνειών. Η  κατάσταση είναι 
ανάλογη με αυτή των αναγωγιστικών αξιολογήσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στην 
οικολογία, προτού γίνει δημοφιλής η μελέτη των συστημάτων.» 
 
 
Βιβλιογραφία 
Γρηγορίου Β.  & Καλκάνης Γ. (2013). Αποτύπωση πτυχών της Παιδαγωγικής Γνώσης 
Περιεχομένου μελλοντικών Εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες με τη χρήση ενός 
Εργαλείου Αναπαράστασης του περιεχομένου. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (σσ. 802-808). 
http://www.enephet.gr/library/praktika/2013-praktika.pdf [4-12-2014] 
Κουντουριώτης Γ. & Μίχας Π. (2013). Η χρήση των Αναπαραστάσεων Περιεχομένου για την 
καλλιέργεια της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου υποψηφίων εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής 
Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (σσ. 809-821). 
http://www.enephet.gr/library/praktika/2013-praktika.pdf [4-12-2014] 
Μαλλικούρτη Β. (2012).  Το video ως μέσο αποτύπωσης της επαγγελματικής γνώσης των εν 
ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών, διπλωματική εργασία ΠΤΔΕ, 
επιβλέπων καθηγητής Γ. Θ. Καλκάνης 
Στασινάκης Π. & Αθανασίου Κ. (2013). Διερεύνηση συστατικών στοιχείων της 
Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου, μεταξύ εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης σχετικά 
με τη Θεωρία της Εξέλιξης. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (σσ. 829-837). 
http://www.enephet.gr/library/praktika/2013-praktika.pdf [4-12-2014 
Χαϊτίδου Η. Μ. & Σπύρτου Α. (2013). Επισκόπηση των τεχνικών αξιολόγησης της 
Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών μέσα από το πρίσμα της 
οικολογικής εγκυρότητας. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (σσ. 822-828). 
http://www.enephet.gr/library/praktika/2013-praktika.pdf [4-12-2014] 



805 
 

 
Abell, S. (2007). Research on science teacher knowledge. In S. Abell & N. G. Lederman 
(Eds.), Handbook of research on science education (pp. 1105-1149). Mahwah, New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates.  
BaxterJ.A. & Lederman G. (1999). Assessment and Measurement of Pedagogical Content 
Knowledge. In: Gess-Newsome, J.  & Lederman, N. G.  (eds) (1999). Examining Pedagogical 
Content Knowledge. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. pp. 147-161 
Bertram, Α.Ρ. (2010). Enhancing Science Teachers’ Knowledge of Practice by Explicitly 
Developing Pedagogical Content Knowledge. PhD thesis, Faculty of Education, Monash 
University, Australia  
Hume, Α., Berry Α. (2011). Constructing CoRes—a Strategy for Building PCK in Pre-service 
Science Teacher Education, Research in Science Education. vol. 41, no. 3, pp. 341-355.  
Loughran, J., Berry, A., & Mulhall, P. (2006). Understanding and developing science 
teachers' pedagogical content knowledge. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.  
Loughran, J., Mulhall, P., & Berry, A. (2008). Exploring pedagogical content knowledge in 
science teacher education. International Journal of Science Education, 30(10), 1301–1320.  
van Driel, J. H., Verloop, N., & de Vos, W. (1998). Developing Science Teachers' 
Pedagogical Content Knowledge. Journal of Research in Science Teaching , 35 (6), 673-695.  
Wiersma, W, & Jurs, S. G. (2008). Research methods in education: An introduction (9th ed.). 
Needham Heights, Massachusetts: Allyn & Bacon. 
 
  



806 
 

 
 
 
 

Διερεύνηση Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου για τη «Χημική 
Αντίδραση» 

 
Κωνσταντογιάννη Μαρία1, Σάλτα Κατερίνα2, Τζουγκράκη Χρύσα3 

 1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, mkonstantogianni@gmail.com  2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ksalta@chem.uoa.gr, tzougraki@chem.uoa.gr 3Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, tzougraki@chem.uoa.gr 
 
 Περίληψη  Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματατης διερεύνησης των διαστάσεων της 

Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ) για τη χημική αντίδραση. Συμμετείχαν 12 
εκπαιδευτικοί που παρακολουθούσαν πρόγραμμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη Διδακτική 
της Χημείας, οι οποίοι κλήθηκαν: να παρουσιάσουν ένα σχέδιο διδασκαλίας για τη χημική  
αντίδραση, να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο και να δώσουν μια συνέντευξη για τη 
διδασκαλία που σχεδίασαν. Τα δεδομένα αναλύθηκαν ποιοτικά μέσω ανοικτής και αξονικής 
κωδικοποίησης και η εγκυρότητα ενισχύθηκε με τριγωνοποίηση. Αναδείχθηκανοι διαστάσεις 
της ΠΓΠ όσον αφορά: στο γνωστικό αντικείμενο, τις  δυσκολίες των μαθητών, καθώς και 
στις πρακτικές διδασκαλίας. Επίσης, διερευνήθηκε τυχόν διαφοροποίηση της ΠΓΠ των 
έμπειρων και μη εκπαιδευτικών. 
 
Abstract In this paper the results from the investigation of aspects of Pedagogical Content Knowledge 
(PCK) for chemical reaction are presented. The participants were 12 teachers, students of the 
graduate program Chemistry Education, who were invited to present a lesson plan for 
“chemical reaction”, to answer an open questionnaire and give an interview. The data were 
analyzed with qualitative analysis through open and axial codingand the validity was 
supported through triangulation. The study revealedseveral aspects of PCK concerning the 
subject matter, the difficulties of students, and the teaching strategies. Also PCK differences 
were investigated for experienced and non-experienced teachers.  

 
 

Εισαγωγή 
Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου αναπτύχθηκε από τον Shulman (1986) ως ένα μοντέλο 
κατανόησης της διδασκαλίας. Πολλοί μελετητές προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν την ΠΓΠ 
και να οριοθετήσουν τις γνωστικές περιοχές που εντάσσονται σε αυτή. Ορισμένοι  θεώρησαν 
την ΠΓΠ ως μια γενική γνώση (Fernández-Balboa & Stiehl 1995), ενώ άλλοι ως 
συγκεκριμένη (Van Driel, Verloop, De Vos,1998). Επίσης, μερικοί θεωρούν την ΠΓΠ ως ένα 
«μείγμα» ορισμένων τύπων γνώσης. Σύμφωνα με τον Grossman (1990), η ΠΓΠ  αλληλεπιδρά 
δυναμικά με τις πεποιθήσεις, τη γνώση των εκπαιδευτικών, αλλά και διαμορφώνεται μέσα 
από αυτές.  
Ειδικότερα, η ΠΓΠ στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία 
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γνώσης:τοαναλυτικό πρόγραμμα, την κατανόηση των ΦΕ από τους μαθητές, τις διδακτικές 
στρατηγικές, και τη βιβλιογραφία (Μαgnusson, 1999). Για τη διδασκαλία της Χημείας οι De 
Jongetal. (2002) υποστηρίζουν ότι χωρίς σαφή ΠΓΠ σε συγκεκριμένα θέματα οι 
εκπαιδευτικοί μπορεί να επιλέξουν ακατάλληλες χημικές αναπαραστάσεις και, ίσως, έτσι να 
προξενήσουν παρανοήσεις στους μαθητές. Η πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και η γνώση 
του πώς οι μαθητές μαθαίνουν, οδηγούν στη σωστή επιλογή των κατάλληλων διδακτικών 
στρατηγικών.  
Ο σχεδιασμός της έρευνας βασίστηκε στα παρακάτω τρία ερευνητικά ερωτήματα για τη 
θεματική ενότητα της χημικής αντίδρασης. Ποια είναι τα βασικά συστατικά της ΠΓΠ όσον 
αφορά: 1ο) στη γνώσητου αντικειμένου των διδασκόντων, 2O)στη γνώση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές και 3ο) στη γνώση που απαιτείται για την επιλογή των 
κατάλληλων   πρακτικών  διδασκαλίας. 
 
Μεθοδολογία 
Το δείγμα αποτέλεσαν 12 εκπαιδευτικοί που φοιτούσαν σε πρόγραμμα μεταπτυχιακής 
ειδίκευσης στη Διδακτική της Χημείας. Οι 6 συμμετέχοντες ήταν καθηγητές της Β/θμιας 
εκπαίδευσης με εμπειρία στη σχολική τάξη και 6 συμμετέχοντες μη έμπειροι καθηγητές που 
δίδασκαν σε ατομικά ή ομαδικά φροντιστηριακά τμήματα το μάθημα της Χημείας. Η έρευνα 
εστιάζει στη διδασκαλία της έννοιας της χημικής αντίδρασης σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη 
της Β Γυμνασίου. 
Τα αποτελέσματα προέκυψαν βάσει ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων. Η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε βασίστηκε στις αρχές της θεμελιωμένης θεωρίας του Glasser, σύμφωνα με την 
οποία αναζητούνται κεντρικές κατηγορίες – διαστάσεις που να θεμελιώνονται από τα 
δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν σχέδια μαθήματος, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Η χρήση τριών εργαλείων είχε ως 
στόχο την εφαρμογή της τριγωνοποίησης στη φάση της συλλογής των δεδομένων, έτσι, ώστε 
να ενισχυθεί η εγκυρότητα. Αρχικά,εφαρμόστηκε ανοιχτή κωδικοποίηση  με την οποία 
αναδείχθηκαν εννοιολογικές κατηγορίες στα δεδομένα και στη συνέχεια αξονική 
κωδικοποίησηαπό την οποία προέκυψαν σχέσεις μεταξύ αυτών των κατηγοριών, ώστε να 
προκύψουν οι  διαστάσεις. (Robson, 2007). 
Αρχικά, στο σχέδιο μαθήματος ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να θέσουν διδακτικούς 
στόχους, να συμπεριλάβουν  πιθανές  δυσκολίες και εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, καθώς 
και προτεινόμενες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Επίσης, ζητήθηκε να περιγράψουν 
αναλυτικά τις φάσεις υλοποίησης και του τρόπου ένταξης των διαφόρων διδακτικών 
εργαλείων (πειράματα, προσομοιώσεις, μοντέλα-αναπαραστάσεις κ.τ.λ.). Στη συνέχεια,μετο 
ανοιχτό ερωτηματολόγιο  διερευνήθηκαν  οι  παράμετροι της χημικής αντίδρασης  που 
διδάσκονται μέσα από το πείραμα. Επιλέχθηκαν τρεις πειραματικές διαδικασίες, η ανάμιξη  
υδατικών διαλυμάτων νιτρικού  μόλυβδου και ιωδιούχου καλίου, η καύση μαγνησίου και η 
θέρμανση μίγματος σιδήρου και θείου. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν 
τη φόρμα του ανοιχτού ερωτηματολογίου απαντώντας σε 8 ερωτήσεις για κάθε μια από τις 
παραπάνω τρεις πειραματικές διαδικασίες. Στην τελική φάση της έρευνας 
πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις,οι οποίες ηχογραφήθηκαν και, στη συνέχεια, 
αποδελτιώθηκαν. Οι συμμετέχοντες απάντησαν συνολικά σε 25 ερωτήσεις, οι οποίες 
θεματικά χωρίζονταν σε τέσσερις ενότητες,στη γνώση του αντικειμένου, στις δυσκολίες - 
εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, στις διδακτικές στρατηγικές και στα σχολικά εγχειρίδια. 
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Αποτελέσματα και συζήτηση  
Αποτελέσματα Ανοιχτής Κωδικοποίησης  
Στην ανοιχτή κωδικοποίηση για την ταξινόμηση χρησιμοποιήθηκαν κοινά χαρακτηριστικά 
που περιέχονται στα δεδομένα, όπως περιεχόμενο, εννοιολογικά και γλωσσολογικά 
χαρακτηριστικά. 
Από την ανοιχτή κωδικοποίηση των σχεδίων μαθήματος  προέκυψαν αποτελέσματα σχετικά 
με τους διδακτικούς στόχους που έθεσαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, τις εναλλακτικές 
ιδέες και δυσκολίες των μαθητών για την έννοια της χημικής αντίδρασης, τα διδακτικά 
εργαλεία και οι διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν. 
Οι διδακτικοί στόχοι που καταγράφηκαν ήταν  32 γνωστικοί, από τους οποίους οι 15 
μετρήσιμοι ( π.χ. να διατυπώνει, να διακρίνει, να αποτυπώνει κ.α.) και οι 17 μη μετρήσιμοι  
(π.χ. να γνωρίζει, να κατανοεί, να αναπαριστά κ.α.). Επίσης, καταγράφηκαν και 3 
συναισθηματικοί στόχοι και 6 ψυχοκινητικοί. Παρατηρήθηκε ότι στα σχέδια μαθήματος οι 
διδακτικοί στόχοι εστιάζουν στο γνωστικό αντικείμενο και κυρίως στη διάκριση των 
αντιδρώντων και προϊόντων μιας χημικής αντίδρασης, καθώς και σε αναγνώριση χημικών 
μεταβολών που συμβαίνουν στην καθημερινότητα του μαθητή.  
Οι εναλλακτικές ιδέες που αποτύπωσαν οι  συμμετέχοντες  ήταν η καταστροφή/εξαφάνιση 
της ύλης, η τροποποίηση, η μεταστοιχείωση, η μετατροπή μάζας σε ενέργεια, η ανάμιξη, η 
ταύτιση φυσικών και χημικών φαινομένων. Κάποιες από αυτές συναντήθηκαν με μεγαλύτερη 
συχνότητα. Οι δυσκολίες για την έννοια της χημικής αντίδρασης  που αναφέρθηκαν ήταν η 
διάκριση αντιδρώντων-προϊόντων, η διατήρηση της μάζας  και ο σχηματισμός/καταστροφή 
των χημικών δεσμών.  
 Καταγράφηκαν διδακτικά εργαλεία όπως πίνακας, διαφάνειες, Η/Υ, προσομοιώσειςαλλά και 
πειράματα. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στους δώδεκα συμμετέχοντες οι 7 
είχαν εντάξει στο σχέδιο μαθήματος φύλλο εργασίας και οι 9 φύλλο αξιολόγησης. Συνολικά, 
καταγράφηκαν 21 πειράματα ποικίλων χημικών αντιδράσεων,όπως ενδόθερμων, εξώθερμων 
οξειδοναγωγικών κ.α. Οι διδακτικές στρατηγικές που  αναφέρθηκαν ήταν η 
ομαδοσυνεργατική και η καθοδηγούμενη διερεύνηση. 
Τα αποτελέσματα της ανοιχτής κωδικοποίησης των δεδομένων ανοικτού ερωτηματολόγιου 
περιλαμβάνουν τις κατηγορίες απαντήσεων για την περιγραφή, την εξήγηση, τις 
εναλλακτικές ιδέες και τις δυσκολίες των μαθητών στις προτεινόμενες  πειραματικές 
διαδικασίες. 
Για την περιγραφή των χημικών αντιδράσεων από πλευράς περιεχομένου, οι συμμετέχοντες 
ανέφεραν το σχηματισμό δυσδιάλυτου ιζήματος, το χρώμα του ιζήματος, τις φυσικές 
καταστάσεις, τη θέρμανση, το χημικό στοιχείο, τη χημική ένωση  και την έννοια του mole. 
Στην εξήγηση καταγράφηκαν, κυρίως, έννοιες που αναφέρονται στο σωματιδιακό  μοντέλο 
με αναφορές στην ενέργεια και στη μεταβολή των ιδιοτήτων  των αντιδρώντων σε σχέση με 
τα προϊόντα και  ο σχηματισμός νέων ουσιών. Για την καταγραφή των χημικών αντιδράσεων 
παρατηρήθηκαν από πλευράς περιεχομένου περισσότερες αναφορές σε παρατηρήσεις 
μακροσκοπικού επιπέδου. Οι φυσικές καταστάσεις, οι ιδιότητες όπως το χρώμα, οι 
μαγνητικές ιδιότητες αλλά και η ενέργεια επιλέγονται να καταγραφούν από τους 
εκπαιδευτικούς, ώστε να τονίσουν εννοιολογικά και να ολοκληρώσουν την πειραματική 
εικόνα που προσέλαβε ο μαθητής. 
 Οι εναλλακτικές ιδέες που αναφέρθηκαν στο ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου έχουν 
κατηγοριοποιηθεί σε 7 επτά  βασικές ομάδες. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες αναφέρονται 
στην εναλλακτική ιδέα του ενεργού-παθητικού παράγοντα (παράγοντας όπως η θερμότητα ή 
το ηλιακό φως για την πραγματοποίηση μιας χημικής αντίδρασης) και την τροποποίηση των 
ουσιών (οι νέες ενώσεις προκύπτουν από τροποποίηση των παλιών, δεν είναι νέες ουσίες). 
Ατομικές αναφορές έχουμε στις παρακάτω εναλλακτικές ιδέες: καταστροφή/εξαφάνιση της 
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ύλης κατά τη διάρκεια μιας χημικής αντίδρασης, μετατροπή μάζας σε ενέργεια, την ανάμιξη 
χημικών ουσιών σε μια χημική αντίδραση, ότι στη φύση συμβαίνουν μόνο φυσικά φαινόμενα, 
ενώ χημικά φαινόμενα συμβαίνουν μόνο στο εργαστήριο ή από τον άνθρωπο και, τέλος, τη 
μετατόπιση σύμφωνα με την οποία κάποιες ενώσεις όπως το οξυγόνο δεν αντιδρά, αλλά 
μεταφέρεται ή μετατοπίζεται. 
Οι δυσκολίες των μαθητών που αναφέρονται στις απαντήσεις του ανοιχτού ερωτηματολογίου 
διακρίνονται σε δύο επίπεδα, το μακροσκοπικό και το συμβολικό. Η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων αναφέρει τη δυσκολίατων μαθητών να διακρίνουν τις ουσίες μετά τη διάλυση 
τους,όταν τα διαλύματα των ουσιών που συμμετέχουν στη χημική αντίδραση είναι 
άχρωμα.Επίσης,αναφέρουν τη δυσκολία να αντιληφθούν τα αέρια που συμμετέχουν σε μια 
χημική αντίδραση, π.χ. το οξυγόνο στις αντιδράσεις καύσης, καθώς και στο ρόλο του μέσου, 
δηλαδή της ενέργειας και της θερμότητας. Τέλος, καταγράφηκε η δυσκολία στην 
ονοματολογία των ουσιών και τη χρήση  των χημικών τύπων.  
Η επεξεργασία των απαντήσεων στις ερωτήσεις συνέντευξης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
τα κριτήρια ταξινόμησης της ανοιχτής κωδικοποίησης, όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω, και 
προέκυψαν κατηγορίες ανά θεματική ενότητα. Στην ενότητα γνώση του αντικειμένου 
προέκυψαν κατηγορίες όπως:η σημαντικότητα της επιστημονικής έννοιας της χημικής 
αντίδρασης, η σύνδεση της έννοιας με την καθημερινή ζωή, η διάκριση αντιδρώντων-
προϊόντων, η παρατήρηση της αλλαγής του χρώματος και ηαλλαγή της φυσικής κατάστασης 
των ουσιών. Τέλος,προέκυψαν κατηγορίες και σε μικροσκοπικό επίπεδο, όπως η εξήγηση 
των χημικών αντιδράσεων μέσω της έννοιας του χημικού δεσμού, και  ο σχηματισμός νέων 
μορίων. 
Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν καλή γνώση των δυσκολιών και των εναλλακτικών ιδεών 
των μαθητών για το συγκεκριμένο ηλικιακό στάδιο στην έννοια της χημικής αντίδρασης. 
Μέσα από τις ερωτήσεις συνέντευξης διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τις 
εναλλακτικές ιδέες μέσω της βιβλιογραφίας και της ανατροφοδότησης. 
Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις συνέντευξης στην ενότητα διδακτικές στρατηγικές 
προκύπτει ότι για τη διδασκαλία οι συμμετέχοντες επιλέγουν τη χρήση πειραμάτων, 
παραδείγματααπό την καθημερινότητα, οπτικοακουστικά μέσα και προσομοιώσεις μορίων. 
 
Αποτελέσματα Αξονικής Κωδικοποίησης 
Από την αξονική κωδικοποίηση και για τα τρία ερευνητικά εργαλεία προέκυψαν οι 
διαστάσεις που περιγράφουν την ΠΓΠ για τηνέννοια της χημικής αντίδρασης. Το 
περιεχόμενο των διαστάσεων προκύπτει από τις κατηγορίες –ομάδες δεδομένων της ανοιχτής 
κωδικοποίησης όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και 
αναφέρονται παραπάνω (Κωνσταντογιάννη, 2011).Για τη γνώση του αντικειμένου 
προέκυψαν 6 διαστάσεις: η καθημερινότητα, η μακροσκοπική διάσταση, η μικροσκοπική 
διάσταση, η συμβολική διάσταση,  η διάσταση της ενέργειας και η διάσταση της χρήσης των 
πειραμάτων στη διδασκαλία. Οι διαστάσεις και το  περιεχόμενο τους εμφανίζονται  στον 
Πίνακα 1. Παρατηρήθηκε ενίσχυση της εγκυρότητας των παραπάνω διαστάσεων από το 
σχέδιο μαθήματος και το ανοικτό ερωτηματολόγιο.  
 Για τις δυσκολίες των μαθητών προέκυψαν 3 διαστάσεις η  μακροσκοπική διάσταση, π.χ. ο 
ρόλος των αερίων, η μικροσκοπική διάσταση, π.χ. χημικός δεσμός και η συμβολική 
διάσταση, όπως είναι οι χημικοί τύποι. Οι 3αυτές διαστάσεις ενισχύθηκαν και απότοανοικτό 
ερωτηματολόγιο, ενώ από το σχέδιο μαθήματος ενισχύθηκαν η μακροσκοπική και η 
μικροσκοπική διάσταση. Οι διαστάσεις και το περιεχόμενό τους εμφανίζονται στον Πίνακα 2. 
Οι διαστάσεις που αφορούν το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με τις στρατηγικές 
διδασκαλίας, είναι επτά. Συγκεκριμένα, τα πειράματα-εργαστηριακές ασκήσεις, το επίπεδο 
των μαθητών, τα διδακτικά εργαλεία, η διαθεματικότητα, οι διδακτικοί στόχοι, οι διδακτικές 
στρατηγικές και η συμμετοχή –ενεργοποίηση του μαθητή. Οι διαστάσεις που προέκυψαν από 
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τη συνέντευξη ενισχύθηκαν και από το σχέδιο μαθήματος, ενώ από το ερωτηματολόγιο  δεν 
υπάρχει ενίσχυση λόγω του σχεδιασμού των ερωτήσεων που αφορούσε μόνο τα πειράματα.Οι 
διαστάσεις και το  περιεχόμενο τους εμφανίζονται στον Πίνακα 3.   
 

Πίνακας 1: Διαστάσεις ΠΓΠ για τη γνώση του αντικειμένου 
 

Διαστάσεις  Περιεχόμενο  
1.Καθημερινότητα  Χρήση παραδειγμάτων χημικής αντίδρασης στην καθημερινότητα 
2. Μακροσκοπική  Αλλαγή ιδιοτήτων ουσιών, διάκριση αντιδρώντων – προϊόντων, φυσικές 

καταστάσεις 
3. Μικροσκοπική  Δεσμοί, αλλαγή ιδιοτήτων σε μικροσκοπικό επίπεδο  
4. Συμβολική  Χρήση χημικού συμβολισμού  
5. Ενέργεια  Ο ρόλος της ενέργειας στη χημική αντίδραση  
6. Πειράματα Χρήση πειραμάτων στη διδασκαλία 

 
Πίνακας  2:  Διαστάσεις ΠΓΠ για τις δυσκολίεςτων μαθητών 

 
Διαστάσεις Περιεχόμενο 

1. Μακροσκοπική  Διάκριση αντιδρώντων –προϊόντων, διατήρηση της  μάζας 
2. Μικροσκοπική  Διατήρηση ατόμων, χημικός δεσμός  
3. Συμβολική  Χημικοί τύποι, ονοματολογία, χημικές εξισώσεις  

 
Πίνακας 3 : Διαστάσεις ΠΓΠ για τις εφαρμοζόμενες διδακτικές πρακτικές 

Διαστάσεις Περιεχόμενο 
1. Πειράματα  Εντυπωσιακά πειράματα επίδειξης 
2. Επίπεδο μαθητών  Δυσκολίες, ηλικιακό στάδιο μαθητών  
3. Διδακτικά εργαλεία  Προσομοιώσεις, οπτικοακουστικά μέσα 
4.Διαθεματικότητα   Σύνδεση με καθημερινή ζωή  
5. Διδακτικοί στόχοι  Υλοποίηση διδακτικών στόχων 
6. Διδακτικές 
στρατηγικές  

Ομαδοσυνεργατική, εποικοδομητισμός  
7. Συμμετοχή μαθητή  Εμπλοκή   

 
Διερεύνηση  ΠΓΠ σε έμπειρους και μη εκπαιδευτικούς 
Για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σε σύνολο έξι έμπειρων εκπαιδευτικών του δείγματος και 
οι  έξι αναφέρθηκαν στη καθημερινότητα, στη μακροσκοπική διάσταση, στη μικροσκοπική 
διάσταση, στην ενέργεια και στα πειράματα και τέσσερις στη συμβολική διάσταση. Σε 
σύνολο έξι μη έμπειρων εκπαιδευτικών, έξι αναφέρθηκαν στην καθημερινότητα, στη 
μακροσκοπική διάσταση, στη μικροσκοπική διάσταση, στην ενέργεια και στα πειράματα και 
τέσσερις στη συμβολική διάσταση.   
Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σε σύνολο έξι έμπειρων εκπαιδευτικών του δείγματος, 
έξι αναφέρθηκαν σε δυσκολίες μακροσκοπικής διάστασης, τέσσερις σε δυσκολίες 
μικροσκοπικής και τέσσερις σε δυσκολίες συμβολικής διάστασης. Σε σύνολο έξι μη έμπειρων 
εκπαιδευτικών, τέσσερις αναφέρθηκαν σε δυσκολίες μακροσκοπικής διάστασης, τέσσερις σε 
δυσκολίες μικροσκοπικής  και ένας σε δυσκολίες συμβολικής διάστασης. Παρουσιάζεται 
διαφοροποίηση μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων στη συμβολική διάσταση.  
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Για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα στο σύνολο των έξι έμπειρων εκπαιδευτικών και οι έξι  
αναφέρθηκαν στις διαστάσεις πειράματα, διδακτικά εργαλεία, διδακτικοί στόχοι και 
διδακτικές μέθοδοι, ενώ τέσσερις αναφέρθηκαν στη διάσταση επίπεδο των μαθητών και δύο 
στη διάσταση της διαθεματικότητας. Στο σύνολο των έξι μη έμπειρων εκπαιδευτικών, έξι 
αναφέρθηκαν στις διαστάσεις πειράματα, διδακτικά εργαλεία, διδακτικοί στόχοι, διδακτικές 
μέθοδοι, τέσσερις στη διάσταση διαθεματικότητα, τρεις στη διάσταση επίπεδο μαθητών, ενώ 
δύο αναφέρθηκαν στη διάσταση συμμετοχή του μαθητή. 
Για το 1ο ερευνητικό ερώτημα δεν παρουσιάζεται διαφοροποίηση μεταξύ έμπειρων και μη 
εκπαιδευτικών. Για το 2ο ερευνητικό ερώτημα παρουσιάζεται διαφοροποίηση στη συμβολική 
διάσταση με περισσότερους έμπειρους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν δυσκολίες. Για το 3ο 
ερευνητικό ερώτημα παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στη διάσταση της διαθεματικότητας 
και στη διάσταση επίπεδο μαθητών. Συγκεκριμένα, στη διάσταση της διαθεματικότητας 
αναφέρθηκαν περισσότεροι μη έμπειροι, ενώ στη διάσταση επίπεδο μαθητών αναφέρθηκαν 
περισσότεροι έμπειροι εκπαιδευτικοί. 
 
Συμπεράσματα  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης παραγράφου, παρατηρούμε ότι οι 
συμμετέχοντες ανέδειξαν, μέσα από τις απαντήσεις τους, την εξειδικευμένη γνώση που 
απαιτείται για τη διδασκαλία μιας βασικής επιστημονικής έννοιας, όπως αυτή της χημικής 
αντίδρασης. Οι διαστάσεις που προέκυψαν περιγράφουν με ακρίβεια τις συνιστώσες μιας 
ολοκληρωμένης διδασκαλίας βασισμένης σε σύγχρονες πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα,  η 
μακροσκοπική, η μικροσκοπική και η συμβολική διάσταση της χημικής αντίδρασης 
αποτελούν μέρος της ΠΓΠ όσον αφορά στη γνώση του αντικειμένου και τις δυσκολίες των 
μαθητών. Η γνώση του αντικειμένου περιγράφεται ακόμη από τις διαστάσεις 
καθημερινότητα, ενέργεια και πειράματα. Στις πρακτικές διδασκαλίας καταγράφηκαν οι 
διαστάσεις πειράματα, επίπεδο των μαθητών, διδακτικά εργαλεία, διαθεματικότητα, 
διδακτικοί στόχοι και διδακτικές στρατηγικές, και συμμετοχή των μαθητών. Επίσης, στην 
παρούσα εργασία παρατηρήθηκε ότι η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών δεν τους 
διαφοροποιεί στις περισσότερες διαστάσεις της ΠΓΠ για τη χημική αντίδραση.   
Αξίζει να σημειωθεί ότι η  ανάπτυξη της ΠΓΠ είναι πολυπαραγοντική (Veal & MaKinster, 
2001), καθώς επίσης και σύνθετη εργασία στο να απεικονισθεί και κυρίως στο να 
εφαρμοστεί. Ο χαρακτήρας της πολύπλευρης αλλά ταυτόχρονα και της ειδικής γνώσης που 
απαιτείται για την αποτελεσματική διδασκαλία επιστημονικών εννοιών διαφαίνεται και μέσα 
από την ποικιλομορφία των διαστάσεων που προέκυψαν στην παρούσα εργασία.  
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Επιμόρφωση εκπαιδευτικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
στην επιλογή και την ανάπτυξη ενοτήτων για τον επιστημονικό 

γραμματισμό 
 

Κόλλας Σπύρος 1, Χαλκιά Κρυσταλλία 2 
.  1ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, spyros.kollas@gmail.com 2ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, kxalkia@primedu.uoa.gr 
  Περίληψη Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων όπου το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) του κάθε αντικειμένου αναπτύσσεται, σε τοπικό επίπεδο, από 
τους ίδιους τους εκπαιδευτικμε σκοπό τον εγγραμματισμό των εκπαιδευομένων. Η παρούσα 
έρευνα επικεντρώνεται στον επιστημονικό γραμματισμό και παρουσιάζει την υλοποίηση και 
αξιολόγηση ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς των Σ.Δ.Ε., που είχε ως 
στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων που δεν εστιάζουν στενάστο 
επιστημονικό περιεχόμενο, αλλά αντιμετωπίζουν την επιστήμη μέσα σε κατάλληλα 
μαθησιακά περιβάλλοντα που κάνουν νόημα στους εκπαιδευόμενους, δηλαδή περιβάλλοντα 
που είναι σχετικά με την καθημερινή, προσωπική, κοινωνική και εργασιακή ζωή των 
ενηλίκων εκπαιδευομένων. 
 
Abstract Second Chance Schools (SCSs) were established in Greece as an effort to literate and 
reintegrate adults who are pushed out of the mainstream society. To serve this purpose, 
science teachers who work in SCSs face the challenge of developing themselves scientific 
literacy oriented curricula. This study presents a training workshop aiming to change SCSs’ 
science teachers’ perceptions about designing curricula, from theory-laden curricula to 
curricula emphasizing in real context science-related situations that derive from students’ 
personal, vocational and social experiences.  
 
 
Εισαγωγή 
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας  
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) είναι καινοτόμα σχολεία που παρέχουν τη 
δυνατότητα σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. 
Πολλοί από τους ενήλικες που φοιτούν στα Σ.Δ.Ε. βιώνουν συνθήκες κοινωνικής και 
εργασιακής περιθωριοποίησης (μετανάστες, Ρομά, φυλακισμένοι, κλπ.) και ως εκ τούτου 
ηκοινωνική και εργασιακή επανένταξητων εκπαιδευομένων αποτελεί το κυρίαρχο σκοπό του 
Προγράμματος Σπουδών(Π.Σ.) των σχολείων αυτών. Υπό αυτό το πρίσμα και με δεδομένο το 
γεγονός ότι ο γραμματισμός των πολιτών στις φυσικές επιστήμες και στην 
τεχνολογίαθεωρείται βασικήπτυχή της ταυτότητας του πολίτη στη σύγχρονη «Κοινωνία της 
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γνώσης»,το μάθημα του Επιστημονικού Γραμματισμού κατέχει σημαντική θέση στοΠ. Σ.στα 
Σ.∆.Ε. 
Οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στα ηλικιακά, πολιτισμικά, εργασιακά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. δημιουργούν την ανάγκη ανάπτυξης 
τοπικών αναλυτικών προγραμμάτων (Α.Π.) προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και τις ανάγκες του κάθε πληθυσμού και ως εκ τούτου το έργο αυτό το αναλαμβάνει, ανά 
σχολική μονάδα, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός του εκάστοτε αντικειμένου (ΙΔΕΚΕ, 2003). 
 
Ο όρος «επιστημονικός γραμματισμός» 
Ο όρος «επιστημονικός γραμματισμός» χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία προκειμένου να 
υποδηλώσει «όλα όσα οφείλει να γνωρίζει και να κατανοεί ένας μέσος πολίτης για την 
επιστήμη» (Durant, Evans&Thomas, 1993). Φυσικά ο ορισμός αυτός είναι πολύ γενικός και 
ασαφής καθώς το περιεχόμενό του μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα α) με την ιδεολογική 
θέσηαυτού που θα διατυπώσειτον λειτουργικό ορισμό του «επιστημονικά εγγράμματου» 
πολίτηκαιβ) με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο των ανθρώπων στους οποίους αναφέρεται 
κάθε φορά ο όρος «μέσος πολίτης»(Laugksch, 2000). 
Πάντως και παρά το γεγονός ότι στην ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα δεν υπάρχει 
συμφωνία για το τι ακριβώς περιλαμβάνει ο όρος, ως βασικός σκοπός των Α.Π για τις Φ.Ε. 
και την Τεχνολογία συναντάται συχνά η επιδίωξητου επιστημονικού γραμματισμού των 
εκπαιδευομένων. Σύμφωνα με τον D. Roberts (2007), στα Α.Π. που αναπτύσσονται διεθνώς 
με αυτό το σκοπό μπορούμε να αναγνωρίσουμε δύο κυρίαρχες αντιλήψεις/οπτικέςαναφορικά 
με τον όρο: 
Οπτική Ι)Α.Π. που αντιλαμβάνονται τον όρο ως τον εγγραμματισμό των εκπαιδευομένων με 
εστίαση στο περιεχόμενο της επιστήμης.  
Οπτική ΙΙ)που αντιλαμβάνονται τον όρο ως τον εγγραμματισμό των εκπαιδευομένων με 
αφορμή καθημερινές καταστάσεις που η κατανόησή τους απαιτεί επιστημονική γνώση. 
Σύμφωνα με τον Bulteτο ζητούμενο είναι η μετάβαση των Α.Π.,από Α.Π. που στοχεύουνστον 
επιστημονικό γραμματισμό μέσα από τη μελέτη του περιεχομένου, σε Α.Π. που στοχεύουν 
στον γραμματισμό μέσα από καθημερινές καταστάσεις που η κατανόησή τους προϋποθέτει 
κάποιες επιστημονικές γνώσεις (Bulte, 2007). Στην Αγγλία έχει αναπτυχθεί ερευνητικά ένα 
Α.Π. με σκοπό τον επιστημονικό γραμματισμό μαθητών ηλικίας 14-16 ετών. Τα θέματα που 
επιλέγονται στο 21stCenturyScienceProject έχουν προκύψει από την αποδελτίωση θεμάτων 
που προβάλλουν συχνά τα Μ.Μ.Ε. και τα οποία προϋποθέτουνβασικές γνώσειςεπιστήμης 
(π.χ. υγεία και διατροφή). Σύμφωνα με τους συντάκτες του προγράμματος, τα θέματα αυτά 
αποτελούν έναν καλό οδηγό για τις καταστάσεις επιστήμης που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην 
καθημερινότητά του(Millar 2006). 
Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Millar, ο Layton -ήδη από το 1986- έχει αναπτύξει ένα Α.Π. 
για τον επιστημονικό γραμματισμό ενηλίκων εκπαιδευομένων επισημαίνοντας ότι η γνώση 
των φυσικών επιστημών που συναντά ή χρειάζεται κάποιος στην καθημερινή του ζωή είναι 
πολύ διαφορετικής μορφής από αυτή που περιλαμβάνεται στα καθιερωμένα Α.Π. (Α.Π. 
Οπτικής Ι). Αυτό που απαιτείται, σύμφωνα με τον Layton,για τον επιστημονικό γραμματισμό 
είναι η «πρακτική γνώση σε συνθήκες δράσης»(Layton, Davey&Jenkins, 1986). Σύμφωνα με 
τον Layton οι καθημερινές καταστάσεις που επιλέγονται από έναν εκπαιδευτικό για να 
προβληθούν στους εκπαιδευόμενουςως μαθησιακά περιβάλλοντα που ενσωματώνουν την 
επιστημονική γνώση, πρέπειαπαραιτήτως να λαμβάνουν υπόψη τους τις δραστηριότητες και 
τις ανάγκες του ατόμου στην τοπικήκοινωνία(για παράδειγμα οLayton δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στο πρόγραμμά του στην εργασιακή ζωή των εκπαιδευομένων). Το στοιχείο αυτό (η εστίαση 
στο τοπικό πλαίσιο) θεωρείται καθοριστικόγια την νοηματοδότηση της επιστημονικής 
γνώσης στη ζωή των εκπαιδευομένωνκαι είναι αυτό που διαφοροποιεί ουσιαστικά την 
προσέγγιση τουLaytonαπό τουMillar(Layton, Davey&Jenkins, 1986).  
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Οι Roth και Lee περιγράφουν ένα πιο ευρύ πλαίσιο από αυτό του Layton για τον 
εγγραμματισμό των πολιτών με πηγή άντλησης θεμάτων τις «διαφορετικές ταυτότητες»του 
ανθρώπου στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής του(π.χ. οικογενειάρχης, εργαζόμενος, πολίτης) 
και με έμφαση στην ταυτότητα του ατόμου ως πολίτης μίας τοπικής κοινωνίας. Το 
πρόγραμμά τους περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα θεμάτων, από ζητήματα που αφορούν τις 
αποφάσεις του ατόμου στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην προσωπική του ζωή, την 
ποιότητα της ζωής και τα ενδιαφέροντά του έως την οργανωμένη διαμαρτυρία για κοινωνικά 
ζητήματα και τον ακτιβισμό. Στόχος του προγράμματος είναι η δραστηριοποίηση του ατόμου 
σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινότητας και η με αυτοπεποίθηση κοινωνική 
αλληλεπίδρασή του προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική επανένταξή του (Roth&Lee, 
2004). 
Συνοψίζοντας τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις σε σχέση με τον επιστημονικό 
γραμματισμό, συμπεραίνουμε ότι τα Α.Π. των φυσικών επιστημών που αναπτύσσονται για 
τον επιστημονικό γραμματισμό κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων ενηλίκων δεν αντιμετωπίζουν 
την επιστημονική γνώση με τον καθιερωμένο τρόπο (Οπτική Ι,π.χ. διδασκαλία εννοιών, 
αρχών, νόμων και θεωριών της επιστήμης),αλλά τηναντιμετωπίζουν ως ένα σώμα μη 
διαχωρίσιμο από τη ζωή των εκπαιδευομένων - πολιτών που ενυπάρχει στις καταστάσεις που 
βιώνουν καθημερινά (Οπτική ΙI), είτε αυτές αφορούν στην προσωπική και εργασιακή τους 
ζωή (π.χ. ενήλικες-υγεία-φάρμακα, αγρότες-λιπάσματα), είτε στην αλληλεπίδρασή τους με 
τους συνανθρώπους τους (συζητήσεις για θέματα της επικαιρότητας που εμπεριέχουν 
επιστήμη), είτε σε προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι ως πολίτες στο πλαίσιο της 
τοπικής κοινωνίας (π.χ. στη λήψη μίας απόφασης για ένα κοινωνικοεπιστημονικό ζήτημα). Οι 
καταστάσεις αυτές αξιοποιούνται στα Α.Π. προκειμένου να δομηθούν αυθεντικά μαθησιακά 
περιβάλλοντα σχετικά με την επιστήμη που να αφορούν τους εκπαιδευόμενους (πλαισιωμένη 
μάθηση) και τα οποία έχουν στόχο σταδιακά να εξοικειώσουν τους εκπαιδευόμενους με τις 
«διαφορετικές ταυτότητες» της ζωής τους  και με τηνπροοπτική δραστηριοποίησής τους ως 
ενεργά μέλη στη σύγχρονη κοινωνία. 
 
Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών των Σ.Δ.Ε. κατά το σχεδιασμό των Α.Π. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω,η αντίληψη περί ανάγκης σχεδιασμού τοπικών Α.Π. στα Σ.Δ.Ε. με 
σκοπό την προσέγγιση των ιδιαίτερων αναγκών και των συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευόμενοι είναι συνεπής με τη διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο,ερευνητικά δεδομένα που 
αφορούν στις πρακτικές των εκπαιδευτικών των Σ.Δ.Ε. σχετικά με τη διαμόρφωση Α.Π. για 
τον επιστημονικό γραμματισμό, φανερώνουν ότι (Kollas&Halkia, 2013): 
α) οι περισσότεροιεκπαιδευτικοί (συνήθως οι πιο άπειροι) αναπτύσσουν Α.Π. με στόχο τη 
θεωρητική και όχι τη βιωματική κατανόηση της επιστήμης. Για το λόγο αυτό οι 
εκπαιδευτικοίεπιλέγουν θεματικές ενότητες που αποσκοπούν κυρίαρχα στη διδασκαλία 
εννοιών της επιστήμης(π.χ. Νόμοι του Νεύτωνα, δομή της ύλης). 
β) εκπαιδευτικοί με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων επιχειρούν να προσεγγίσουν 
τον γραμματισμό των εκπαιδευομένων μέσα απόκαταστάσεις της καθημερινότητας που είναι 
σχετικές με την επιστήμη. Οι καταστάσεις αυτές, ωστόσο,δεν λαμβάνουν υπόψη τουςτο 
ιδιαίτερο πλαίσιο της ζωής των εκάστοτε εκπαιδευομένωναλλά αναφέρονται κυρίως σε 
γενικού ενδιαφέροντος ζητήματα καθημερινής επιστήμης(π.χ. οι ακτινοβολίες στην 
καθημερινότητα, η ρύπανση του αέρα). Παράλληλα,στις επιλογές των εκπαιδευτικών δεν 
περιλαμβάνονται καθόλου κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, ζητήματα δηλαδή που να 
αποκαλύπτουν στον εκπαιδευόμενο τις αλληλεπιδράσεις της επιστήμης με την κοινωνία και 
που να τον ασκούν στη λήψη αποφάσεων και την ενεργή συμμετοχή στην τοπική κοινωνία.  
Οι εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε. δυσκολεύονται, δηλαδή, να σχεδιάσουν Α.Π. προσαρμοσμένα 
στα βιώματα, στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων τους και πολλοί από 
αυτούς τείνουννα αναπαράγουν μέσα από το σχεδιασμό του Α.Π. τους τη δομήκαι την 
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ιδεολογία του Α.Π. του τυπικού σχολείου (Kollas&Halkia, 2013). Αυτό, εν πολλοίς, είναι 
αναμενόμενο καθώςοιαντιλήψεις που φέρουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία των 
φυσικών επιστημών έχουν καθοριστεί από τις πρότερες μαθητικές, ακαδημαϊκές και 
διδακτικές τους εμπειρίες στην τυπική εκπαίδευση. Για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς η 
ιδεολογία του Α.Π. της τυπικής εκπαίδευσης (μια παραδοσιακή ιδεολογία που αναφέρεται σε 
μία επιστήμη απογυμνωμένη από το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό ή ηθικό περιεχόμενό της) 
είναι η μοναδική στην οποία έχουν εκτεθεί, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο του 
τυπικούσχολείουη ιδεολογία αυτή έχει υπάρξει λειτουργική(με γνώμονα τους σκοπούς που 
εξυπηρετεί η τυπική εκπαίδευση) και συνεπώςοι εκπαιδευτικοί δεν είναι εύκολο να την 
απορρίψουν ή να την μετασχηματίσουν (Huibregtse, Korthagen&Wubbels, 1994; 
Bartholomew, Osborne και Ratcliffe, 2004; Kollas & Halkia, 2013). 
 
Η ταυτότητα της έρευνας 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός σεμιναρίου 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των Σ.Δ.Ε. που είχε ως σκοπό το μετασχηματισμό των 
κριτηρίων βάσει των οποίων οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν και αναπτύσσουν θεματικές ενότητες 
για τον επιστημονικό γραμματισμό των εκπαιδευομένων Σ.Δ.Ε. Πιο αναλυτικά το ερευνητικό 
ερώτημα που τέθηκε κατά την υλοποίηση του σεμιναρίου ήταν: «Κατά πόσον μπορούν οι 
εκπαιδευτικοί να μεταβούν από την επιλογή και το σχεδιασμό θεματικών ενοτήτων που 
αποσκοπούν στη διδασκαλία της επιστήμης καθεαυτής, στην επιλογή και στο σχεδιασμό 
ενοτήτων καθημερινής επιστήμης με γνώμονα τα χαρακτηριστικά της ζωής και τις ανάγκες των 
εκάστοτε εκπαιδευομένων». 
Το σεμινάριο επιμόρφωσης υλοποιήθηκε στους χώρους του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ ήταν διήμερο 
(συνολικά διήρκεσε 12 ώρες και βιντεοσκοπήθηκε) και συμμετείχαν σε αυτό επτά 
εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο σεμινάριο ήταν διαφόρων 
ειδικοτήτων (3Φυσικοί, 1 Βιολόγος και 3 Γεωλόγοι), είχαν διαφορετικό επίπεδο διδακτικής 
εμπειρίας (4 άπειροι και 3 έμπειροι) και εργάζονταν σε Σ.Δ.Ε. με διαφορετικά 
κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων (Σ.Δ.Ε. στην Αττική, σε νησί, σε 
φυλακές, σε ακριτική περιοχή) (σκόπιμη δειγματοληψία). 
Το σεμινάριο που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί βασίστηκε στο μεθοδολογικό μοντέλο 
που εισάγεται από το πρόγραμμα STTIS (ScienceTeacherTraininginanInformationSociety) 
(Pintó, 2005). Το σεμινάριο ήταν εποικοδομητικού τύπου.Αποσκοπούσε δηλαδή στην 
εννοιολογική αλλαγή (αλλαγή ή εξέλιξη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών) για τη σύνταξη 
Α.Π. για τον επιστημονικό γραμματισμό.Σύμφωνα και με την αντίστοιχη βιβλιογραφία 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Pinto, 2005), οι εκπαιδευτικοί μέσω του σεμιναρίου δεν 
αναμένονταν να μεταβάλλουν το σύνολο των προαντιλήψεών τους για την εκπαίδευση στις φ. 
ε., αλλά να αναγνωρίσουν ότι μέσα σε δεδομένα πλαίσια (π.χ. Σ.Δ.Ε.) είναι πιο λειτουργικό 
και αποτελεσματικό ένα Α.Π. που διαμορφώνεται με γνώμονα τις προσωπικές, εργασιακές ή 
κοινωνικές ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού και με στόχο την εξοικείωση του ατόμου με 
πτυχές της καθημερινότητάς του. 
Η πορεία του σεμιναρίου συνοψίζεται στα εξήςστάδια:  
1. Ανάδειξη ιδεών: Ανάδειξη των αντιλήψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη στοχοθεσία, τα κριτήρια επιλογής του περιεχομένου και τον τρόπο ανάπτυξης των 
θεματικών ενοτήτων κατά τον σχεδιασμό Α.Π. για τον επιστημονικό γραμματισμό. Στη 
φάση αυτή, οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των 
εκπαιδευομένων τους, τις αντιλήψεις τους σχετικά με το τι σημαίνει ο επιστημονικός 
γραμματισμός του πληθυσμού στον οποίον αναφέρονται, καθώς και τον τρόπο που τον 
υλοποιούν μέσα από το σχεδιασμό του Α.Π. τους (τι σκοπούς, θέτουν, τι ενότητες 
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επιλέγουν και γιατί, πώς αναπτύσσουν μία από αυτές). Οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν 
διαφορές στις μεταξύ τους προσεγγίσεις και επιχειρηματολογούν για τις πρακτικές τους. 

2. Γνωστική σύγκρουση: Καθοδήγησ των εκπαιδευτικών με κατάλληλες ερωτήσεις/ 
δραστηριότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι οι αντιλήψεις τους για την 
επιλογή και τη διδασκαλία θεμάτων επιστήμης δεν είναι συμβατές με τα χαρακτηριστικά 
(ενδιαφέροντα, εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες ζωής) των εκπαιδευομένων στα 
Σ.Δ.Ε. Για παράδειγμα ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν και να 
επιχειρηματολογήσουν γιατί οι θεματικές ενότητες που επιλέγουν -π.χ. η δομή της ύλης ή 
οι νόμοι του Νεύτωνα- είναι σημαντικές για τη ζωή των εκπαιδευομένων τους. 

3. Παρέμβαση: Πρόταση μίας ακολουθίας για την ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων για τον 
επιστημονικό γραμματισμό των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. Η ακολουθία αυτή προτείνει 
τρόπους για τη μελέτη θεμάτων από τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία εντός 
πλαισίων, δηλαδή αυθεντικών καταστάσεων και προβλημάτων που προκύπτουν από την 
καθημερινή ζωή και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων (βλ. Πίνακα 1). Η ακολουθία 
που προτάθηκε στους εκπαιδευτικούς βασίστηκε σε μία ανάλογη πρόταση από τον M. 
Shamosγια την διδασκαλία των φ.ε.; και της τεχνολογίας (Shamos, 1995).  

4. Εφαρμογή: Σχεδιασμός δύο θεματικών ενοτήτων από τους εκπαιδευτικούς. Οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να επιλέξουν θεματικές ενότητες και να επιχειρηματολογήσουν 
για τις επιλογές τους με κριτήριο τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των εκπαιδευομένων 
τους. Εν συνεχεία εργάζονται για το σχεδιασμό της κάθε ενότητας.  

 
Πίνακας 1:Τα βήματα της ακολουθίας που προτάθηκε στους εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη 

θεματικών ενοτήτων με σκοπό τον επιστημονικό γραμματισμό.  
Αφετηρία. Η κάθε ενότητα μπορεί να ξεκινά με  ένα πρόβλημα ή ένα φαινόμενο που 
αφορά/ενδιαφέρει τους εκπαιδευόμενους. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να πηγάζει από το 
κοινωνικό (π.χ. ρύπανση ενός ποταμού από τα απόβλητα ενός εργοστασίου) ή το 
εργασιακό τους περιβάλλον (π.χ. λιπάσματα και αγροτική ζωή), την προσωπική τους ζωή 
(υγεία-φάρμακα) ή τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων (π.χ. το ηλιακό μας σύστημα).  
Διείσδυση στις απαραίτητες έννοιες. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι 
στην κατάσταση/πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ενυπάρχει η επιστημονική γνώση, την 
οποία είναι αναγκαίο να γνωρίσουν για να μπορέσουν να επιλύσουν το πρόβλημα.  
Ανάδειξη – αναδόμηση ιδεών. Μελετώνται μόνο οι έννοιες-κλειδιά που είναι 
απαραίτητες. Για αυτές αναδεικνύονται οι ιδέες των εκπαιδευομένων ώστε ο 
εκπαιδευτικός, με κατάλληλες δραστηριότητες να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στην 
αναγνώριση της περιορισμένης λειτουργικότητας των ιδεών τους και στην οικοδόμηση της 
νέας γνώσης.   
Η φύση της επιστημονικής γνώσης. Με αφορμή το πρόβλημα που μελετούν καλόν είναι 
να προκύπτουν συζητήσεις σχετικές με τη φύση της επιστήμης και της τεχνολογίας (π.χ. 
πώς η επιστήμη καταλήγει σε συμπεράσματα, ποιες οι διαφορές της από τις 
ψευδοεπιστήμες, ποια η σχέση της επιστήμης με την τεχνολογία και την κοινωνία κ.α.)  
Ολοκλήρωση. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση ως εργαλείο για 
την επιστροφή στο αρχικό πρόβλημα και την ολοκλήρωση της δραστηριότητας (π.χ. 
συζητούν, παίρνουν θέση και προβάλλουν επιχειρήματα που τα βασίζουν στη νέα γνώση, 
σχετικά με ένα ρεπορτάζ που παρακολούθησαν στην αρχή της διδασκαλίας). 

 
Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και προέκυψαν ως 
προϊόντα του επιμορφωτικού σεμιναρίου αξιολογήθηκαν από δύο κριτές, ειδικούς στη 
διδακτική των φ.ε., ως προς το βαθμό ενσωμάτωσης βασικών πτυχών της παρέμβασης. Πιο 
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συγκεκριμένα οι κριτές αξιολόγησαν με μία διαβαθμισμένη κλείδα τύπου Likertscale: α) τον 
βαθμό συσχέτισης των πλαισίων (αρχικό πρόβλημα ή φαινόμενο που παρουσίασαν στους 
εκπαιδευόμενους) που επέλεξαν και ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί με τα χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευομένων,β) τον τρόπο διδακτικής διαχείρισης της επιστημονικής γνώσης εντός του 
πλαισίου που επέλεξαν και γ) τον βαθμό διασύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με 
κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τους εκπαιδευόμενους.  
Παράλληλα το περιεχόμενο του σεμιναρίου αναλύθηκε ποιοτικά (videoanalysis) προκειμένου 
να εντοπιστούν οι πιθανές δυσκολίες των εκπαιδευτικών κατά την κρίσιμημετάβαση από τα 
Α.Π. που αποσκοπούν στη διδασκαλία του περιεχομένου της επιστήμης (Οπτική Ι), σε 
θεματικές ενότητες καθημερινής επιστήμης με γνώμονα τα χαρακτηριστικά της ζωής και τις 
ανάγκες των εκάστοτε εκπαιδευομένων (Οπτική ΙΙ). 
 
Αποτελέσματα και σχόλια 
Πριν την παρέμβαση 
Κατά την ανάδειξη ιδεών αποτυπώθηκαν οι αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών 
κατά το σχεδιασμό των Α.Π. Οι 5 από τους 7 εκπαιδευτικούς (Ε1, Ε3, Ε4, Ε5 και 
Ε7)περιέγραψανΑ.Π. που εστιάζουν στη διδασκαλία του περιεχομένου της επιστήμης (π.χ. 
δομή της ύλης, μηχανική, φως). Σύμφωνα με τις απόψεις τους:«Ο επιστημονικός 
γραμματισμός των εκπαιδευομένων σημαίνει απλά να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι την αλφαβήτα 
της επιστήμης, δηλαδή να κατακτήσουν βασικές γνώσεις/έννοιες των φ.ε.».(αναφορά 
εκπαιδευτικού Ε3) Οι άλλοι δύο εκπαιδευτικοί περιέγραψαν Α.Π. που εστιάζουνστην κατάκτηση γνώσεων 
χρήσιμων για την καθημερινή ζωή.Τα θέματα που επιλέγουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί είναι 
κυρίως γενικού ενδιαφέροντος ζητήματα (π.χ. Οξέα – βάσεις – άλατα στην καθημερινή ζωή, 
αναπνευστικό σύστημα), αν και σποραδικά δίνονταιμικρές αφορμές συσχέτισης της 
επιστημονικής γνώσης με τις καθημερινές συνθήκες που βιώνουν οι εκπαιδευόμενοι στο 
τοπικόπλαίσιο (π.χ. παραγωγή ενέργειας σε εκπαιδευμένους που εργάζονται στη ΔΕΗ, 
καρκίνος σε εκπαιδευόμενους που βιώνουν ανάλογα προβλήματα στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον, αναπαραγωγή σε γυναίκες εκπαιδευμένες). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: 
«Ο επιστημονικός γραμματισμός αφορά τη κατάκτηση απλών γνώσεων που θα χρησιμεύσουν 
στους εκπαιδευόμενους στην καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα,πώς να διαβάζουν έναν 
χάρτη, βασικές γνώσεις για το ανθρώπινο σώμα και την υγεία, αναπαραγωγή»(αναφορά 
εκπαιδευτικού Ε2).  
Μετά την παρέμβαση 
Σύμφωνα με τους κριτές οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να κάνουν την κρίσιμη μετατόπιση από 
αντιλήψεις και πρακτικές σχεδιασμού Α.Π. Οπτικής Ι προς θεματικές ενότητεςΟπτικής ΙΙ, 
που περιελάμβαναν και κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα τα μαθησιακά 
περιβάλλοντα/πλαίσια που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί είχαν σχεδόν στο σύνολό τους 
αναφορά σε καθημερινά ζητήματα, τα οποία μάλιστα σχετίζονταν με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, τα προβλήματα και τις ανάγκες των εκάστοτε πληθυσμών εκπαιδευομένων. 
Παράλληλα σε αυτές τις θεματικές ενότητες μπόρεσαν να αναδείξουν τις σχέσεις της 
επιστήμης με την κοινωνία. 
Μερικά παραδείγματα ενοτήτων που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί ήταν:   Αντιόξινα (σε Σ.Δ.Ε. φυλακών, όπου οι φυλακισμένοι παραπονούνταν συχνά για 

πόνους στο στομάχι τους),    Άνεμοι (σε Σ.Δ.Ε. σε νησί, όπου πολλοί εκπαιδευόμενοι ασχολούνταν με την αλιεία),  
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 Κρασί –αλκοόλ (σε επαρχιακό Σ.Δ.Ε.,όπου οι εκπαιδευόμενοι ασχολούνται με 
αγροτικές εργασίες),  Φαρμακευτικά φυτά (σε επαρχιακό Σ.Δ.Ε.,όπου οι εκπαιδευόμενοι ασχολούνται με 
αγροτικές εργασίες),  Ρατσισμός και θεωρία της εξέλιξης (σε Σ.Δ.Ε. ακριτικής περιοχής με πολλούς 
μετανάστες),  Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (σε Σ.Δ.Ε. που βρίσκεται σε λαϊκές περιοχές). 

Ωστόσο,σύμφωνα με τους δύο κριτές αλλά και όπως αναδεικνύεται και από την ποιοτική 
ανάλυση του σεμιναρίου, δυσκολίες εντοπίζονται στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί 
διαχειρίστηκαν την επιστημονική γνώση εντός του πλαισίου που σχεδίασαν (δεςΠίνακα 2). 
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί, μόλις έφταναν στο σημείο όπου έπρεπε να εισαχθούν οι νέες 
γνώσεις προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να επιλύσουν την αρχική 
προβληματική/πλαίσιο που σχεδίασαν, είτε παρασύρονταν στη διδασκαλία των εννοιών 
ξεπερνώντας τα όρια που καθόριζε το πλαίσιο, είτε δυσκολεύονταν να διαχειριστούν 
διδακτικά τις νέες έννοιες καθώς τα πλαίσια της καθημερινότητας που είχαν σχεδιάσει όριζαν 
ένα αρκετά ευρύ πεδίο επιστημονικών γνώσεων που τους καθιστούσε ανασφαλείς για να το 
διαχειριστούν διδακτικά (π.χ. στο παράδειγμα του Πίνακα 2 οι εκπαιδευτικοί καλούν έναν 
ειδικό για να συζητήσει το απαραίτητο επιστημονικό περιεχόμενο, καθώς οι ίδιοι 
αδυνατούσαν να εντοπίσουν και να διαπραγματευτούν τις έννοιες που έπρεπε να διδάξουν). 
 
Πίνακας 2:Ένα παράδειγμα (Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα) του τρόπου ανάπτυξης 

μίας θεματικής ενότητας μετά την παρέμβαση. 
 

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ). Προβολή ρεπορτάζ σχετικά με τις ευθύνες 
ιερόδουλων για τη μετάδοση του AIDSσε πελάτες, πολλοί από τους οποίους ήταν 
οικογενειάρχες.  
Βασικά ερωτήματα: Τι είναι το AIDS; Τι είναι τα ΣΜΝ; Γνωρίζετε άλλα ΣΜΝ; Πώς 
μεταδίδονται;  
Ανάδειξη των ιδεών των εκπαιδευομένων σχετικά με την μετάδοση των αφροδίσιων 
νοσημάτων και του ιού του AIDS. Επίσκεψη ειδικού. Προσπάθεια να αντιμετωπιστούν 
προκαταλήψεις για τον τρόπο μετάδοσης του ιού. Προφύλαξη ή θεραπεία;  
Ανάδειξη του ρόλου που έχει η επιστήμη στην πρόοδο στον τομέα της δυνατότητας 
πρόληψης,  διάγνωσης και αντιμετώπισης των ΣΜΝ (ιστορικές αναφορές). Πώς πιστεύουν 
ότι μία κοινωνία πρέπει να προστατεύει τους πολίτες της; Συζητούνται κοινωνικά 
φαινόμενα, όπως το γιατί στο δημόσιο διάλογο εκτέθηκαν και λοιδορήθηκαν οι 
ιερόδουλες, ενώ προστατεύτηκαν οι πελάτες:  Ο ρόλος των ΜΜΕ στην αναπαραγωγή 
κοινωνικών στερεοτύπων. 
Επιστροφή στο αρχικό πλαίσιο και συζήτηση σχετικά με την υιοθέτηση  υπεύθυνης 
σεξουαλικής συμπεριφοράς. 

 
Επιπλέον, η ποιοτική ανάλυση του σεμιναρίου ανέδειξε ότι ο μετασχηματισμός στα κριτήρια 
επιλογής περιεχομένου που ήταν το ζητούμενο του σεμιναρίου υλοποιήθηκεσαφώς πιο 
εύκολα για τους εκπαιδευτικούς που είχαν μεν κάποια χρόνια εμπειρίας στα Σ.Δ.Ε., αλλά 
ταυτόχρονα δεν είχαν αλλοτριωθεί από το πλαίσιο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών 
στην τυπική εκπαίδευση(δεν είχαν δηλαδή πολλά χρόνια διδακτικής εμπειρίας σε 
φροντιστήρια ή στο τυπικό σχολείο). Αντιθέτως, δυσκολία και αντίσταση στην αλλαγή 
έδειξαν οι δύο πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί. Αυτοί, αφενός επέμεναν ιδιαίτερα στην αυταξία 
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της επιστημονικής γνώσης, αφετέρου κατά την εφαρμογή επέλεξαν τα θέματά τους 
σκεπτόμενοι αντίστροφα: έψαχναν σε ποια από τα θέματα που διδάσκουν υπάρχουν 
εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης που θα μπορούσαν να σχετίζονταν με το πλαίσιο των 
εκπαιδευομένων και έπειτα πρότασσαν το πλαίσιο αυτό (Ατμοσφαιρική πίεση => Άνεμοι, 
Οξέα, βάσεις =>Αντιόξινα). 
Τέλος, η πιο άπειρη εκπαιδευτικός τους σεμιναρίου (δούλευε μόλις 2-3 μήνες στο φορέα και 
δεν είχε άλλη εκπαιδευτική εμπειρία) δεν κατάφερε να μετατοπίσει το κριτήριο επιλογής της 
θεματικής της ενότητας και επέλεξε να διδάξει την ενότητα «Κατολισθήσεις» αναφερόμενη 
σε ένα Σ.Δ.Ε. της Αθήνας. Η ίδια αναγνώριζε βέβαια την ασυμβατότητα με το πλαίσιο της 
ζωής των εκπαιδευομένων της, αλλά αναγνώριζε ακόμη και την αδυναμία της να αναπτύξει 
ένα πρόγραμμα που δεν εκπορεύεται από το στενό επιστημονικό της πεδίο (Γεωλογία).  
 
Συμπεράσματα 
Η αποτελεσματικότητα του σεμιναρίου στην μετεξέλιξη των πρακτικών των εκπαιδευτικών 
κατά την επιλογή και την ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων για τον επιστημονικό γραμματισμό 
των εκπαιδευομένων των Σ.Δ.Ε., μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την εφαρμογή ανάλογων 
επιμορφωτικών σεμιναρίων από φορείς επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε 
σχολεία που απευθύνονται σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες ενηλίκων (π.χ. στα Σ.Δ.Ε. και 
στα νυχτερινά σχολεία). Στόχος τέτοιων επιμορφωτικών σεμιναρίων πρέπει να είναι η 
«αλλαγή παραδείγματος» των εκπαιδευτικών όσον αφορά τα κριτήρια σχεδιασμού ενός Α.Π. 
και η ανάπτυξη της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου για καθημερινά ζητήματα επιστήμης, 
προκειμένου να μπορούν να διαμορφώνουν το περιεχόμενο του Α.Π. συσχετίζοντας την 
επιστήμη με τις ανάγκες της ζωής των εκπαιδευομένων και τις προοπτικές για κοινωνική 
δραστηριοποίηση τους και ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. 
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Το Μεικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης και οι Αντιλήψεις των 
Εκπαιδευτικών ΠΕ04 από την Εφαρμογή του  

 
Ψύλλος Δημήτρης1, Αντώνογλου Λεμονιά2, Ταραμόπουλος Αθανάσιος3  1Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Α.Π.Θ., psillos@eled.auth.gr,  2Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ., lantonog@chem.auth.gr,  3Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης, ttar@sch.gr  

  Περίληψη Η Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β’ Επίπεδου στην Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, 
υλοποιήθηκε πρόσφατα υιοθετώντας το μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει 
διαζώσεις συνεδρίες, σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες στο Blackboard Collaborate και 
ασύγχρονες δραστηριότητες στο Moodle. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι βασικές 
σχεδιαστικές αρχές, όψεις τη δομής του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ04 
καθώς και αποτελέσματα από την εφαρμογή του, τα οποία αφορούν στο ενδιαφέρον και στις 
αντιλήψεις των επιμορφούμενων για τις παροχές του μοντέλου οι οποίες σχετίζονται με όψεις 
της ΤΠΓΠ. 
 
Abstract In Service Teachers Professional Development with regard to ICT, was realized through a 
blended model combining live sessions, distance synchronous sessions through BlackBoard 
Collaborate and asynchronous activities through Moodle. This paper presents aspects of 
design principles and the structure of the blended model for Science Teachers' Professional 
Development. Selected results from its application are presented, which demonstrate the 
interest, the acceptance and the views of the teachers on the aspects of organization and 
affordances of the program. 
 
Λέξεις κλειδιά: Μεικτό Μοντέλο, Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου, Αντιλήψεις 
Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών, Επιμόρφωσης Β' επιπέδου   
 
Εισαγωγή 
 Τα μεικτό ή υβριδικό (blended or hybrid) μοντέλο εκπαίδευσης στα προγράμματα επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών, θεωρείται ως ένας στρατηγικός και αποτελεσματικός εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός, με δυνατότητες να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να 
βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες (professional skills), να ενταχθούν σε μία 
κοινότητα συλλογικής μάθησης (community of practice) και να επιτύχουν τους στόχους των 
μαθημάτων τους (Means, Toyama, Murphy, Bakia, & Jones, 2009; EL-Deghaidy & Nouby, 
2008).  
Στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας μικρός αριθμός εμπειρικών μελετών που αφορούν τη μεικτή 
προσέγγιση στα προγράμματα επιμόρφωσης των ενεργεία εκπαιδευτικών (Wang et al. 2008; 
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Collopy & Arnold, 2009). Οι Keengwe και Kang (2012) στη βιβλιογραφική τους επισκόπηση 
για τα υβριδικά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αναφέρονται σε 23 εμπειρικές 
μελέτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το 2003 έως το 2011. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
και στις 23 μελέτες τα άτομα που συμμετείχαν (subjects) ήταν απόφοιτοι (pre-service) 
εκπαιδευτικοί ή μελλοντικοί εκπαιδευτικοί (prospective teachers).  
Στις εργασίες που περιγράφονται στην ανασκόπηση των Keengwe και Kang (2012) και 
αναφέρουν την αντικατάσταση/ μεταφορά μέρους των πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεων 
μαθημάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε εξ' αποστάσεως συνεδρίες/ ενότητες καταλήγουν 
ότι το μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης ενισχύει τη θετική στάση των μελλοντικών εκπαιδευτικών 
ως προς την «μεικτή» προσέγγιση και επιπλέον ότι οι εξ' αποστάσεως ενότητες συμβάλουν 
στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, η Lin (2008) στην εργασία 
της όπου περιγράφει τον επανασχεδιασμό ενός μαθήματος που αφορά στην ενσωμάτωση των 
τεχνολογιών για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, προσθέτοντας τρείς εξ' αποστάσεως ενότητες, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εξ' αποστάσεως δραστηριότητες, καθώς και οι πρόσωπο με 
πρόσωπο δραστηριότητες, υποστήριξαν αποτελεσματικά και τη συνεργατική μάθηση μεταξύ 
των συμμετεχόντων.  
Πολλοί ερευνητές επίσης αναφέρουν ότι το μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης είναι πιο 
αποτελεσματικό έναντι της παραδοσιακής πρόσωπο με πρόσωπο ή της εξολοκλήρου εξ' 
αποστάσεως εκπαίδευσης αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων, την 
ευελιξία χρόνου και χώρου, την ευκολία πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό και στις πηγές 
και την αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τους 
εκπαιδευόμενους (Keengwe & Kang, 2012)  
Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), το λεγόμενο Β' Επίπεδο, υποστηρίζεται από το 
Υπουργείο Παιδείας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο ΙΤΥΕ-«Διόφαντος» με την ευθύνη 
Επιστημονικής Επιτροπής από το 2007 με κλασσικές δια ζώσεις συνεδρίες (ΕΑΙΤΥ 2007-13). 
Από το 2013 υιοθετήθηκε και εφαρμόζεται το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, το οποίο έδωσε 
τη δυνατότητα επιμόρφωσης στο Β' Επίπεδο σε εκπαιδευτικούς με δυσκολίες πρόσβασης σε 
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ). Το μεικτό μοντέλο συνδυάζει δια ζώσης διδασκαλία 
και δύο μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δηλαδή σύγχρονη και ασύγχρονη.  
Σε προηγούμενη εργασία είχαν παρουσιαστεί η δομή και τα πρώτα αποτελέσματα της 
πιλοτικής εφαρμογής του μεικτού μοντέλου στον κλάδο ΠΕ04, τα οποία αφορούσαν στο 
ενδιαφέρον και στις αντιλήψεις των επιμορφούμενων για τις παροχές του μεικτού 
προγράμματος επιμόρφωσης αναφορικά με την ανάπτυξη της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής 
Γνώσης Περιεχομένου στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς Π04 (Ψύλλος 2014). Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζονται όψεις των σχεδιαστικών αρχών και της δομής του 
μοντέλου καθώς και η διερεύνηση του ενδιαφέροντος και των αντιλήψεων των 
επιμορφούμενων της πρώτης κανονικής εφαρμογής στο Β' Επίπεδο με το μεικτό μοντέλο για 
τις παροχές του μοντέλου. 
 
Σχεδιασμός του Προγράμματος Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου 
Το περιεχόμενο και το επιμορφωτικό υλικό της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Π04 στο Β' 
επίπεδο βασίζεται σε στοιχεία του μοντέλου της ΤΠΓΠ (Mishra & Koehler 2006, Alayyar 
2012), το οποίο παρουσιάζεται διαγραμματικά στο σχήμα 1, χωρίς ωστόσο να το αναφέρει 
ρητά. 
Στο Β Επίπεδο, η Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου (ΤΓΠ) περιλαμβάνει τα βασικά 
εγκεκριμένα λογισμικά, ζητήματα μετασχηματισμού του περιεχομένου όπως η οπτικοποίηση 
εννοιών, η αναπαράσταση, η περιγραφή και ο μετασχηματισμός των επιστημονικών εννοιών 
και διαδικασιών σε συγκεκριμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα. Η Τεχνολογική Παιδαγωγική 
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Γνώση Περιεχομένου (ΤΠΓΠ), περιλαμβάνει γνώσεις για το πώς οι ΤΠΕ μπορούν να 
υποστηρίξουν στρατηγικές διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) με αξιοποίηση ΤΠΕ, όπως 
το σχεδιασμό πειραματικών διαδικασιών σε εικονικά περιβάλλοντα και την προώθηση 
συνεργατικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση για παράδειγμα των συνδιαμορφώσιμων 
στο διαδίκτυο αρχείων Google docs.  
 

 
 

Σχήμα 1: Συνιστώσες της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου  
(Mishra & Koehler 2006)  

 
Η διαμόρφωση της επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΠΕ04 βασίσθηκε στις ακόλουθες κύριες θέσεις 
(Ψύλλος και Παρασκευάς, 2014): i) Απόκτηση Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης 
Περιεχομένου (ΤΠΓΠ), ii) Μάθηση μέσω σχεδιασμού (Learning by Design), iii) 
Συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων δια ζώσης και από απόσταση, σύγχρονες και ασύγχρονες 
και iv) Ενεργητική συμμετοχή και ενδιαφέρον. 
 
Δομή του Επιμορφωτικού Προγράμματος 
Το υλικό που ήταν διαθέσιμο στα κλασσικά ΚΣΕ, δηλαδή στην επιμόρφωση με όλες τις 
συνεδρίες να πραγματοποιούνται δια ζώσης, μεταφέρθηκε στο μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, 
αφού πρώτα αναδιοργανώθηκε, προσαρμόστηκε, ενημερώθηκε και εμπλουτίστηκε ώστε να 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.  
Το επιμορφωτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle 
και έχει οργανωθεί σε εβδομαδιαία μορφή. Συνολικά περιλαμβάνονται 24 εβδομάδες που 
αντιστοιχούν σε 96 ώρες διδασκαλία και σε 48 ώρες υποστήριξη εφαρμογών των 
επιμορφούμενων μέσα στην τάξη. . 
Το περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος οργανώνεται σε λογικές οντότητες που 
ονομάζονται ψηφίδες. 
Μια ψηφίδα αναφέρεται σε μια λογική ενότητα περιεχομένου, η οποία δεν αντιστοιχεί κατ’ 
ανάγκη σε μια υπάρχουσα ενότητα του προγράμματος σπουδών όπως υλοποιείται με το 
παραδοσιακό μοντέλο επιμόρφωσης, μπορεί να είναι ένα υποσύνολο αυτής ή ένας 
συνδυασμός ενοτήτων και να έχει διάρκεια από μία (1) έως τέσσερις (4) εβδομάδες.  
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Σε κάθε μία εβδομάδα του μεικτού προγράμματος επιμόρφωσης Β' επιπέδου, περιλαμβάνεται 
μία σύγχρονη συνεδρία, μέσω Blackboard ή σε περιορισμένο αριθμό εβδομάδων μια δια 
ζώσης συνεδρία καθώς και ασύγχρονες δραστηριότητες, μέσω Moodle, οι οποίες προβλέπεται 
να αντιστοιχούν σε περίπου 3ωρο μαθησιακό φορτίο (Ψύλλος 2014).  
Οι τρεις τύποι συνεδριών που συνδυάζονται στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με 
τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι οι ακόλουθοι:  
 
Δια ζώσεις συνεδρίες 
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών περιέχει τέσσερεις προγραμματισμένες δια 
ζώσεις συνεδρίες, οι οποίες πραγματοποιούνται στα αντίστοιχα τοπικά Κέντρα Στήριξης 
Εκπαιδευτικών (ΚΣΕ) που «ανήκουν» οι επιμορφούμενοι. Κατά τη διάρκεια των δια ζώσεις 
συνεδριών οι επιμορφωτές προσφέρουν υποστήριξη και διευκρινήσεις για τις παρελθούσες 
αλλά και τις τρέχουσες συνεδρίες και δίνουν οδηγίες για τις επερχόμενες συνεδρίες και 
ενότητες του προγράμματος. Οι επιμορφουμένοι γνωρίζουν και εξοικειώνονται με το 
διαθέσιμο επιμορφωτικό υλικό. Επιπλέον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για άμεσους και 
ζωντανούς διαλόγους/ συζητήσεις μεταξύ των επιμορφούμενων αλλά και ανάμεσα στους 
επιμορφούμενους και τους επιμορφωτές για τις δραστηριότητες των σύγχρονων και 
ασύγχρονων συνεδριών. 
 
Εξ αποστάσεως σύγχρονες συνεδρίες 
Οι διαδικτυακές εξ' αποστάσεως συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του BlackBoard Collaborate. Το BlackBoard Collaborate 
(http://www.blackboard.com) προσφέρει χρήσιμα εξειδικευμένα εργαλεία για σύγχρονη 
ηλεκτρονική μάθηση και τηλεδιασκέψεις όπως εικονικές αίθουσες, εργαλεία διαμοίρασης 
αρχείων, κοινόχρηστο πίνακα (whiteboard), σύστημα για αποστολή άμεσων μηνυμάτων 
(chat) και online ψηφοφορία.  
Οι σύγχρονες συνεδρίες περιλαμβάνουν συνεργατικές δραστηριότητες μέσα σε εικονικά 
δωμάτια της πλατφόρμας όπως: καταιγισμός ιδεών σε πραγματικό χρόνο, ζωντανές 
συζητήσεις, καταγραφή ιδεών στο διαθέσιμο πίνακα του δωματίου και συνεργατική 
ηλεκτρονική συμπλήρωση Φύλλων Εργασίας τα οποία τους διαμοιράζονται για παράδειγμα 
με τη μορφή αρχείων Google Forms. 
 
Εξ αποστάσεως ασύγχρονες συνεδρίες 
Οι ασύγχρονες συνεδρίες οργανώνονται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Moodle 
σε εβδομαδιαία μορφή. Το Moodle (http://www.moodle.org), χρησιμοποιείται για τη διάθεση 
του επιμορφωτικού υλικού, για την οργάνωση σύγχρονων και ασύγχρονων δραστηριοτήτων 
και εργασιών, αλλά και για την παροχή υποστήριξης και ανατροφοδότησης στους 
επιμορφούμενους. Επιπλέον χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει χρήσιμα εργαλεία στους 
επιμορφούμενους, όπως εργαλεία για τη διαμοίραση και την ανάρτηση των δικών τους 
σεναρίων και φύλλων εργασίας, για την επικοινωνία τους με τους συναδέλφους και τους 
επιμορφωτές και για την εύκολη πρόσβαση στο διαθέσιμο υλικό και τα εξεταζόμενα 
λογισμικά στη διάρκεια της επιμόρφωσης (search tools). 
Ανάμεσα στις ασύγχρονες δραστηριότητες περιλαμβάνεται η μελέτη του επιμορφωτικού 
υλικού, η εκπόνηση απλών ασκήσεων και εργασιών, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και φύλλων εργασίας από τους επιμορφούμενους, 
εξατομικευμένα ή συνεργατικά, δηλαδή σε ομάδες. Ακόμη στις ασύγχρονες συνεδρίες 
υπάρχουν οι ομάδες συζήτησης του Moodle, στις οποίες οι επιμορφούμενοι και οι 
επιμορφωτές αναρτούν τα δικά τους θέματα προς συζήτηση (π.χ. απορίες και ζητήματα που 
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κρίνουν σημαντικά), προσθέτουν σχόλια σε θέματα που αναρτούν οι συνάδελφοι τους και 
αναφέρουν προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίσουν στη διάρκεια της επιμόρφωσης.  
  
Έρευνα  
α) Δείγμα και εργαλεία  
Η έρευνα υλοποιήθηκε σε 70 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ΠΕ04 (28 γυναίκες και 42 
άνδρες) από έξι διαφορετικά ΚΣΕ, κατά το 2014 χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια αυτό-
αναφοράς με κλειστές ερωτήσεις τύπου Likert, αλλά και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  
Για την παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκαν ερωτήσεις από έγκυρα και αξιόπιστα 
ερωτηματολόγια που υπάρχουν δημοσιευμένα σε σχετικά άρθρα στη διεθνή βιβλιογραφία 
(ενδεικτικά αναφέρονται Yurdakul, Odabasi, Kilicer, Coklar, Birinci, & Kurt, 2012; Goktas & 
Demirel, 2012; El-Deghaidy & Noudy, 2008; Lin, 2008), αλλά δημιουργήθηκαν και 
καινούργιες για τις ανάγκες της μελέτης του ελληνικού προγράμματος επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών με το μεικτό μοντέλο.  
Οι 33 συνολικά ερωτήσεις του τελικού ερωτηματολογ'ιου θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε 
πέντε θεματικές ενότητες: δημογραφικές (προφίλ συμμετεχόντων), αυτοπεποίθηση των 
συμμετεχόντων με τη χρήση των ΤΠΕ, συχνότητα χρήσης και τρόπος ενσωμάτωση των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία τους, αντιλήψεις για το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης και πρακτικές των 
επιμορφούμενων στη διδασκαλία τους μετά την επιμόρφωση τους στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ με το μεικτό μοντέλο.  
Το τελικό ερωτηματολόγιο διαμοιράστηκε στους επιμορφούμενους με τη μορφή Google 
Form αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μεικτού προγράμματος των εκπαιδευτικών Π04 στο 
Β' επίπεδο.  
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά αποτελέσματα σε ερωτήσεις που αφορούν στο 
ενδιαφέρον των επιμορφωμένων, στις αντιλήψεις τους ως προς την καταλληλότητα των 
σύγχρονων και των ασύγχρονων συνεδριών της επιμόρφωσης με το μεικτό μοντέλο και 
όψεων της ΤΠΓΠ όπως θεωρητικές γνώσεις, ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.  
 
β) Αποτελέσματα 
i) Ενδιαφέρον και συμμετοχή των επιμορφωμένων  
Στοιχεία προς μελέτη σε μεικτά προγράμματα είναι το ενδιαφέρον, η παραμονή των 
επιμορφωμένων και η συνεχής εμπλοκή τους στις δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της 
επιμόρφωσης υπήρχαν μόνο δύο αποχωρήσεις, ενώ παρατηρήθηκε συνεχής ενεργητική 
εμπλοκή των επιμορφωμένων στις σύγχρονες συνεδρίες αλλά και στην εκτέλεση των 
ασύγχρονων δραστηριοτήτων.  
Σε ερωτήσεις, στο τελικό ερωτηματολόγιο, για το αν ήταν ενδιαφέρουσα και χρήσιμη η 
επιμόρφωση, οι επιμορφουμένοι απαντούν θετικά σε ποσοστά περίπου 94% και 98% 
αντιστοίχως (Σχήμα 2).  
 

  
Σχήμα 2: Οι όψεις των εκπαιδευτικών για το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης στο οποίο συμμετείχαν 
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 Επιπλέον οι επιμορφωμένοι ρωτήθηκαν για την προτίμηση τους στο κλασσικό ή στο μεικτό 
μοντέλο επιμόρφωσης και σε ποσοστό 92,3% έδειξαν την ξεκάθαρη προτίμηση τους στο 
δεύτερο. 
 
ii) Αντιλήψεις για τις συνεδρίες και το συνδυασμό τους  
Σε ερώτηση, σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ήταν κατάλληλες οι δραστηριότητες των σύγχρονων 
συνεδριών, η πλειοψηφία (92,3%) απάντησε πολύ και πάρα πολύ κατάλληλες. Σε άλλες δύο 
αντίστοιχες ερωτήσεις που αφορούσαν στην καταλληλότητα των ασύγχρονων 
δραστηριοτήτων και στο αν ήταν κατάλληλος ο συνδυασμός των σύγχρονων, ασύγχρονών 
συνεδριών μέσα στο πρόγραμμα, σε ποσοστά περίπου 80% και 85% των επιμορφούμενων, 
εξέφρασαν θετικές αντιλήψεις αντιστοίχως (Σχήμα 3).  
 

  
Σχήμα 3: Αντιλήψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για τις περιεχόμενες σύγχρονες και 
ασύγχρονες δραστηριότητες 
 
iii) Αντιλήψεις για τις παροχές του μεικτού  
Οι επιμορφωμένοι ρωτήθηκαν αν η επιμόρφωση τους παρείχε τις κατάλληλες γνώσεις για τη 
σχεδίαση σεναρίων με τη χρήση λογισμικών καθώς και την κατάλληλη υποστήριξη για να 
εφαρμόσουν διδακτικές δραστηριότητες/σενάρια στην τάξη. Η πλειοψηφία σε ποσοστά 96% και 
88% αντιστοίχως είχαν θετικές απόψεις. Επιπλέον, ένα ποσοστό 92% δηλώνει ότι η 
επιμόρφωση τους παρείχε κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις για την κατανόηση βασικών αρχών 
ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Σχήμα 4). 
 

  
Σχήμα 4: Οι όψεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών Π04 για το Μεικτό Μοντέλο 
Επιμόρφωσης 
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Συμπεράσματα 

Στην εργασία αυτή δίνονται στοιχεία για τη δομή του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης και 
παρουσιάζεται ένα μέρος από τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής στους εκπαιδευτικούς 
ΠΕ04. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των επιμορφούμενων στο τελικό 
ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος και αφορούν στη δομή και οργάνωση του μεικτού μοντέλου αλλά και τις 
παροχές τους αναφορικά με την ανάπτυξη όψεων της ΤΠΓΠ. 
Από τα αποτελέσματα αναδεικνύεται ότι επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό ο συνδυασμός των 
δια ζώσεις και των εξ αποστάσεως συνεδριών, ότι η εφαρμογή του μεικτού μοντέλου 
επιμόρφωσης έγινε αποδεκτή και προκάλεσε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. Οι 
επιμορφωμένοι έδειξαν πολύ θετική αντίληψη για τις παροχές όψεων της ΤΠΓΠ, οι οποίες 
αφορούν στην αξιοποίηση και στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, καθώς και στην υποστήριξη, που έλαβαν για να εφαρμόσουν σενάρια στην 
τάξη τους. Ανάλογα αποτελέσματα σημειώθηκαν και στην πιλοτική εφαρμογή (Ψύλλος, 
2014).  
Σημειώνουμε ότι παρατηρήθηκε συνεχής και ενεργητική συμμετοχή των επιμορφωμένων στις 
σύγχρονες αλλά και στις ασύγχρονες από απόσταση δραστηριότητες (πηγές δεδομένων ήταν 
οι παρατηρήσεις επιμορφωτών αλλά και εξωτερικών παρατηρητών και τα αρχεία καταγραφής 
των ενεργειών των χρηστών στις δύο χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες στην επιμόρφωση, 
Blackboard Collaborate και Moodle).  
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι απαντήσεις των επιμορφούμενων στο τελικό 
ερωτηματολόγιο επιβεβαιώθηκαν και από τις αντίστοιχες απαντήσεις τους σε σχετικές 
ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν σε ομάδα 
επιμορφούμενων μετά από περίπου ένα μήνα από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης. Μέρος 
των αποτελεσμάτων από την ανάλυση των απαντήσεων των επιμορφούμενων στις ημι-
δομημένες συνεντεύξεις παρουσιάστηκαν αλλού (Antonoglou, Psillos & Taramopoulos, 
2015). Εκτιμούμε ότι η υλοποίηση του μεικτού μοντέλου δεν υστερεί από την κλασσική 
επιμόρφωση σε παροχές ως προς τις διαστάσεις της ΤΠΓΠ και στην υποστήριξη των 
επιμορφωμένων από τους επιμορφωτές. Επισημαίνουμε τη σημαντική συνεισφορά στην 
υλοποίηση της μεικτής επιμόρφωσης των κατάλληλα εκπαιδευμένων επιμορφωτών, των 
οποίων ο καθοριστικός ρόλος αποτελεί αντικείμενο άλλης εργασίας.  
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Στάσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με 
τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών  
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Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την εμπειρική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων 
σχετικά με τις στάσεις τους για το γνωστικό αντικείμενο και τη διδασκαλία της Φυσικής στο 
Δημοτικό Σχολείο. Με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου κλειστού τύπου αναδείχθηκαν οι 
κλίμακες από τις οποίες αποτελούνται οι στάσεις και διερευνήθηκαν οι διαφορές ανάμεσα σε 
μεταβλητές όπως το φύλο, τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας, τις σπουδές κ.λπ. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σημαντικές στατιστικές διαφορές ανάμεσα στις 
παραπάνω μεταβλητές. 
 
Abstract This study presents the findings of an empirical research which was conducted on primary 
teachers in the Prefecture of Ioannina concerning the attitudes toward the discipline of 
Science and its teaching in Science teaching. Using a close-ended questionnaire, the scales 
which constitute the attitudes were emerged and the differences among the variables such as 
gender, years of teaching experiences, studies etc were investigated. The research findings 
revealed significant statistical differences among the above variables. 
 
 
Εισαγωγή 
Σύμφωνα με έρευνες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο, 
πολλοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν ακολουθούν τις σύγχρονες 
αντιλήψεις, προσεγγίσεις, καθώς και μαθησιακές και διδακτικές στρατηγικές που αφορούν 
στις Φ.Ε. Οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις τους φαίνεται να παίζουν κυρίαρχο 
ρόλο στην εφαρμογή των σύγχρονων και καινοτόμων Αναλυτικών Προγραμμάτων με 
αποτέλεσμα η μελέτη, η ανίχνευση και η διερεύνηση τους να αποτελούν απαραίτητο εργαλείο 
για την κατανόηση των μηχανισμών που τις διέπουν. Σ’ ότι αφορά τις στάσεις προς τις Φ.Ε. ο 
Gardner (1975a) όρισε τη στάση σαν μια επίκτητη προδιάθεση που αξιολογεί με ορισμένους 
τρόπους αντικείμενα, ανθρώπους, δράσεις, καταστάσεις ή προτάσεις που εμπλέκονται στη 
μάθηση των επιστημών. Η στάση προς τις Φ.Ε. περιλαμβάνει ένα αντικείμενο στάσης όπως η 
επιστήμη, τα μαθήματα των επιστημών, την εργασία στο εργαστήριο κ.α. (Schibeci 1983). Οι 
Koballa και Crawley (1985) και Koballa και Glynn (2007) πρότειναν πως οι στάσεις προς τις 
Φ.Ε. μπορούν να θεωρηθούν σαν ένα επίκτητο και διαρκές θετικό ή αρνητικό συναίσθημα για 
τις επιστήμες το οποίο χρησιμεύει σαν μια κατάλληλη περίληψη μιας ευρείας ποικιλίας 



831 
 

πεποιθήσεων για τις επιστήμες και δήλωσαν πως είναι σημαντικές διότι επιτρέπουν την 
πρόβλεψη των συμπεριφορών που έχουν σχέση με τις Φ.Ε. Δηλώσεις όπως «μου αρέσουν οι 
Φ.Ε.» ή «μισώ τις Φ.Ε.» θεωρούνται ως εκφράσεις των στάσεων προς τις Φ.Ε. διότι 
υποδηλώνουν ένα γενικό ή αρνητικό συναίσθημα προς τη μελέτη των Φ.Ε. ή τις Φ.Ε. 
(Koballa και Crawley 1985). Η Χαλκιά (1995) από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
παρατήρησε πως οι στάσεις ενός ατόμου επηρεάζονται από τα πιστεύω του (πεποιθήσεις) και 
συνδέονται με τα συναισθήματα του. Αυτά τα συναισθήματα είναι επίκτητα (έχουν 
διαμορφωθεί υπό την επίδραση πεποιθήσεων που έχει αποκτήσει το άτομο ως προς ορισμένες 
καταστάσεις, γεγονότα, ιδέες, πρόσωπα και στοιχεία του περιβάλλοντος του), είναι σταθερά 
και διαρκούν μεγάλα χρονικά διαστήματα και δημιουργούν μια προδιάθεση στο άτομο, ώστε 
να δρα με έναν ορισμένο τρόπο σε ιδέες, γεγονότα, καταστάσεις και στοιχεία του 
περιβάλλοντός του. Επομένως, οι στάσεις επιδρούν στις συμπεριφορές του και έχουν, 
συνεπώς, άμεσο αντίκτυπο στην εκπαιδευτική πρακτική, εφόσον το σχολείο και τα 
αντικείμενα που διαπραγματεύεται, αποτελούν ζωντανά και ερεθιστικά στοιχεία του 
περιβάλλοντος του παιδιού. Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς έχουν αρνητικές εμπειρίες της 
επιστήμης από όταν ήταν οι ίδιοι μαθητές, και κατά συνέπεια έχουν αναπτύξει αρνητική 
στάση προς αυτήν (Mulholland & Wallace 1996, Tosun 2000). Τυπικά έχουν φτωχή 
επιστημονική γνώση (Stevens & Wenner 1996, Lloyd et al. 1998, Trundle et al. 2002) και 
έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητα να διδάξουν το μάθημα των Φ.Ε.  (Tosun 2000, 
Palmer 2001, Van Zee et al. 2003, Appleton 2003, 2006, Nilsson 2008, 2009). Μελέτες που 
διερευνούν τις στάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη  
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερο 
θετικές στάσεις μοιράζονται μια σειρά από χαρακτηριστικά όσον αφορά την διδασκαλία των 
Φ.Ε., όπως αυτό της χαμηλής εμπιστοσύνης και αυτο-αποτελεσματικότητας, αφιερώνουν λίγο 
χρόνο συζητώντας και διδάσκοντας τα θέματα των Φ.Ε. στην τάξη τους, βασίζονται 
περισσότερο σε τυποποιημένες μεθόδους και χαμηλού επιπέδου διδασκαλίες και είναι 
λιγότερο ικανοί να τονώσουν και να ενισχύσουν τις στάσεις των μαθητών τους σε 
θετικότερες (Aalderen-Smeets & Molen 2013). Προηγούμενες έρευνες σε αρκετά γνωστικά 
αντικείμενα έχουν καταδείξει πως οι στάσεις επηρεάζονται γενικά από πολλούς παράγοντες, 
όπως είναι το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, τα χρόνια διδασκαλίας, ο τύπος του σχολείου 
(Υoung 1998, Fetler 2001, Reis & Park 2001, Hallam & Ireson 2003, Τζιμογιάννης & Κόμης 
2004, Chen & Chang 2006, Sadık 2006, Frenzel, Pekrum & Goetz 2007). Επίσης, σύμφωνα 
με τη βιβλιογραφία, η στάση δεν αποτελείται από μία μοναδική ενιαία δομή, αλλά από ένα 
μεγάλο αριθμό υποκατασκευών (θα αξιοποιηθεί ο όρος «κλίμακα»), οι οποίες όλες μαζί 
συμβάλλουν με διάφορα ποσοστά στη στάση ενός ατόμου για τις Φ.Ε. (Dhindsa & Chung 
2003, Osborne et al. 2003, Schwarz 2008, Desy et al. 2009) όπως είναι οι στάσεις για το 
μάθημα και το πείραμα, τα αισθήματα ανασφάλειας και φόβου, η αξία και χρησιμότητα της 
Φυσικής, η παρώθηση κ.λπ. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι κλίμακες οι οποίες διαμορφώνουν 
την συνολική στάση του εκπαιδευτικού για το μάθημα και τη διδασκαλία των Φ.Ε. και να 
συγκριθούν ως προς το φύλο, τα συνολικά διδακτικά χρόνια, τα χρόνια διδασκαλίας των 
Φ.Ε., τις σπουδές, την εμπιστοσύνη που νιώθουν για το περιεχόμενο και τη διδακτική 
εμπειρία και, τέλος, την επιμόρφωση. 
 
Μεθοδολογία 
Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει το μάθημα «Ερευνώ και 
Ανακαλύπτω» τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχτηκαν τα 
τελευταία πέντε χρόνια ήταν αφενός να έχουν διδάξει το μάθημα σύμφωνα με τα καινούρια 
βιβλία και αφετέρου να έχουν πρόσφατες τις εμπειρίες τους από τη διδασκαλία τους. Το 
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δείγμα της έρευνας μας αποτελείται από 256 εκπαιδευτικούς του νομού Ιωαννίνων. Ο μέσος 
όρος των χρόνων γενικής διδακτικής εμπαιρίας και διδασκαλίας του μαθήματος των Φ.Ε. 
είναι τα 16 και 7 χρόνια αντίστοιχα. Το 54% των εκπαιδευτικών είναι άντρες. Επιχειρήθηκε η 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη του νομού και η μέθοδος συλλογής των 
δεδομένων είναι η απλή τυχαία δειγματοληψία. Το μέσο συλλογής των δεδομένων είναι ένα 
ερωτηματολόγιο το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από ερωτήσεις 
κοινωνικου-βιογραφικού τύπου και το δεύτερο μέρος από 26 δηλώσεις σε μια πενταβάθμια 
κλίμακα (1= Διαφωνώ πολύ έως 5= Συμφωνώ πολύ). Κάποιες ερωτήσεις αξιοποιήθηκαν από 
το αντίστοιχο εργαλείο μέτρησης στάσεων της Χαλκιά (1995) με πολύ μικρές τροποποιήσεις 
και οι υπόλοιπες από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την προσωπική εμπειρία.  
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Μέσα από την παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου θα διερευνήθηκαν οι 
υποκλίμακες από τις οποίες αποτελούνται οι στάσεις. Αρχικά, από το KMO and Bartlett's 
Test παρατηρήθηκε ότι η τιμή του ΚΜΟ είναι αποδεκτή, αφού είναι 0,903, ενώ το Bartlett's 
Test ελέγχει ως αρχική υπόθεση την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών. Το 
συμπέρασμα μέσω της τιμής p (Sig.=0.000) είναι ότι υπάρχει και τα δεδομένα είναι 
κατάλληλα για παραγοντική ανάλυση. Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach του 
ερωτηματολογίου των στάσεων κυμαίνεται στο 0.90. 
Η παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου διερεύνησε τις κλίμακες/ παράγοντες από τις 
οποίες αποτελείται η συνολική στάση και ανέδειξε 5 κλίμακες (ενδεικτικά Πίνακας 1). Οι 
κλίμακες που προκύπτουν από την παραγοντική ανάλυση των ερωτήσεων των στάσεων, ο 
αριθμός των προτάσεων από τις οποίες αποτελείται ο κάθε παράγοντας, οι συντελεστές 
αξιοπιστίας α Gronbach και τα ποσοστά διακύμανσης που ερμηνεύονται από τους παράγοντες 
δίνονται στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 1: Οι κλίμακες των στάσεων 

  
Ανασφάλεια και Δυσκολία για το μάθημα και τη διδασκαλία της Φυσικής Φορτίσεις 

3. Όταν διδάσκω Φυσική αισθάνομαι ανασφαλής, επειδή υπάρχουν έννοιες που δεν 
τις έχω κατανοήσει πλήρως ή τις αγνοώ. 0,728 
7. Κάθε φορά που πραγματοποιώ ένα πείραμα φοβάμαι αν δεν πετύχει. 0,669 
11. Όταν διδάσκω Φυσική αισθάνομαι ανασφαλής, επειδή δε γνωρίζω τον τρόπο να 
μεταδώσω αποτελεσματικά τις έννοιες της Φυσικής. 0,749 
14. Μου είναι δύσκολο να εφαρμόσω νέες μεθόδους διδασκαλίας στη Φυσική. 0,518 
16. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της Φυσικής δυσκολεύομαι να συσχετίσω τα 
φαινόμενα της καθημερινής ζωής με έννοιες της Φυσικής. 0,596 
24. Δυσκολεύομαι να διδάξω τη Φυσική με αποτελεσματικότητα. 0,665 
Στάσεις για το μάθημα της Φυσικής και τη διδασκαλία του  
1. Μου αρέσει να διδάσκω Φυσική.* 0,635 
10. Μου αρέσει να διδάσκω όλα τα μαθήματα εκτός της Φυσικής. 0,733 
13. Η Φυσική είναι ένα από τα αγαπημένα μου μαθήματα.* 0,695 
23. Εάν είχα τη δυνατότητα επιλογής, δε θα δίδασκα Φυσική. 0,625 
Στάσεις για Νέες Μεθόδους, Ν.Τ. και Πείραμα  
5. Για να εφαρμόσω νέες μεθόδους διδασκαλίας της Φυσικής θα διέθετα ευχαρίστως 
κάποιες ώρες από τον ελεύθερο χρόνο μου για να προετοιμάζομαι .* 0,663 
8. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία της Φυσικής.* 0,535 
9. Μου αρέσει να κάνω πειράματα.* 0,569 
18. Αν είχα περισσότερο διδακτικό χρόνο, θα πραγματοποιούσα και άλλα πειράματα 
Φυσικής. 0,752 
Αξία και Χρησιμότητα της διδασκαλίας της Φυσικής για τους μαθητές  
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20. Με τη διδασκαλία τη Φυσικής μπορεί να αναπτυχθεί η συνεργατικότητα και η 
ομαδικότητα των μαθητών.* 0,673 
21. Η Φυσική, περισσότερο από τα άλλα μαθήματα, μπορεί να μάθει στα παιδιά τον 
επιστημονικό τρόπο σκέψης.* 0,836 
22. Η διδασκαλία της Φυσικής διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών και τους 
καλλιεργεί την κριτική σκέψη.* 0,802 
Διδακτική Προσέγγιση και Μεθοδολογία από τα Σχολικά Εγχειρίδια  
4. Δε μου αρέσει η μέθοδος διδασκαλίας που προτείνουν τα σχολικά βιβλία για τις 
ενότητες της Φυσικής. 0,884 
25. Δε μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο το βιβλίο & το τετράδιο εργασιών των 
Φυσικών Επιστημών προσεγγίζουν τις έννοιες της Φυσικής. 0,865 
 

Πίνακας 2: Οι συντελεστές Cronbach και τα ποσοστά διακύμανσης των πέντε παραγόντων –
κλιμάκων των στάσεων.  

Παράγοντες/ 
Κλίμακες Ν 

( Items) 
Συντελεστής 
Cronbach's 

Alpha 
Ποσοστό 

διακύμανσης που 
ερμηνεύεται από 

τους παράγοντες (%) 
Ανασφάλεια και Δυσκολία 10 0,87 33,832 

Στάσεις για τη Φυσική 5 0,86 8,486 
Στάσεις για Νέες Μεθόδους, Ν.Τ. και 

Πείραμα 4 0,66 6,514 
Αξία και Χρησιμότητα 3 0,74 5,294 

Προσέγγιση από Σχολικά Εγχειρίδια 2 0,78 4,386 
 
Η πρώτη κλίμακα που ερμηνεύει το 33,832% της διακύμανσης αποτελείται από προτάσεις, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από αισθήματα ανασφάλειας, φόβου, καθώς και μιας δυσκολίας 
σχετικά με το μάθημα και τη διδασκαλία της Φυσικής. Για αυτόν το λόγο αξιοποιήθηκε ο 
χαρακτηρισμός: «Ανασφάλεια και Δυσκολία για το μάθημα και τη διδασκαλία της Φυσικής». 
Η δεύτερη κλίμακα που ερμηνεύει το 8,486% της διακύμανσης αποτελείται από προτάσεις, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από μια θετική στάση για το μάθημα και τη διδασκαλία της Φυσικής, 
τα οποία και εκφράζονται με λέξεις και φράσεις του τύπου «μου αρέσει…» και 
«αγαπημένο...». Για αυτόν το λόγο αξιοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός: «Στάσεις για το γνωστικό 
αντικείμενο της Φυσικής και τη διδασκαλία του». 
Η τρίτη κλίμακα που ερμηνεύει το 6,514% της διακύμανσης αποτελείται από προτάσεις, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από τη θετική στάση των εκπαιδευτικών για τη χρήση νέων μεθόδων 
διδασκαλίας και για την αξιοποίηση των πειραμάτων και των Νέων Τεχνολογιών. Για αυτόν 
το λόγο αξιοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός: «Στάσεις για Νέες Μεθόδους, Ν.Τ. και Πείραμα». 
Η τέταρτη κλίμακα που ερμηνεύει το 5,294% της διακύμανσης αποτελείται από προτάσεις, οι 
οποίες επισημαίνουν την αξία και τη χρησιμότητα που έχει η διδασκαλία της Φυσικής στους 
μαθητές, αφού αναπτύσσει δεξιότητες (συνεργατικότητα, τρόπος σκέψης). Για αυτόν το λόγο 
αξιοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός: «Αξία και Χρησιμότητα της διδασκαλίας της Φυσικής για τους 
μαθητές». 
Η πέμπτη και τελευταία κλίμακα που ερμηνεύει το 4,386% της διακύμανσης αποτελείται από 
προτάσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται οι έννοιες, καθώς 
και τη διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται από τα σχολικά εγχειρίδια. Ο χαρακτηρισμός 
που αξιοποιήθηκε είναι «Διδακτική Προσέγγιση και Μεθοδολογία από τα Σχολικά Εγχειρίδια». 
Για την ανάλυση των δεδομένων δημιουργήθηκαν πέντε νέες μεταβλητές, οι οποίες 
αντιστοιχούν στους πέντε παράγοντες/κλίμακες της παραγοντικής ανάλυσης του 
ερωτηματολογίου των στάσεων. Κάθε νέα μεταβλητή προκύπτει από το άθροισμα των 
βαθμών από όλες τις προτάσεις για κάθε εκπαιδευτικό και για κάθε παράγοντα ξεχωριστά. Ο 
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συνολικός βαθμός αντιπροσωπεύει τη γενική στάση του εκπαιδευτικού ως προς το θέμα 
διερεύνησης. 
Ο έλεγχος κανονικότητας των κλιμάκων πραγματοποιήθηκε με το Kolmogorov-Smirnov 
Test. Από τις τιμές p του ελέγχου, οι κατανομές των κλιμάκων «Στάσεις για τη Φυσική» 
D(217)=0.12, p<0.001 «Στάσεις για Νέες Μεθόδους, Ν.Τ. και Πείραμα» D(217)=0.17, 
p<0.001, «Αξία και Χρησιμότητα» D(217)=0.19, p<0.001, «Προσέγγιση από Σχολικά 
Εγχειρίδια» D(217)=0.18, p<0.001 δεν είναι κανονικές, ενώ η κατανομή της κλίμακας 
«Ανασφάλειας και Δυσκολίας» είναι κανονική D(217)=0.08, p>0.001. 
H σύγκριση των μέσων όρων από παραμετρικά και μη παραμετρικά τεστ όπως το 
Independent Samples t test, ANOVA, Mann-Whitney U κ.λπ. Για να πραγματοποιηθεί η 
στατιστική ανάλυση, οι θετικά διατυπωμένες προτάσεις επανακωδικοποιήθηκαν σε αρνητικές 
αντιστρέφοντας την πολικότητα (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1). Αν το 1 αντιπροσωπεύει τη 
θετική στάση, τότε όσο χαμηλότερη είναι η γενική βαθμολογία του εκπαιδευτικού τόσο 
θετικότερη είναι η στάση του στο θέμα. Έτσι, λόγου χάρη, εάν ο παράγοντας «Ανασφάλεια 
και Δυσκολία» έχει μέσους όρους 21 και 25 σε δυο πληθυσμούς Α και Β αντίστοιχα, ο 
πληθυσμός Α έχει μικρότερη «Ανασφάλεια και Δυσκολία» σε σχέση με τον πληθυσμό Β. 
Επιπλέον, εάν ο παράγοντας «Στάσεις για τη Φυσική» έχει μέσους όρους 26 και 23 σε δυο 
πληθυσμούς Α και Β αντίστοιχα, ο πληθυσμός Β έχει θετικότερες στάσεις για τη Φυσική και 
τη διδασκαλία της Φυσικής συγκριτικά με τον πληθυσμό Α. 
Η σύγκριση των μέσων όρων των πέντε κλιμάκων των στάσεων ως προς το φύλο έδειξαν πως 
οι γυναίκες εκπαιδευτικοί με μέσο όρο (Mean Rank) 133.00 εμφανίζονται περισσότερο 
ανασφαλείς και φαίνεται να δυσκολεύονται περισσότερο σε σχέση με τους άντρες 
εκπαιδευτικούς με μέσο όρο 107.89 σε ό,τι αφορά στο μάθημα και τη διδασκαλία της 
Φυσικής (Mann-Whitney U=5554.500, p=.005) 
Ως προς τα χρόνια γενικής διδακτικής εμπειρίας, οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα από δέκα 
χρόνια (M=23.20, SD= 6.71) αισθάνονται λιγότερη ανασφάλεια και δυσκολία σε σχέση με 
τους εκπαιδευτικούς που διανύουν τα πρώτα δέκα χρόνια (M = 25.17, SD = 9.721) της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας (t(214) = 2.212, p < .05).  
Ως προς τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας του μαθήματος των Φ.Ε, οι εκπαιδευτικοί με 
περισσότερα από δέκα χρόνια (M=23.20, SD= 6.71) αισθάνονται λιγότερη ανασφάλεια και 
δυσκολία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που διανύουν τα πρώτα δέκα χρόνια (M = 25.17, 
SD = 9.721), t(214) = 2.212, p < .05. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα από δέκα 
χρόνια διδακτικής εμπειρίας του μαθήματος της Φυσικής εμφανίζουν θετικότερες στάσεις για 
το αντικείμενο και τη διδασκαλία της Φυσικής με μέσο όρο 98.47 σε σχέση με τους 
υπόλοιπους με μέσο όρο 120.61 (Mann-Whitney U=4000.00, p<.05). 
Οι εκπαιδευτικοί που νιώθουν εμπιστοσύνη για τις γνώσεις τους ως προς το περιεχόμενο 
(M=23.44, SD=5.86) έχουν λιγότερη ανασφάλεια και δυσκολία σε σχέση με τους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς (M =29.50, SD =6.430), t(220) = 3.722, p < .001). Ομοίως και για την 
διδακτική μεθοδολογία, οι εκπαιδευτικοί με εμπιστοσύνη έχουν λιγότερη ανασφάλεια και 
δυσκολία σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Οι στατιστικοί έλεγχοι στις 
περισσότερες υπόλοιπες κλίμακες έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί που έχουν εμπιστοσύνη στις 
γνώσεις ως προς το περιεχόμενο και τη διδακτικοί μεθοδολογία εμφανίζονται με θετικότερες 
στάσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους. 
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί με υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την επιμόρφωση που δέχτηκαν 
παρουσίασαν θετικότερες στάσεις για το μάθημα σε σχέση με τους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς και για την προσέγγιση των σχολικών εγχειριδίων. 
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Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ένα σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας, 
σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν μεγαλύτερη ανασφάλεια και δυσκολία 
σε σχέση με τους άντρες. Τo παραπάνω εύρημα, επιβεβαιώνεται και από την ποιοτική έρευνα 
στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής (Στύλος 2014) της οποίας μέρος είναι η παρούσα 
εργασία, κατά την οποία στην ερώτηση, σε δείγμα 37 εκπαιδευτικών, κατά πόσον οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται στη διδασκαλία της Φυσικής, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
απάντησαν πως οι τελευταίες δυσκολεύονται πολύ, με αποτέλεσμα είτε να μην διδάσκουν το 
μάθημα σύμφωνα με τον προτεινόμενο τρόπο είτε να προτιμούν μικρότερες τάξεις. 
Αξιοπρόσεκτο είναι πως τα χρόνια διδασκαλίας και διδακτικής εμπειρίας των Φ.Ε. δε 
φαίνεται να επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών, με εξαίρεση την ανασφάλεια και τις 
δυσκολίες. Συγκεκριμένα, η διδακτική εμπειρία και η πολυετής διδασκαλία του αντικειμένου 
μειώνει την ανασφάλεια και τη δυσκολία σε σχέση με εκείνους που βρίσκονται στα πρώτα 
χρόνια της καριέρας τους. 
Σε ότι αφορά τις σπουδές, δεν παρουσιάζονται στατιστικές διαφορές. Αυτό μπορεί να 
ερμηνευθεί από το γεγονός ότι οι σπουδές των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται και δεν είναι 
εξειδικευμένες με το γνωστικό αντικείμενο και τη διδασκαλία των Φ.Ε. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η επιμόρφωση εκείνων που δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη 
διαδικασία προκάλεσε θετικότερες στάσεις τόσο για τη Φυσική όσο και για τη διδακτική 
προσέγγιση που προτείνεται από το Α.Π. Αναδεικνύεται, έτσι, η σπουδαιότητα και η θέση 
που πρέπει να έχει η επιμόρφωση στα πλαίσια της επαγγελματικής εξέλιξης των 
εκπαιδευτικών. 
Ανάλογα ευρήματα με τα παραπάνω παρουσιάζουν και οι συγκρίσεις της εμπιστοσύνης για 
τις γνώσεις ως προς το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία με τις στάσεις των εκπαιδευτικών. 
Φαίνεται, δηλαδή ότι τα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης α) έχουν θετική σχέση με μικρότερη 
ανασφάλεια και δυσκολία και β) δημιουργούν θετικότερες στάσεις για το μάθημα, την 
εφαρμογή νέων μεθόδων, τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του πειράματος. 
Τέλος, η ποιοτική έρευνα (Στύλος 2014) αναδεικνύει και προτάσεις για την ενίσχυση των 
θετικών στάσεων αλλά και την αλλαγή των αρνητικών στάσεων σε θετικές όπως η 
αναγκαιότητα ουσιαστικής επιμόρφωσης, η καλύτερη προετοιμασίας εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών και ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών των ΠΤΔΕ με περισσότερα 
εργαστηριακά μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση της επιμόρφωσης από έμπειρους 
και καταρτισμένους επιμορφωτές που επιτρέπει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών με 
βιωματικό και πρακτικό τρόπο, μπορεί να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους, 
να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στη διδασκαλία της Φυσικής και να αναπτύξουν θετικότερες 
στάσεις για τη Φυσική. Η επιμόρφωση μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα εφαλτήριο βήμα τόσο 
για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών όσο και το έναυσμα και το κίνητρο για να 
ασχοληθούν ακόμα περισσότερο με τη διδασκαλία των Φ.Ε. Η πλευρά των εκπαιδευτικών 
αναλαμβάνει το δικό της μερίδιο ευθύνης υιοθετώντας την άποψη πως η κατάλληλη και η 
καλύτερη προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα της διδασκαλίας αναδεικνύεται ως ένας από τους 
σημαντικότερους λόγους προκειμένου η διδασκαλία να γίνει αποτελεσματική ή 
αποτελεσματικότερη. Άλλωστε, τονίζεται πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερο γνωστικό 
αντικείμενο που απαιτεί προετοιμασία σε αρκετά επίπεδα (περιεχόμενο, μεθοδολογία, 
πείραμα κ.λπ.).  
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Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Γυμνασίου – Στόχοι, 
χαρακτηριστικά, μέσα, περιγραφή και σχολιασμός 
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1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, gtseper@cc.uoi.gr 2 Επίτ. Σχολική Σύμβουλος Κλάδου ΠΕ04 (Χημικοί) 3 Σχολικοί Σύμβουλοι Κλάδου ΠΕ04 (Χημικοί) 4 Εκπαιδευτικός Χημικός Β)θμιας Εκπαίδευσης 

 
 
Περίληψη  Παρουσιάζεται το νέο πρόγραμμα σπουδών χημείας για τη β΄ και τη γ΄ τάξη γυμνασίου, στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση «Νέο Σχολείο 
(Σχολείο 21ου Αιώνα)». Βασικοί στόχοι ήταν: (α) η ανακατανομή των ενοτήτων και η 
ορθολογική οργάνωση της ύλης των σχολικών βιβλίων και (β) o συνδυασμός της αλλαγής 
του ΠΣ με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ψηφιακό). Περιγράφονται τα 
περιεχόμενα της ύλης, το εκπαιδευτικό υλικό και ο οδηγός του εκπαιδευτικού. Περαιτέρω 
γίνεται σχολιασμός των προτεινόμενων μεταβολών και βελτιώσεων.  
 
Abstract We present the new program of studies for chemistry of the seventh and the eighth Greek 
grades, within the project Education and Lifelong Education “New School (21st Century 
School)”. Main aims were: (i) the re-arrangement of the topics and a rational organization of 
the material in the school books; (ii) the combination of the change of the PS with proper 
educational material (print and electronic). We describe the content of the course, the 
educational material, and the teacher’s guide. In addition, we comment on the proposed 
changes and improvements.      
 
 
Εισαγωγή 
Η αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Χημείας Γυμνασίου, στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου 
Αιώνα)», αποτέλεσε μια ευκαιρία αναβάθμισης της ποιότητας του μαθήματος, παρόλον τον 
διαχρονικά μικρό διατιθέμενο διδακτικό χρόνο (από μία ώρα την εβδομάδα στη β΄ και στη γ΄ 
τάξη του γυμνασίου). Στην ανακοίνωση αυτή περιγράφονται οι στόχοι, η μεθοδολογία, τα 
περιεχόμενα της ύλης, το εκπαιδευτικό υλικό και ο οδηγός του εκπαιδευτικού. Περαιτέρω 
γίνεται σχολιασμός των προτεινόμενων μεταβολών και βελτιώσεων.  
Με το νέο ΠΣ Χημείας έγινε αναδιάταξη της ύλης έτσι ώστε να ακολουθείται μια 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση βασικών εισαγωγικών εννοιών της χημείας. 
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες καλύπτονται εν μέρει από το εγκεκριμένο διδακτικό υλικό, 
αλλά γίνονται και προεκτάσεις με βάση τις δυνατότητες του διαδικτύου και των σύγχρονων 
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πηγών πληροφορίας και γνώσης. Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία για την προσέγγιση του 
γνωστικού αντικειμένου συνδυάζει τη μακροσκοπική προσέγγιση με βάση εμπειρίες των 
μαθητών, τη σύνδεση με την καθημερινή ζωή, αλλά και την εννοιολογική προσέγγιση, τη 
διερευνητική μάθηση και την εργαστηριακή διδασκαλία είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό 
επίπεδο.  
 
Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 
Θεωρητικό υπόβαθρο 
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει επικρατήσει η εστίαση στα «Κοινά Θέματα» (American 
Association for the Advancement of Sciences 1989, 1990), ή στις «Μεγάλες Ιδέες στη 
διδακτική των φυσικών επιστημών» (Harlen 2010). H πρώτη μεγάλη ιδέα είναι ότι «όλα τα 
υλικά στο σύμπαν αποτελούνται από πολύ μικρά σωμάτια (τα άτομα). … Η συμπεριφορά των 
ατόμων εξηγεί τις ιδιότητες των διαφόρων υλικών. Οι χημικές αντιδράσεις διαλαμβάνουν την 
αναδιάταξη των ατόμων στις ουσίες που οδηγεί στο σχηματισμό νέων ουσιών». Η πρώτη 
αυτή μεγάλη ιδέα είναι η βάση της χημείας, και αυτήν καλείται να εξυπηρετήσει η 
διδασκαλία της χημείας στο γυμνάσιο (Taber 2012).  
Είναι ευρέως γνωστό το τρίγωνο της χημείας που έχει προτείνει ο Johnstone (1991, 2007). 
Στις τρεις κορυφές του τριγώνου τοποθετούνται οι τρεις διαστάσεις της σχολικής χημείας: η 
μακροσκοπική/φαινομενολογική, η αναπαραστασιακή/συμβολική και η υπομικροσκοπική. Σε 
μακροσκοπικό επίπεδο εξοικειώνουμε τους μαθητές με τις χημικές ουσίες και τις ιδιότητές 
τους. Κεντρική εδώ είναι η χρήση του πειράματος, ενώ η χημική εξίσωση καθώς επίσης και 
τα άτομα και τα μόρια δεν περιλαμβάνονται. Η αναπαραστασιακή/συμβολική διάσταση 
χρησιμοποιεί σύμβολα, χημικούς τύπους, χημικές εξισώσεις, γραφικές παραστάσεις και 
μαθηματικό λογισμό. Τέλος, στο υπομικροσκοπικό επίπεδο αναφερόμαστε σε σωματιδιακά 
μοντέλα δομής της ύλης, σε άτομα, μόρια και χημικούς δεσμούς.  
Η πρόωρη και «δογματική» εισαγωγή στη χημική εκπαίδευση άλλων επιπέδων εκτός από το 
μακροσκοπικό θεωρείται από πολλούς υπεύθυνη για τη φτωχή εκμάθηση της χημείας από 
τους νέους μαθητές και για την κακή εικόνα που σχηματίζουν για την επιστήμη αυτή. Ο 
Τσαπαρλής (1994) (βλ. επίσης Tsaparlis 1997) έχει χρησιμοποιήσει διάφορες θεωρήσεις της 
διδακτικής των φυσικών επιστημών (όπως τη θεωρία του Piaget για τη γνωσιακή ανάπτυξη, 
τη θεωρία του Ausubel για τη νοηματική μάθηση, τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών και το 
μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών) για να δείξει ότι η αντίληψη των αφηρημένων εννοιών 
της ατομικής και της μοριακής δομής της χημείας είναι ένα πολύ δύσκολο έργο για τους 
μαθητές. Πρέπει να παραμείνουμε στο μακροεπίπεδο έως ότου οι μαθητές διαμορφώσουν τις 
νέες έννοιες προτού προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε «εξηγήσεις» βασισμένες σε 
υπομικροσκοπικές θεωρήσεις (Johnstone 2007). Η εισαγωγή των δύο άλλων επιπέδων πρέπει 
να γίνει με μια βαθμιαία διαδικασία, που θα οδηγήσει τους μαθητές στον κόσμο του χημικού.  
Ο Johnstone (2007, σ. 10) πρότεινε ότι οι σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών και οι 
συγγραφείς σχολικών βιβλίων πρέπει να σκεφτούν την ανάγκη για «μια σημαντική 
εισαγωγική περίοδο κατά την οποία οι μαθητές εξοικειώνονται με το να σκέφτονται με 
επιστημονικό τρόπο μόνο μέσω της χρήσης του μακροεπιπέδου και απτών εμπειριών .Υπάρχει 
άφθονη καλή επιστήμη για μάθηση χωρίς την ‘παρεμβολή’ θεωρήσεων σε υπομικροεπίπεδο.» 
Μια τέτοια προσέγγιση είναι σύμφωνη με τον εποικοδομισμό και ακολουθεί την αρχή της 
επαγωγής με τη μετάβαση από το μάκρο στο υπομίκρο επίπεδο. Οι Georgiadou και Tsaparlis 
(2000) πρότειναν και δοκίμασαν μια μέθοδο τριών κύκλων, η οποία πραγματεύεται χωριστά  
το μάκρο, το αναπαραστασιακό και το υπομίκρο επίπεδο. Στον μακροσκοπικό κύκλο, που 
κατέλαβε το μισό από το χρόνο διδασκαλίας, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τις χημικές ουσίες 
και τις ιδιότητές τους. Εφαρμόζοντας το σπειροειδές πρόγραμμα σπουδών, ο 
αναπαραστασιακός κύκλος κάλυψε το ίδιο υλικό του μαθήματος, με προσθήκη των χημικών 
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τύπων και των χημικών εξισώσεων. Τέλος, ο υπομικροσκοπικός κύκλος έφερε στο παιχνίδι 
τα άτομα και τα μόρια.  Εξάλλου, οι  Κολιούλης και Τσαπαρλής (2007) (βλ. επίσης Tsaparlis, 
Kolioulis, & Pappa, 2010) έχουν προτείνει πειραματικό εκπαιδευτικό υλικό (βιβλίο) για τη 
χημεία β΄ γυμνασίου, με έμφαση στη μακροσκοπική-εποικοδομητική προσέγγιση και στη 
νοηματική εισαγωγή των εννοιών του μορίου και του ατόμου.  
Τέλος, είναι γνωστό ότι η αντίθετη προσέγγιση, που αρχίζει «δογματικά» από τη δομή της 
ύλης και ακολουθεί ένα μοντέλο παραγωγικής/παραληπτικής μάθησης, είναι πολύ 
συνηθισμένη στη χημική εκπαίδευση. Εξάλλου, από αρκετούς ερευνητές υποστηρίζεται (π.χ. 
Wiser & Smith 2008) ότι χωρίς τη χρήση σωματιδιακού μοντέλου δεν είναι δυνατή η 
κατανόηση εννοιών και φαινομένων, όπως αλλαγή φυσικής κατάστασης, διάλυση, χημική 
ουσία και χημική αντίδραση, φυσικά και χημικά φαινόμενα.    
 
Στόχοι και χαρακτηριστικά 
Βασικοί στόχοι ήταν: (α) η ανακατανομή των ενοτήτων και η ορθολογική οργάνωση της ύλης 
των υπαρχόντων σχολικών βιβλίων (Αβραμιώτης κ.ά. 2011, Θεοδωρόπουλος, 
Παπαθεοφάνους, & Σιδέρη 2011) και (β) o συνδυασμός της αλλαγής του ΠΣ με το 
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ψηφιακό). 
Δύο είναι οι βασικοί άξονες των στόχων. Ο ένας άξονας αφορά την άμεση σχέση και 
χρησιμότητα του μαθήματος στη ζωή (αυτό που αποκαλείται χημικός γραμματισμός ή χημικός 
αλφαβητισμός). Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην κατανόηση του κόσμου γύρω μας και 
στην αποκωδικοποίηση του τρόπου με τον οποίο αυτός λειτουργεί ─ αυτό που αποκαλείται 
χημική κουλτούρα (Tsaparlis 2000), η οποία κατ’ ουσίαν αποτελεί μέρος του χημικού 
γραμματισμού – ειδικότερα, να κατανοούμε τη σύσταση των υλικών, πώς, πότε και γιατί 
αλλάζουν, πώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον.  
O επιστημονικός γραμματισμός για όλους τους μαθητές συνιστά έναν από τους κύριους 
στόχους στο πλαίσιο των γενικών σκοπών των φυσικών επιστημών (ΑΑΑS, 1989, 1990, 
NRC, 1996). Εκτός από τον καθαρά επιστημονικό τομέα (αυτό δηλαδή που αποκαλείται 
φορμαλιστική χημεία), οι σύγχρονες τάσεις στη διδακτική της χημείας επιβάλλουν να δίνεται 
έμφαση αφενός στην πειραματική φύση της επιστήμης της χημείας και αφετέρου στη 
χρησιμότητα, το ευχάριστο και ελκυστικό του μαθήματος.  
Oι προτεινόμενες δραστηριότητες καλύπτονται εν μέρει από το υπάρχον εγκεκριμένο 
διδακτικό υλικό, αλλά γίνονται και προεκτάσεις με βάση τις δυνατότητες του διαδικτύου και 
των σύγχρονων πηγών πληροφορίας και γνώσης.  
 
Καινοτομία 
Καινοτομίες του νέου προγράμματος χημείας (όπως και των άλλων μαθημάτων) είναι αφενός 
η ποικιλία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, αφετέρου η αναλυτική περιγραφή των 
προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και του 
εκπαιδευτικού υλικού για κάθε βασικό διδασκόμενο θέμα, που υλοποιείται μέσα από 
τετράστηλους πίνακες. 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι η χημεία, όπως και οι άλλες φυσικές επιστήμες, συνιστά 
ιδανικό πεδίο εφαρμογής της διερευνητικής μεθόδου μάθησης. Δηλαδή όλων εκείνων των 
μεθόδων και πρακτικών που στηρίζονται στην εποικοδομητική κατάκτηση της γνώσης και 
πλαισιώνονται από κλασικές εργαστηριακές μεθόδους, βιβλιογραφική αναζήτηση, 
διερεύνηση υλικού και μεθόδων στο διαδίκτυο, πειραμάτων με την υποστήριξη νέων 
τεχνολογιών, προσομοιώσεων, πολλαπλών αναπαραστάσεων, επίλυση εικονικών ή 
πραγματικών προβλημάτων, εκπόνηση ερευνητικών-συνθετικών εργασιών, εργασιών πεδίου, 
πειραμάτων καθημερινής ζωής, πειραμάτων με απλά μέσα και όλες τις σχετικές σύγχρονες 
μεθόδους που μπορούν να καλύψουν κάθε είδους καινοτόμο δράση που σχετίζεται με τις 
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φυσικές επιστήμες και τη διδασκαλία τους με προεκτάσεις στην κοινωνία, την καθημερινή 
ζωή και το περιβάλλον.  
 
Διάταξη και οργάνωση του περιεχομένου 
ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (26 ώρες) 
Εισαγωγή: Τα υλικά και οι καταστάσεις τους (2 ώρες). 1)  Aπό το έδαφος και το υπέδαφος 
στις χημικές ουσίες (5 ώρες). 2) Από το νερό στα διαλύματα (5 ώρες). 3) Aπό το νερό στο 
άτομο  - Από το μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο (7 ώρες). 4) Aπό τον αέρα στο οξυγόνο και 
στις καύσεις (4 ώρες). 5) Η ρύπανση του περιβάλλοντος και η αντιμετώπισή της (3 ώρες)  
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (26 ώρες) 
Eισαγωγή. Ταξινόμηση των στοιχείων – Περιοδικός Πίνακας (2 ώρες). 1) Η Χημεία του 
Άνθρακα και της Ζωής (9 ώρες). 2) Οξέα, Βάσεις και Άλατα (10 ώρες). 3) Στοιχεία με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χημεία και την καθημερινή ζωή (5 ώρες)  
 
Αναλυτικότερα,τα περιεχόμενα έχουν ως εξής: 
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Εισαγωγή.  Τα υλικά και οι καταστάσεις τους: Τι είναι η χημεία και γιατί τη μελετάμε. 
Καταστάσεις των υλικών.  
Eνότητα  1.  Aπό το έδαφος και το υπέδαφος στις χημικές ουσίες: Έδαφος και υπέδαφος  
Μείγματα, Διαχωρισμός μειγμάτων, Χημική αντίδραση. 
Ενότητα 2. Από το νερό στα διαλύματα: Το νερό στη ζωή, στο φυσικό περιβάλλον και στο 
χημικό εργαστήριο. Διαλύματα, εκφράσεις περιεκτικότητας. Χημικές αντιδράσεις σε υδατικά 
διαλύματα. 
Ενότητα 3. Aπό το νερό στο άτομο - Από το μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο: Διάσπαση του 
νερού, Χημικές ενώσεις, Χημικά στοιχεία, φυσικές σταθερές. Χημικές μεταβολές, άτομα, 
μόρια και ιόντα. Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων. Χημική εξίσωση. 
Ενότητα 4.  Aπό τον αέρα στο οξυγόνο και στις καύσεις: Ατμοσφαιρικός αέρας. Σύσταση 
ατμοσφαιρικού αέρα. Οξυγόνο και Διοξείδιο του άνθρακα. 
Ενότητα 5. Η ρύπανση του περιβάλλοντος και η αντιμετώπισή της: Ρύπανση του εδάφους, του 
νερού και της ατμόσφαιρας.Παράγοντες διατάραξης της ισορροπίας του οικοσυστήματος. 
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Eισαγωγή. Ταξινόμηση των στοιχείων – Περιοδικός Πίνακας: Ταξινόμηση των στοιχείων. 
Περιοδικός Πίνακας (ΠΠ). 
Ενότητα 1. Η Χημεία του Άνθρακα και της Ζωής: Άνθρακας. Η χημεία του άνθρακα. 
Υδρογονάνθρακες και πετρέλαιο. Αιθανόλη. Ενώσεις του άνθρακα και ζώσα ύλη. 
Ενότητα 2. Οξέα, Βάσεις και Άλατα: Οξέα, βάσεις, εξουδετέρωση, pH. Εφαρμογές των οξέων, 
βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. 
Ενότητα 3. Στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χημεία και την καθημερινή ζωή: Στοιχεία 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χημεία: Για παράδειγμα, αλκάλια, αλογόνα. Χρήσεις 
μετάλλων, κραμάτων και πυριτίου. Χημεία και υλικά. 
Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Χημείας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου (μαζί με τα 
προγράμματα Φυσικής (Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου) και Βιολογίας (Γ΄ Γυμνασίου) έχει δημοσιευθεί 
στο ΦΕΚ 97/Β/22-1-2014 και είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXd
tvSoClrL8_e1HEEkqZwLtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQ
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EkEHLwnFqmgJSA5WIsluVnRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOb0K6gI0C_
FgNwKo6EnAkF0RTx5bPhpint0Hq7gBvzm 
Τα περιεχόμενα του προγράμματος έχουν ως εξής: Εισαγωγή. Ο ρόλος της χημείας στο νέο 
σχολείο. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών και οι Διδακτικές Μέθοδοι  . Το Πρόγραμμα 
Σπουδών στη χημείας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Κοινοί μορφωτικοί στόχοι των 
γνωστικών αντικειμένων και της χημείας. Διάταξη και οργάνωση του περιεχομένου – Β΄ 
Γυμνασίου. Διάταξη και οργάνωση του περιεχομένου – Γ΄ Γυμνασίου. Προτεινόμενη 
διδακτική διαδικασία – Β΄ Γυμνασίου. Προτεινόμενη διδακτική διαδικασία – Γ΄ Γυμνασίου. 
Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Β΄ Γυμνασιου. Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Γ΄ Γυμνασιου. 
Πίνακας με ενδεικτικά Σενάρια Διδασκαλίας, Πρακτικές Δραστηριότητες και Συνθετικές 
Εργασίες (β΄και γ΄ γυμνασίου). Όπως αναφέραμε ήδη, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 
είναι διατεταγμένο σε τετράστηλους πίνακες, ως εξής: (1) Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα, (2) Βασικά θέματα, (3) Δραστηριότητες, (4) Εκπαιδευτικό υλικό.    
 
Σχόλια  
Χημεία Β΄ Γυμνασίου 
Στη β΄ τάξη ακολουθείται η προσέγγιση καταστάσεων της ύλης, με τη σειρά «Έδαφος/Στερεά 
– Νερό/Υγρά - Αέρας/Αέρια». Η σειρά αυτή αρχίζει από τα πιο χειροπιαστά στερεά και 
αφήνει τελευταία τα δύσκολα στη νοητική σύλληψή τους αέρια. Μια γενική αρχή που 
ακολουθήθηκε είναι ότι και στις δύο τάξεις οι ενότητες δεν είναι ασύνδετες μεταξύ τους, 
αλλά κατά κανόνα υπάρχει μια γέφυρα από τη μία ενότητα στην επομένη, ακολουθώντας έτσι 
και τη σπειροειδή προσέγγιση. H εισαγωγή των εννοιών του χημικού στοιχείου και της 
χημικής ένωσης γίνεται στην ενότητα 1 (Από το έδαφος και το υπέδαφος στις χημικές ουσίες) 
και ολοκληρώνεται στην ενότητα 3 (Από το μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο - Από το νερό στο 
άτομο). Στην ενότητα 3 εισάγεται και ο χημικός συμβολισμός. Η ενότητα για το νερό του 
προηγούμενου προγράμματος ήταν μεγάλη, γι’ αυτό στο νέο πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο 
ενότητες. 
Θεωρήσαμε ότι είναι καλύτερο να καθυστερήσει η εισαγωγή των δομικών και συμβολικών 
εννοιών (μόρια, άτομα), τοποθετώντας τις στην 3η ενότητα «Από το νερό στο άτομο - Από το 
μακρόσκοσμο στο μικρόκοσμο». Γι’ αυτό το λόγο, μεταφέρθηκε πιο μπροστά η ενότητα 
«Έδαφος – Υπέδαφος». Εν συνεχεία δίνουμε έμφαση στη διάκριση ουσίας και μείγματος, στο 
διαχωρισμό μειγμάτων στα συστατικά τους, στην έννοια της ουσίας μακροσκοπικά (με βάση 
καθορισμένες φυσικές σταθερές). Κατόπιν μελετούμε τις χημικές αντιδράσεις, πρώτα 
ανάμεσα σε στερεές ουσίες κι έπειτα τις θερμικές διασπάσεις στερεών ουσιών. Πολύ χρήσιμη 
για τον προσδιορισμό τού αν μια ουσία είναι στοιχείο η ένωση είναι η χρήση του 
φασματογράφου μάζας, του στοιχειακού αναλυτή των χημικών (Taber 2012). Η εφαρμογή 
αυτή περιγράφεται στον Οδηγό του Εκπαιδευτικού.  
 
Χημεία Γ΄ Γυμνασίου 
Η εισαγωγή «Ταξινόμηση των στοιχείων - Περιοδικός Πίνακας» επιδιώκει να αποτελέσει 
γέφυρα με τη β΄ γυμνασίου, μια ανασκόπηση δηλαδή της ύλης της προηγούμενης τάξης. Η 1η 
ενότητα αρχίζει με τη μελέτη του στοιχείου άνθρακας και των ανόργανων ενώσεών του. Στη 
συνέχεια αναφέρεται σε υδρογονάνθρακες και αλκοόλες και ακολουθούν τα λίπη, τα 
σάκχαρα και τα αμινοξέα και οι πρωτεΐνες. Η ενότητα «οξέα-βάσεις-άλατα» πήγε πιο πίσω 
(2η). Η 3η ενότητα περιλαμβάνει γνωριμία με μερικά στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 
χημεία και τη καθημερινή ζωή: τα αλκάλια και μέταλλα και τα αλογόνα.  
Η πρώτη ενότητα (που αναφέρεται στη χημεία του άνθρακα της ζωής) γεφυρώνεται με τον 
περιοδικό πίνακα, ξεκινώντας με τη μελέτη του στοιχείου άνθρακας και των ανόργανων 
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ενώσεών του και συνεχίζεται με τη μελέτη της οργανικής χημείας. Η οργανική χημεία 
περιλαμβάνει και τα λίπη, τα σάκχαρα και τα αμινοξέα/πρωτείνες, θέτοντας έτσι τις βάσεις 
για τη μελέτη της βιολογίας στη γ΄ τάξη γυμνασίου.  Η δεύτερη ενότητα μελετά τα οξέα, τις 
βάσεις και τα άλατα. Με τα οργανικά οξέα και ιδιαίτερα με το οξικό οξύ και τα αμινοξέα, η 
ενότητα αποτελεί γέφυρα με την οργανική χημεία της δεύτερης ενότητας. Τέλος, η τρίτη και 
τελευταία ενότητα της γ΄ τάξης («Στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χημεία και την 
καθημερινή ζωή») μελετά τα αλκάλια, τα μέταλλα, τα αλογόνα, το πυρίτιο, το τσιμέντο, το 
γυαλί και τους ημιαγωγούς. Στα μέταλλα προστίθενται λίγες πληροφορίες για το χαλκό, το 
σίδηρο και το αργίλιο. Σημειωτέον ότι στην τελευταία ενότητα γίνεται ξανά αναφορά στον 
περιοδικό πίνακα κι έτσι αφενός επιτυγχάνεται γεφύρωμα με την εισαγωγική ενότητα, 
αφετέρου προετοιμάζεται καλύτερα ο μαθητής για την περαιτέρω μελέτη της χημείας στο 
λύκειο.   
 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενα 
1. Εισαγωγή, 2. Ο Επιστημονικός Εγγραμματισμός, 3. Η Διδακτική της Χημείας, 4. 
Καινοτόμες Προσεγγίσεις στο Μάθημα της Χημείας – Η Μέθοδος Πρότζεκτ, 5. Αξιολόγηση 
του Μαθητή στο Μάθημα της Χημείας, 6. Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Χημείας 
Γυμνασίου, 7. Βιβλιογραφικές Παραπομπές  
 
Συνθετικές εργασίες και πρακτικές δραστηριότητες 
Η γέννηση του Περιοδικού Πίνακα / Αναπαριστώντας τον Μεντελέγιεφ / Μελέτη του pH με 
τη μορφή αστυνομικής έρευνας  /Χημεία και Τέχνη / Γιατί αναταράζουμε το λαδόξιδο 
(βινεγκρέτ) πριν από τη χρήση / Ανίχνευση του νερού σε τρόφιμα και προϊόντα καθημερινής 
χρήσης / Ποιο αέριο είναι διαλυμένο στα αναψυκτικά, κ.ά. 
 
7. Εκπαιδευτικό Υλικό 
Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται: στα εγκεκριμένα βιβλία του ΟΕΔΒ, στις σχετικά με το 
μάθημα της χημείας αναρτήσεις του Ψηφιακού Σχολείου, το εκπαιδευτικό λογισμικό 
γυμνασίου Ο Θαυμαστός κόσμος της χημείας για το γυμνάσιο, την  εκπαιδευτική τηλεόραση, 
εγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά χημείας, εκπαιδευτικά πακέτα συναφών μαθημάτων, τη 
βιντεοθήκη του πανελλήνιου σχολικού δικτύου, τον εθνικό συσσωρευτή εκπαιδευτικού 
περιεχομένου Φωτόδεντρο και άλλες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες. 
Τέλος έχει συνταχθεί περιορισμένης έκτασης συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό τόσο για 
τη χημεία της β΄ όσο και της γ΄γυμνασίου. 
Μια παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού (μαζί με τον κατάλογο των συνθετικών εργασιών 
και των πρακτικών δραστηριοτήτων) έγινε σε πρόσφατο πανελλήνιο συνέδριο και έχει 
δημοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου (Τσαπαρλής, Γεωργιάδου, Καφετζόπουλος, 
Λευκοπούλου, & Φαντάκη 2015).  
 
 
Τελικά σχόλια 
Το νέο πρόγραμμα σπουδών χημείας υπεβλήθη σε σύντομη πιλοτική εφαρμογή την άνοιξη 
του 2014, από την οποία προέκυψε η τελική μορφή του παραδοτέου πακέτου, τον Αύγουστο 
του 2014. Το κύριο πρόβλημα επί του παρόντος είναι η μη ύπαρξη βιβλίων αφιερωμένων στο 
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νέο ΠΣ. Προφανώς ο περιορισμός που υιοθέτησε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων, να μην 
αποκλίνουμε δηλαδή σημαντικά από τα σχολικά βιβλία, βοηθάει στην υλοποίηση του νέου 
ΠΣ με βάση τα υπάρχοντα βιβλία.  
Σε σχέση με διαφοροποιήσεις της ύλης των σχολικών βιβλίων στο νέο πρόγραμμα, 
σημειώνουμε τα παρακάτω. Το βιβλίο της γ΄ τάξης είναι πλήρως επαρκές και δεν χρειάζεται 
πρόσθετο διδακτικό υλικό, πέρα μιας σύντομης περιγραφής βασικών χημικών στοιχείων και 
μερικών ιδιοτήτων τους στο εισαγωγικό μάθημα («Εισαγωγή – Ταξινόμηση των στοιχείων – 
Περιοδικός Πίνακας»). Στην περίπτωση όμως της Β΄ τάξης κρίναμε απαραίτητες, αφενός μια 
πληρέστερη μελέτη των χημικών αντιδράσεων και αφετέρου την έμφαση στην έννοια της 
χημικής ουσίας και τη διάκριση χημικής ένωσης και χημικού στοιχείου. Για τον λόγο αυτόν, 
προστέθηκαν στο νέο πρόγραμμα μερικά νέα θέματα. Ιδιαίτερα, κρίναμε πολύ χρήσιμο να 
μελετήσουν οι μαθητές καλύτερα την έννοια της χημικής αντίδρασης ανάμεσα σε στερεά 
(αντίδραση νιτρικού μολύβδου με χλωριούχο κάλιο με ανάμειξη σε γουδί προς σχηματισμό 
κίτρινου χλωριούχου μολύβδου). Περαιτέρω μελετούμε αντιδράσεις θερμικής διάσπασης: 
CaCO3, CuO, HgO, Ag2O, HgO, H2O, CuSO4.5H2O, ζάχαρη.  
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Χημεία Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου:  
Προκαταρκτική αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού βασισμένου στη 
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Περίληψη  Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προκαταρκτικής αξιολόγησης ενός νέου εκπαιδευτικού 
υλικού/βιβλίου για το δίωρο μάθημα της χημείας γενικής παιδείας της β΄ τάξης λυκείου, που 
είναι καταρχήν βασισμένο στη σύνδεση με τη ζωή και τις εφαρμογές. Το υλικό είναι 
αποτέλεσμα μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στη διδακτική της χημείας και είναι 
διαρθρωμένο σε τρεις μείζονες ενότητες: α: Οργανική Χημεία (με τέσσερα κεφάλαια), β: Η 
Χημεία και η Ζωή μας (τρία κεφάλαια), γ: Χημεία και Ενέργεια (δύο κεφάλαια). Η 
αξιολόγηση έγινε από πέντε έμπειρους εκπαιδευτικούς χημικούς λυκείου, οι οποίοι 
απάντησαν σε γραπτό ερωτηματολόγιο που εξέταζε τους γενικούς και τους ειδικούς στόχους, 
τα περιεχόμενα, τη δομή του υλικού και τα γενικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά του.  
 
Abstract We report the results of a preliminary evaluation of a new educational material/book for the 
chemistry for the eleventh grade (second year of upper secondary school). (A general 
education course with two 45-minutes periods per week.) The material is based on the 
connection of chemistry with life and applications. The material is the result of a master’s 
thesis in chemistry education, and is divided into three major units: A: Organic chemistry 
(with four chapters); b: Chemistry and our life (three chapters); and c: Chemistry and energy 
(two chapters). The evaluation was carried out by five experienced upper secondary teacher-
chemists who answered a written questionnaire, which concerned the general and specific 
aims, the contents, the structure of the material, and its overall and external features. 
 
 
Εισαγωγή 
Πριν από πολλά χρόνια, ο ένας από τους συγγραφείς αυτής της εργασίας, κατά το 12ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, επηρεασμένος θετικά από ένα αμερικανικό βιβλίο γενικής 
χημείας με τίτλο Chemistry and οur changing world (H Χημεία και ο κόσμος μας που αλλάζει) 
(Sherman & Sherman 1983), εισηγήθηκε για τη «Χημεία ως μάθημα γενικής παιδείας στο 
κατώφλι του 21ου αιώνα» (Τσαπαρλής 1988). Το αμερικανικό βιβλίο αποσκοπούσε να κάνει 
τους αναγνώστες του να εκτιμήσουν «το πόσο η χημεία μπορεί να εντυπωσιάσει τους 
φοιτητές και να τους δείξει πώς αυτή χρησιμοποιείται στον πραγματικό καθημερινό κόσμο 
μας». Στην εισήγησή μου, συνέκρινα το παραπάνω βιβλίο με το τότε (1987-988) διδασκόμενο 
ελληνικό βιβλίο χημείας κατεύθυνσης της γ΄λυκείου, το οποίο ακολουθούσε τη φορμαλιστική 
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προσέγγιση στην οργανική χημεία, με τις χρήσεις και τις εφαρμογές να περιγράφονται 
σύντομα στο τέλος της τυπικής χημείας. Αντίθετα, το αμερικανικό βιβλίο, μαζί με τη βασική 
χημεία, είχε τη σχετική πρακτική χημεία, π.χ. μια εκτενή συζήτηση των παραγώγων του 
βαρβιτουρικού οξέος και τη χρήση τους ως υπνωτικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης και 
της πολύ επικίνδυνης, μέχρι θανατηφόρου, συνεργητικής δράσης τους όταν κανείς λαμβάνει 
αυτά τα φάρμακα μαζί με αλκοολούχα ποτά. Τέλος, με την εισήγησή μου έκανα προτάσεις 
για μια αναμόρφωση της χημείας του λυκείου, ώστε αυτή να συνδεθεί με τη ζωή και τις 
εφαρμογές. Από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, στη διεθνή διδακτική της χημείας, έχει 
κυλίσει πάρα πολύ νερό στο αυλάκι της αποκαλούμενης «σχετικής με τη ζωή» σχολικής 
χημείας (relevant chemistry education), με πλείστα όσα νέα προγράμματα σπουδών να έχουν 
συνταχθεί σε πολλές χώρες.2 Αντίθετα στη χώρα μας δεν πρέπει να είμαστε πολύ 
ικανοποιημένοι ως προς το θέμα αυτό.   
Το 1997-98 υπεβλήθη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ένα νέο πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) για τη 
χημεία του ενιαίου λυκείου, που συνέταξε επταμελής επιτροπή, συγκροτηθείσα έπειτα από 
ανοικτή προκήρυξη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τσαπαρλής 1998, Tsaparlis 2000). 3  Το 
πρόγραμμα (το οποίο τελικά δεν εγκρίθηκε – σχετικά βλ. Τσαπαρλής 1998) αποτελούνταν 
από δύο μέρη: (α) τη χημεία γενικής παιδείας για την α΄ και τη β΄ τάξη του εναίου λυκείου 
και (β) τη χημεία της θετικής κατεύθυνσης. Στην εργασία αυτή ασχολούμαστε μόνο με τη 
χημεία γενικής παιδείας.  
Η πρόταση για το εβδομαδιαίως δίωρο μάθημα της χημείας της α΄ λυκείου βασίστηκε στη 
αποκληθείσα Προσέγγιση Καταστάσεων της Ύλης (States-of-Matter Approach, SOMA) 
(Τσαπαρλής 1998, Tsaparlis 2000), η οποία διέκρινε τη διδακτέα ύλη σε τρεις μείζονες 
ενότητες: Α. Ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση, B. Το αλάτι, τα άλατα και η στερεά 
κατάσταση, Γ. Το νερό, τα υγρά και η υγρή κατάσταση (Τσαπαρλής & Πύργας 2005, 2007). 
Εξάλλου, η πρόταση για το εβδομαδιαίως τότε μονόωρο μάθημα της χημείας της β΄ λυκείου 
(γενικής παιδείας) περιελάμβανε τις παρακάτω τέσσερεις ενότητες, που έδιναν έμφαση στη 
σύνδεση της χημείας με τη ζωή και τις εφαρμογές: (1) Πολυμερή – Πλαστικά, (2) Φάρμακα, 
(3) Τρόφιμα, (4) Ενέργεια. 
Στο πλαίσιο μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στη διδακτική της χημείας, 
συντάχθηκε πειραματικό εκπαιδευκτικό υλικό για το δίωρο μάθημα της χημείας της β΄ 
λυκείου (γενικής παιδείας). Το υλικό συνίσταται μόνο στο διδακτικό εγχειρίδιο, χωρίς 
πρόσθετο υλικό (π.χ. ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα) έντυπο ή ηλεκτρονικό. Τα 
επιμέρους κεφάλαια του υλικού είχαν ήδη μελετηθεί και σχολιαστεί το καθένα και από έναν 
ειδικό πανεπιστημιακό καθηγητή, οι παρατηρήσεις των οποίων ελήφθησαν υπόψη για τη 
διόρθωση και βελτίωση του υλικού. Περαιτέρω, και πάντα στο πλαίσιο του ίδιου ΜΔΕ, το 
τελικό υλικό αυτό υπεβλήθη σε προκαταρκτική αξιολόγηση από έμπειρους εκπαιδευτικούς 
χημικούς της β)θμιας εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία, έπειτα από μια σύντομη 
περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού και των γενικών στόχων του, θα εστιαστούμε στα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής.  
  

                                                 2 Το τεύχος 9 του Τόμου 28 (2006) του περιοδικού International Journal of Science Education ήταν 
αφιερωμένο στο θέμα της «συνδεδεμένης με τη ζωή εκπαιδευτικής χημείας» (“Context-based 
chemistry education”). Περιείχε ένα θεωρητικό άρθρο για την έννοια του «συγκειμένου» (context) 
στη διδακτική της χημείας (Gilbert 2006) και ειδικά άρθρα για σχετικά προγράμματα σπουδών 
(πρότζεκτ) στις ΗΠΑ, την Αγγλία, το Ισραήλ, τη Γερμανία και την Ολλανδία.  3  Τα μέλη της επιτροπής ήταν: Δ. Κατάκης†, Γ. Τσαπαρλής, Ε. Ζαρωτιάδου, Χ. 
Μητσοπούλου, A. Πανόπουλος, Π. Σαραντόπουλος και Γ.Φαντάκη. 
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Γενικοί στόχοι  
Το εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει να ικανοποιήσει τον γενικό στόχο του χημικού 
εγγραμματισμού, με τη στενή και την ευρύτερη έννοιά του: (1) χημικό εγγραμματισμό (2) 
χημική κουλτούρα.4 O επιστημονικός εγγραμματισμός για όλους τους μαθητές συνιστά έναν 
από τους κύριους στόχους στο πλαίσιο των γενικών σκοπών των φυσικών επιστημών (ΑΑΑS 
1989, NRC 1996). Τον διττό αυτό στόχο επεδίωξε να υπηρετήσει η παλαιότερη διδακτική 
πρόταση που προτάθηκε σε επίπεδο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (βλ. παραπάνω).  
Στους γενικούς στόχους περιλαμβάνονται ακόμη να στοχεύει το μάθημα της χημείας να 
πείσει τον μαθητή για το γεγονός ότι «Οτιδήποτε ...  από τα αγαθά γύρω μας, από τα 
φάρμακα, τα λιπάσματα, τα πλαστικά και τα αεροπλάνα, ως τα κινητά τηλέφωνα και τα 
ρούχα, έχει να κάνει με επιτεύγματα μετατροπής της ύλης από τη συνθετική χημεία.», καθώς 
και ότι  «Οι χημικοί έχουμε μια άλλη ματιά για τον κόσμο, μια ματιά που γεφυρώνει τον 
μακρόκοσμο με τον μικρόκοσμο. Για παράδειγμα, στο ρόφημά μας όλοι βλέπουμε τους 
κόκκους της ζάχαρης ή του καφέ, αλλά ο χημικός βλέπει αμέσως τη δομή των μορίων τους.»5  
 
Σύντομη περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού 
Η διάρθρωση της ύλης έχει ως εξής  
ENOTHTA A (Οργανική Χημεία): 1) Ενέργεια – Καύσιμα, 2) Υδρογονάνθρακες, 3) 
Πολυμερή-Πλαστικά και Νέα Υλικά, 4) Αλκοόλες – Αιθέρες – Καρβονυλικές ενώσεις – Οξέα 
– Εστέρες ENOTHTA B (Η Χημεία και η Ζωή μας): 5) Φάρμακα, 6) Τρόφιμα – Διατροφή, 7) 
Βιομόρια. ENOTHTA Γ   (Χημεία και Ενέργεια): 8) Ηλεκτροχημική ενέργεια, 9) Πυρηνική 
Ενέργεια και Aνανεώσιμες Μορφές Ενέργειας. 
Το βιβλίο έχει έκταση 183 σελίδων, με την εξής κατανομή κατά ενότητα: Οργανική Χημεία: 
82 σελίδες, Η Χημεία και η Ζωή μας: 62 σελίδες, Χημεία και Ενέργεια, 39 σελίδες. Μια 
λεπτομερέστερη παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού έγινε σε πρόσφατο πανελλήνιο 
συνέδριο και έχει δημοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου (Τσαπαρλής & Στεργίου 2015), 
ενώ θα επιδιωχθεί στο μέλλον η παροχή ελεύθερης δικτυακής πρόσβασης σε ολόκληρο το 
υλικό (σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Κόμβο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και 
Εκπαδευτικής Τεχνολογίας (ΚοΔιΦΕΕΤ): http://kodipheet.chem.uoi.gr/  
 
Προκαταρκτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού: Μέθοδος 
To βιβλίο υπεβλήθη σε προκαταρκτική αξιολόγηση από πέντε έμπειρους εκπαιδευτικούς 
χημικούς λυκείου. O αξιολογητής 1 (Α1) είναι καθηγητής σε δημόσιο σχολείο επαρχιακής 
κωμόπολης. Ο αξιολογητής 2 (Α2) είναι καθηγητής σε δημόσιο πρότυπο-πειραματικό 
σχολείο. Ο αξιολογητής 3 (Α3) είναι καθηγητής σε ιδιωτικό σχολείο πολύ μεγάλης πόλης. Η 
αξιολογήτρια 4 (Α4) είναι καθηγήτρια σε δημόσιο λύκειο μεγάλης επαρχιακής πόλης. Τέλος 
ο αξιολογητής 5 (Α5) έχει αφυπηρετήσει πριν από λίγα έτη και ήταν πολύ έμπειρος 
καθηγητής με πολύχρονη υπηρεσία σε πειραματικό λύκειο πολύ μεγάλης πόλης.       
Για την αξιολόγηση, συντάξαμε ένα αρχικό σχέδιο γραπτού ερωτηματολογίου, το οποίο 
ετέθη υπόψη τριών έμπειρων εκπαιδευτικών (από τους οποίους μόνο ο ένας ήταν μεταξύ των 
                                                 
4 Ο χημικός εγγραμματισμός αφορά την άμεση σχέση και χρησιμότητα του μαθήματος στη ζωή, ενώ η 
χημική κουλτούρα αναφέρεται στην κατανόηση του κόσμου γύρω μας και πώς αυτός λειτουργεί 
χημικά (Τσαπαρλής 1998, Tsaparlis 2000). 5 «Κυριάκος Νικολάου: Ο συνθέτης των μορίων - ο δημιουργός της ταξόλης και ένας από 
τους κορυφαίους της Χημείας παγκοσμίως». Συνέντευξη του Κ. Νικολάου στον Τάσο 
Καφαντάρη στο ΒΗΜΑ/Science, Κυριακή 5-2-2012. 
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τελικών πέντε αξιολογητών). Αυτοί διετύπωσαν παρατηρήσεις και έκαναν προτάσεις για 
βελτιώσεις, με βάση τις οποίες προβήκαμε σε σημαντική βελτίωση. Ειδικότερα προσθέσαμε 
ένα μεγάλο μέρος ερωτήσεων που αναφέρονταν σε αξιολόγηση ειδικών στόχων του υλικού. 
Οι πέντε αξιολογητές, αφού μελέτησαν το βιβλίο, απάντησαν στο τελικό γραπτό 
ερωτηματολόγιο, το οποίο ζήτησε τις γνώμες τους για τους γενικούς και τους ειδικούς 
στόχους, τα περιεχόμενα, τη δομή του βιβλίου, γενικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά του, και 
άλλες γενικές και ειδικές ερωτήσεις.  
 
Δομή του ερωτηματολογίου 
Έπειτα από δύο ερωτήσεις συμφωνίας ή διαφωνίας επί των γενικών στόχων (όπου επιπλέον 
καλούνταν οι αξιολογητές να διατυπώσουν εναλλακτικές/συμπληρωματικές 
σκέψεις/προτάσεις σε περιπτώσεις διαφωνίας – βλ. «Αντί επιλόγου»), ακολούθησαν 42 
σχολαστικές ερωτήσεις επί των ειδικών στόχων και του περιεχομένου κατά ενότητα και 
κεφάλαιο. Με τις τελευταίες ερωτήσεις ζητήθηκε συχνά από τον κριτή του ερωτηματολογίου 
να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με απόψεις των συγγραφέων επί του εκπαιδευτικού υλικού. 
Περαιτέρω, όπου διαφωνούσε, να διατύπωνε, όπου ήταν δυνατόν, 
εναλλακτικές/συμπληρωματικές σκέψεις/προτάσεις και να σχολίαζε οτιδήποτε από την 
υπόλοιπη θεματολογία, για την οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχες ερωτήσεις. Παραθέτουμε 
αρκετά παραδείγματα:  Για να αποφύγουμε να ξεκινήσουμε αμέσως με πιο απαιτητική φορμαλιστική χημεία, αρχίζουμε 

το βιβλίο με τα καύσιμα, όπου εισάγουμε και λίγη βασική οργανική χημεία 
(υδρογονάνθρακες/αντιδράσεις καύσης) (Κεφ. 1). Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση για την αρχή 
του μαθήματος;  Στο Κεφ. 4 μπορεί να περιληφθεί και μια ήπια στοιχειομετρική ασκησιολογία που θα στηρίζεται 
σε βασικές χημικές αντιδράσεις. Συμφωνείτε με αυτή την ασκησιολογία;  Στα οξέα μελετούμε τα κορεσμένα μονοκαρβονικά οξέα, τα ακόρεστα οξέα, τα δικαρβονικά οξέα 
και τα υδροξυοξέα. Συμφωνείτε με αυτή τη μελέτη;  Το ίδιο κεφάλαιο (4) ολοκληρώνεται με τα νεότερα συνθετικά υλικά, τη νανοτεχνολογία και τα 
νανοϋλικά. Τα θεωρείτε αυτά απαραίτητα;  Η κάλυψη της οργανικής χημείας πρέπει να είναι στοιχειώδης: … Οι  χημικές αντιδράσεις που θα 
αναφερθούν θα είναι όσο γίνεται λιγότερες και βασικότερες. Συμφωνείτε;  

 Το κεφάλαιο των βιομορίων, εκτός από τις αζωτούχες ενώσεις, αμίνες, πεπτιδικό δεσμό  και 
αμινοξέα, ... περιλαμβάνει και αρκετά θέματα που στο ελληνικό σχολείο μέχρι τώρα τα καλύπτει 
η βιολογία. .Συμφωνείτε με αυτή τη θέση;  

Ακολουθούν 13 ανοικτές ερωτήσεις γενικής φύσεως, με τις οποίες ζητούνταν η έκφραση 
γνώμης, π.χ.  
 Κρίνετε ότι η προτεινόμενη ύλη μπορεί να καλυφθεί μέσα σε ένα δίωρο μάθημα (υπογραμμίστε 

την απάντηση που σας εκφράζει);  Γίνονται επαρκείς αναφορές σε εφαρμογές της χημείας στην καθημερινή ζωή;   Γίνονται επαρκείς αναφορές σε τεχνολογικές εφαρμογές της χημείας;  Πώς κρίνετε τη γλώσσα;  Πώς κρίνετε την εικονογράφηση; 
Έπονται 7 πολύ αναλυτικές ερωτήσεις επί των γενικών στόχων, που ήταν ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής συν προτάσεις βελτίωσης (βλ. στα Αποτελέσματα: Γενικοί στόχοι του 
εκπαιδευτικού υλικού)  
Το ερωτηματολόγιο ολοκληρώνεται με τις 5 τελικές ερωτήσεις: Σύγκριση με το υπάρχον 
βιβλίο. / Χαρακτηριστικά που τυχόν άρεσαν πολύ και/ή  δεν άρεσαν καθόλου. / Συγκεκριμένο 
υλικό που τυχόν άρεσε πολύ και/ή δεν άρεσε καθόλου. / Θετικές και/ή αρνητικές 
παρατηρήσεις και σχόλια / Τελική γενική εντύπωση (πολύ θετική, θετική, ουδέτερη, 
αρνητική).  
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Μέθοδος ανάλυσης των απαντήσεων 
Η ανάλυση έγινε από τον ένα συγγραφέα (ΓΤ) ως ακολούθως:  πρώτα έγινε προσεκτική 
ανάγνωση και μελέτη των απαντημένων ερωτηματολογίων με στόχο να αναγνωριστούν 
ομοιότητες και διαφορές, μέχρις ότου να εντοπιστούν τυχόν γενικότερες τάσεις στο σύνολο ή 
σε τμήματα του ερωτηματολογίου, καθώς και στα επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου. Εν 
συνεχεία, τα ευρήματα τέθηκαν υπόψη του μεταπτυχιακού σπουδαστή (ΕΣ). Η μέθοδος αυτή 
συνιστά μια επαγωγική ανάλυση δεδομένων (Thomas 2006). Από την άλλη, και δεδομένου 
του γραπτού δομημένου ερωτηματολογίου,  μπορεί να θεωρηθεί ότι η ανάλυση έχει και 
χαρακτηριστικά μιας επιβεβαιωτικής μεθοδολογίας,  όπου εκ των προτέρων μπορούσαν να 
υποτεθούν/προβλεφθούν οι τυχόν θετικές και, κυρίως, αρνητικές κρίσεις και στάσεις  των 
αξιολογητών.    
 
Αποτελέσματα 
Γενικές παρατηρήσεις των πέντε αξιολογητών  
Και οι πέντε αξιολογητές είχαν θετική τελική γενική εντύπωση για το βιβλίο και οι τέσσερεις 
από αυτούς συμφώνησαν ότι οι αναφορές σε εφαρμογές της χημείας στην καθημερινή ζωή 
και σε τεχνολογικές εφαρμογές της χημείας είναι αρκετές. Για τη γλώσσα είχαμε τις 
παρακάτω απόψεις: Α1: «τα κείμενα είναι γραμμένα αρκετά απλά» / Α2: Καλή / Α3: Γενικά 
αποδεκτή / Α4: «Περισσότερο επιστημονική παρά διδακτική» Α5: «Στρωτή και κατανοητή». 
Η εικονογράφηση κρίθηκε από «πολύ καλή» και «αρκετά πλούσια» έως «γενικά καλή» και 
«επαρκής», και για τον Α3 «φτωχή». Τέλος, η όλη εμφάνιση θεωρήθηκε «πολύ καλή», 
«καλή», και «αρκετά ελκυστική».  
Όλοι οι αξιολογητές θεώρησαν ότι θα είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί η περιεχόμενη ύλη σε 
ένα δίωρο μάθημα (ή τουλάχιστον απαιτούνται παραλείψεις ύλης). Περαιτέρω οι αξιολογητές 
πρότειναν την αφαίρεση συγκεκριμένων θεμάτων και ολόκληρων κεφαλαίων (βλ. και 
παρακάτω). Εξάλλου, επισημάνθηκε η απουσία πειραμάτων: «Θα έπρεπε να υπάρχει 
μεγαλύτερη σύνδεση με πειράματα». / «Θα μπορούσε να υπάρχει μια σειρά πειραμάτων που 
να σχετίζονται με κάποιες παραγράφους». / «Πρέπει να συνταχθεί πειραματικό μέρος για τη 
διεξαγωγή πειραμάτων ή έστω να προβάλλονται πειράματα σε βίντεο όπου δεν υπάρχει 
εργαστήριο».  
 
Γενικοί στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού  
Οι ερωτήσεις για τους γενικούς στόχους του εκπαιδευτικού υλικού κάλυψαν τις παρακάτω 
θεματικές: χημικός εγγραμματισμός, χημική κουλτούρα, χρησιμότητα του μαθήματος, το 
ευχάριστο και ελκυστικό του μαθήματος, η πειραματική φύση της επιστήμης της χημείας. 
Επίσης οι αξιολογητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο βαθμό επιτυγχάνει/ανταποκρίνεται 
το βιβλίο στις παρακάτω γενικευμένες θέσεις (Shwartz, Ben-Zvi, & Hofstein 2006):  
Οι χημικοί εκτελούν επιστημονικές έρευνες, κάνουν γενικεύσεις, και προτείνουν θεωρίες για 
να εξηγήσουν τον κόσμο. / Η χημεία παρέχει γνώσεις που χρησιμοποιούνται για να εξηγούν 
φαινόμενα στις βιολογικές επιστήμες. / Η χημεία επιδιώκει να εξηγεί μακροσκοπικά 
φαινόμενα σε σχέση με τη μοριακή δομή της ύλης. / Η χημεία ερευνά τη δυναμική των 
μεταβολών και των αντιδράσεων. / Η χημεία ερευνά τις ενεργειακές μεταβολές που 
συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. / Η χημεία συμβάλλει στο να κατανοήσουμε και να 
εξηγήσουμε τη ζωή με βάση τις χημικές δομές και τις διαδικασίες στους ζώντες οργανισμούς. 
/ Η χημεία χρησιμοποιεί μια ειδική γλώσσα. Ένα χημικά εγγράμματο άτομο δεν είναι 
υποχρεωμένο να ξέρει πλήρως αυτήν τη γλώσσα, αλλά πρέπει να μπορεί να εκτιμά τη 
συμβολή της χημικής γλώσσας στην ανάπτυξη αυτής της επιστήμης.  
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Οι απόψεις των αξιολογητών για τα παραπάνω ήταν σε γενικές γραμμές από πολύ θετικές έως 
θετικές (επιτυγχάνεται πολύ, επιτυγχάνεται μετρίως), αν και συχνά υπήρχαν και αντίθετες 
εύλογες απόψεις (επιτυγχάνεται μετρίως ή επιτυγχάνεται λίγο, π.χ. «Η χημεία είναι μια 
πειραματική επιστήμη» ή «η χημεία ερευνά τη δυναμική των μεταβολών και των 
αντιδράσεων» .  
Τέλος, στην ερώτηση αν «το υλικό αυτό θα ήταν πιθανόν ελκυστικό για ΟΛΟΥΣ τους 
μαθητές;», οι τέσσερεις αξιολογητές επέλεξαν την απάντηση «ναι σε μεγάλο βαθμό» και 
μόνο ο Α3 «σε μέτριο. Από την άλλη, ως προς το εάν αν το βιβλίο θα είναι προσιτό από την 
άποψη νοητικών απαιτήσεων (δυσκολίας) για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές, οι τέσσερεις 
αξιολογητές επέλεξαν ότι το υλικό θα είναι προσιτό «σε μέτριο βαθμό», ενώ για τον Α3 «σε 
μεγάλο βαθμό». 
 Χαρακτηριστικά από το εκπαιδευτικό υλικό που  άρεσαν και χαρακτηριστικά που δεν άρεσαν.  
Α1: Το βιβλίο αυτό έχει πλούσιο υλικό. Αναφέρεται σε αρκετά επίκαιρα θέματα 
(βιοδιασπώμενα πολυμερή, νανοτεχνολογία, φάρμακα). Πολύ καλή είναι η απεικόνιση των 
χημικών τύπων με μοριακά μοντέλα. 
Α2: Οι αναφορές στην καθημερινότητα (η σύνδεση με αυτήν). Η αναφορά σε σύγχρονα 
θέματα (π.χ . νανοϋλικά). Δεν μου άρεσε γενικά ο τρόπος γραφής των χημικών τύπων. 
Α3: Μου άρεσαν τα φάρμακα και τα τρόφιμα. Δεν μου άρεσε η ηλεκτροχημεία. Η εκτενής 
αναφορά και οι πολύπλοκες χημικές δομές σε φάρμακα και τρόφιμα είναι δυσνόητα ακόμη 
και στους χημικούς. Είναι ωραία όμως θέματα, όπως τα ναρκωτικά. Είναι μια πολύ καλή 
προσέγγιση με ευρύ θεματολόγιο. Τα παιδιά έρχονται πιο κοντά στη χημεία της καθημερινής 
ζωής. Απομακρύνονται όμως από τη χημεία των εξετάσεων. 
Α4: Γενικά θετική εντύπωση. Αξιόλογη προσπάθεια σύνδεσης της χημείας με τη ζωή. 
Ωστόσο το μέγεθος του εγχειρήματος στο πλαίσιο του υπάρχοντος διδακτικού χρόνου δεν 
αφήνει αρκετό περιθώριο για την ανάπτυξη θεωρητικής σκέψης και διανοητικής χαράς, 
παράγοντες που θα έπρεπε να θεωρούνται συντελεστές της ελκυστικότητας του μαθήματος.  
Α5: Οι αναφορές σε εφαρμογές της χημείας στην καθημερινή ζωή και την προσπάθεια να 
βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης μέσω των εφαρμογών της στην τεχνολογία. Αρνητικό: ο 
μεγάλος όγκος των προσφερόμενων γνώσεων.  
 
Αξιολόγηση των επιμέρους κεφαλαίων και θεμάτων του βιβλίου 
Η 1η ερώτηση αναφερόταν στη μελέτη των ορυκτών καυσίμων στην αρχή του βιβλίου. Οι 
αξιολογητές Α1 και Α2 συμφώνησαν (ο ένας όμως ζήτησε να ληφθεί υπόψη ότι κάποιες 
γνώσεις οργανικής χημείας υπάρχουν από τη γ΄ γυμνασίου). Ο Α3 συμφωνεί μεν αλλά θέλει 
«λίγο ενίσχυση της φορμαλιστικής χημείας».  Η αξιολογήτρια Α4 υποστήριξε ότι οι μαθητές 
«αγαπούν να ανακαλύπτουν τη λογική της ταξινόμησης και της ονοματολογίας». Τέλος, ο Α5 
θεωρεί ότι θα ήταν πιο εύκολο, πιο προσιτό και πιο πλήρες (συναντώνται περισσότερα 
φαινόμενα) αν ξεκινούσαμε από τις αλκοόλες. 
Σχετικά με την τοποθέτηση των πολυμερών-πλαστικών αμέσως έπειτα από τους 
υδρογονάνθρακες (ώστε να συνδέσουμε την οργανική χημεία του Κεφ. 2 με τις εφαρμογές σε 
χρήσιμα υλικά), οι Α1 και Α2 συμφώνησαν. Ο Α3 θεωρεί πολύ εύστοχη την αναφορά στα 
πολυμερή με ξεχωριστό κεφάλαιο, θέλει όμως πιο συστηματική οργανική χημεία των 
υδρογονανθράκων. Γενικά άρεσε και η αναφορά στην ανακύκλωση των πλαστικών. Η Α4 
προτιμά τη σειρά: γενικό μέρος: υδρογονάνθρακες- καύσιμα- πλαστικά-ήπια στοιχειομετρική 
ασκησιολογία. Ακόμη, ο Α5 ζήτησε να προηγηθεί η μελέτη των αλκοολών, αιθέρων, 
καρβονυλικών ενώσεων, οργανικών οξέων και εστέρων.  
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των αξιολογητών σε σχέση με την ήπια 
στοιχειομετρική ασκησιολογία, με την οποία συμφωνούν οι Α1, Α2 και Α4, ενώ ο Α5 
προτιμά την ασκησιολογία σε θέματα «που βοηθούν στην καθημερινή ζωή, όπως αραίωση 
ενός φαρμάκου («πόσο φάρμακο σε σκόνη πρέπει να διαλύσουμε»). Ιδιαίτερα για την 
ασκησιολογία με τις αντιδράσεις καύσης, όλοι συμφώνησαν, αλλά τόνισαν αυτή να μην είναι 
«υπερβολικά απαιτητική», με «όσο το δυνατό απλούστερες ασκήσεις» (Α2) και «να 
συνδέονται με προβλήματα που ίσως συναντήσει αργότερα ως πολίτης, όπως να μπορεί να 
επιλέγει καύσιμα με διάφορα κριτήρια» (Α5).  
Βασικό θέμα στην οργανική χημεία είναι η συστηματική ταξινόμηση και ονοματολογία των 
οργανικών ενώσεων, με τους τέσσερεις αξιολογητές να συμφωνούν με την προσέγγιση του 
βιβλίου (από αυτούς ο ένας, ο Α5, προτείνει η ονοματολογία να αναφέρεται χωριστά σε κάθε 
κεφάλαιο καθώς συναντάμε τις αντίστοιχες ενώσεις). Τέλος, ο Α3 είχε αρκετές ενστάσεις, 
όπως «η ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων όπως και η ονοματολογία δεν γίνεται με 
ιδιαίτερα συστηματικό τρόπο».  
Η αναφορά στη στοιχειακή ανάλυση βρίσκει σύμφωνους τους τέσσερεις αξιολογητές, ενώ ο 
Α5 δεν νομίζει «ότι προσθέτει κάτι στη γενική παιδεία ενός αυριανού πολίτη». Η μελέτη  της 
ισομέρειας και των ειδών συντακτικής ισομέρειας θεωρούνται απαραίτητα - για κάποιους 
χωρίς ακραίες περιπτώσεις (μόνο για ενώσεις οι οποίες έχουν μέχρι 4 άτομα άνθρακα ή να 
μην προκύπτει μεγάλος αριθμός, π.χ. 10, ισομερών). Οι απόψεις διίστανται για τη γεωμετρική 
ισομέρεια cis-trans. Για ένα αξιολογητή, αυτή πρέπει να διδαχθεί στη γ΄ λυκείου, ενώ ένας 
άλλος «να αναφερθούν και οι διαφορές που έχουν ως μόρια των διαφόρων οργανισμών». 
Εξάλλου, όλοι συμφωνούν με την αναφορά στα νεότερα συνθετικά υλικά, τη νανοτεχνολογία 
και τα νανοϋλικά, ενώ προτείνεται «να προστεθούν πιο χειροπιαστά παραδείγματα».   
Τέσσερεις αξιολογητές συμφωνούν ότι οι χημικές αντιδράσεις που θα αναφερθούν θα είναι 
όσο γίνεται λιγότερες και βασικότερες, ενώ ο Α3 επιθυμεί «να υπάρχουν αρκετά 
παραδείγματα - άλλωστε το μάθημα είναι χημεία!» 
Σχετικά με το Κεφ. 4, υπάρχει συμφωνία ότι η κάλυψη πρέπει να είναι στοιχειώδης, υπήρξαν 
όμως επιμέρους διαφωνίες, π.χ. τα υδροξυοξέα, οι φαινόλες και τα δικαρβoνικά οξέα θα 
πρέπει να διδαχθούν στη γ΄ λυκείου. Ο Α3 ζήτησε και στην περίπτωση αυτή πιο λεπτομερή 
οργανική χημεία, π.χ. «γενικές παρασκευές των αλκοολών με αναγωγή καρβονυλικών, με 
προσθήκη Grignard σε καρβονυλική και με υποκατάσταση στα αλκυλαλογονίδια».  
Η ενότητα Β (Χημεία και Ζωή) ικανοποιεί απόλυτα τρεις αξιολογητές (Α1, Α3 και Α5), ενώ 
κατά τον Α2, ενώ «είναι πολύ ενδιαφέρουσα», νομίζει ότι «δεν υπάρχει χρόνος να διδαχθεί 
στο πλαίσιο ενός δίωρου μαθήματος», και κατά την Α4 «ναι, αλλά σε διαφορετικό διδακτικό 
πλαίσιο». Μια εναλλακτική πρόταση από τον Α2 είναι τα κεφ. 5, 6 και 9 να διδάσκονται στη 
γ΄ λυκείου σε ένα μάθημα φυσικών επιστημών ή αυτοτελούς χημείας στη γενική παιδεία, 
χωρίς ασκήσεις και πολλούς χημικούς τύπους. Για τον Α5, στα θέματα αυτά πρέπει να 
δίνουμε το μεγαλύτερο βάρος (αλλά «πρέπει να πεισθούν για την αναγκαιότητά τους και οι 
διδάσκοντες διότι οι περισσότεροι δεν τα θεωρούν χημεία και δεν τα αναφέρουν καν»). 
Σχετικά με το αν έπρεπε να καλύπτεται και κάποιο άλλο θέμα, μόνο ο Α5 πρότεινε να 
περιληφθούν τα χρώματα και τα απορρυπαντικά και ίσως «να αναφερθεί η συμβολή της 
χημείας στην τεχνολογία (βιοτεχνολογία, τεχνολογία υπολογιστών, τσιπ κ.ά.)». 
Η κάλυψη των φαρμάκων (Κεφ. 5) θεωρήθηκε επαρκής και ικανοποιητική από όλους τους 
αξιολογητές. Για το κεφάλαιο 6 (Τρόφιμα), δύο αξιολογητές (οι Α1 και Α5) συμφώνησαν και 
ένας ακόμη (ο Α2) τα θεωρεί «ενδιαφέροντα αλλά εξειδικευμένα θέματα για μάθημα γενικής 
παιδείας της β΄ λυκείου». Αντίθετα δύο αξιολογητές (Α3 και Α4) δεν θεωρούν τα τρόφιμα 
αναγκαία (για την Α4, «ναι αλλά στο πλαίσιο άλλου μαθήματος»). 
Η κάλυψη των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπαρών ουσιών, των βιταμινών και 
των ανόργανων αλάτων συνάντησαν συμφωνία, με τον Α3 να ζητάει «απλούστευση λίγο της 
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χημείας» και την Α4 να προτείνει κάλυψη των βιταμινών και των ανόργανων αλάτων «σε 
διαφορετικό διδακτικό πλαίσιο». 
Το κεφάλαιο για τα βιομόρια (Κεφ. 7) οι Α2 και Α3 θεωρούν ότι θα μπορούσε να  
παραλειφθεί, αφού «αποτελεί αντικείμενο και της βιολογίας». Εξάλλου «φορτώνει 
υπερβολικά την ύλη της χημείας γενικής παιδείας». Περαιτέρω ο Α3 συμφωνεί «να τα 
εξετάζει η βιολογία παράλληλα με τη χημεία», ενώ η χημεία να τα προσεγγίζει ως βιοχημεία. 
Εξάλλου, όλοι οι αξιολογητές θεωρούν ότι τα θέματα για τα γονίδια και το DΝΑ, την 
αντιγραφή κυττάρων, τη μίτωση και τον γενετικό ανασυνδυασμό του DNA είναι καθαρώς 
θέματα της βιολογίας και πρέπει να τα αφήσουμε σε αυτήν. 
Το κεφάλαιο 8 (Ηλεκτροχημεία) συνάντησε γενική απόρριψη ως απαιτητικό/δύσκολο, 
κατάλληλο περισσότερο για χημεία κατεύθυνσης παρά γενικής παιδείας. (Κατά τη γνώμη 
μας, το θέμα αξίζει να συζητηθεί περαιτέρω, αλλά ξεφεύγει από το πλαίσιο της παρούσας 
δημοσίευσης.) 
Τέλος το Κεφ. 9 (Πυρηνική ενέργεια και εναλλακτικές μορφές ενέργειας) θεωρείται ότι 
«ταιριάζει περισσότερο σε μάθημα φυσικής ή σε ένα μάθημα φυσικών επιστημών γενικής 
παιδείας για τη γ λυκείου». Ο Α3 συμφωνεί με την προσέγγιση πυρηνική χημεία - πυρηνική 
σχάση, ραδιενέργεια και πυρηνικές αντιδράσεις, όχι όμως με την «πυρηνική ενέργεια από 
πλευράς φυσικής». Τέλος οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (εκτός από τη βιομάζα) δεν 
θεωρούνται καθαρώς χημικά θέματα.   
 
Γεωχημεία, αστροχημεία και φύση της επιστήμης 
Δύο ερωτήσεις ζήτησαν τη γνώμη των αξιολογητών για δύο πρόσθετα κεφάλαια που δεν 
περιλαμβάνονται στην ύλη του αξιολογούμενου βιβλίου: «Η χημεία, η γη και το σύμπαν 
(γεωχημεία και αστροχημεία)» και (ως επίμετρο) «Η χημεία ως μια συνεχώς εξελισσόμενη 
επιστήμη (η φύση της επιστήμης)» Οι αξιολογητές τα βρήκαν ενδιαφέροντα και χρήσιμα αλλά 
δεν υπάρχει γι΄ αυτά ο απαιτούμενος διδακτικός χρόνος ή είναι κατάλληλα για «ξεχωριστό 
βιβλίο χημείας τύπου επιλεγόμενου μαθήματος» (Α3) ή «αποτελούν αντικείμενο ενός 
μαθήματος γενικής παιδείας για τη γ΄ λυκείου, σχετικού με τις φυσικές επιστήμες» (Α2). 
Εξάλλου, κατά την Α4 «είναι σημαντικό να μη ξεφεύγουμε από τη λογική της 
κατηγοριοποίησης των γνωστικών αντικειμένων. Η κατηγοριοποιητική σκέψη έχει 
διαδραματίσει βασικό ρόλο στην εξέλιξη της επιστήμης». Κατά τον Α1, «είναι χρήσιμο να 
ανακαλύψουν οι μαθητές τις δυνατότητες που έχει η χημεία στη σύνθεση νέων υλικών» και 
«θα μπορούσε να καλυφθεί αν οι μαθητές ερευνούσαν τα δύο αυτά κεφάλαια με μορφή 
πρότζεκτ». Τέλος, ο Α5 θεώρησε το θέμα της φύσης της επιστήμης «αρκετά υπερβολικό».  
 
Διδακτική μεθοδολογία 
Το εκπαιδευτικό υλικό δεν εμπεριέχει διδακτική μεθοδολογία (για τον ίδιο λόγο δεν 
περιέχονται ερωτήσεις και ασκήσεις/προβλήματα). Επαφίεται επομένως στους διδάσκοντες 
να επιλέξουν και να καθορίσουν τις πιο πρόσφορες και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. Ένα 
θέμα που συνδέεται άμεσα με τη διδακτική μεθοδολογία αναδεικνύεται από την παρακάτω 
ερώτηση.    

 Το εκπαιδευτικό υλικό δεν εμπεριέχει διδακτική μεθοδολογία. Επαφίεται επομένως 
στους διδάσκοντες να επιλέξουν και να καθορίσουν τις πιο πρόσφορες και σύγχρονες 
διδακτικές μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε ότι το υλικό αυτό δεν 
προορίζεται για αποστήθιση. Ας πάρουμε π.χ. τις ενώσεις τις σχετικές με την 
ασπιρίνη. Στόχος μας δεν πρέπει να είναι να ξέρουν οι μαθητές να γράψουν τους 
συντακτικούς τύπους του σαλικυλικού οξέος, του σαλικυλικού νατρίου και. του 
ακετυλοσαλικυλικού οξέος, αλλά αφενός να αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά 
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τους και αφετέρου να συγκρίνουν τους τύπους. Συμφωνείτε με την παραπάνω 
προσέγγιση;  

Τέσσερεις αξιολογητές συμφώνησαν αρκετά και μία συμφώνησε πολύ, ενώ ένας αξιολογητής 
(ο Α3) δεν συμφώνησε. Κατ’ αυτόν, «είναι αναγκαίο η χημική προσέγγιση που γίνεται να 
είναι αντιληπτή από τους μαθητές, κατανοητή και ενδιαφέρουσα» ενώ θεωρεί «αυτή την 
προσέγγιση πολύπλοκη».  
 
Συμπεράσματα 
Στην παρούσα εργασία υποβάλαμε σε προκαταρκτική αξιολόγηση από πέντε έμπειρους 
εκπαιδευτικούς χημικούς λυκείου το συνταχθέν εκπαιδευτικό υλικό για το δίωρο μάθημα της 
χημείας της β΄ λυκείου (γενικής παιδείας). Το υλικό αυτό αποτέλεσε συνέχεια αντίστοιχου 
υλικού για τη χημεία της α΄ λυκείου. 
Τόσο το εγχείρημα της συγγραφής, όσο και τα ευρήματα της αξιολόγησης μάς έδειξαν ότι η 
προσπάθειά μας άξιζε τον κόπο. Και οι πέντε αξιολογητές βρήκαν πολλά θετικά κια 
συμφώνησαν με πολλούς από τους γενικούς στόχους και προτάσεις μας. Από την άλλη, 
εντόπισαν και αρκετά σημεία όπου το υλικό επιδέχεται βελτιώσεις (π.χ. στην οργανική 
χημεία), βελτιώσεις που κατά το δυνατόν έχουμε ήδη υλοποιήσει. Εντόπισαν ακόμη και καθ’ 
υπερβολήν υλικό που κατά τη γνώμη τους είτε ξεφεύγει από τα όρια ενός μαθήματος χημείας 
γενικής παιδείας  β΄ λυκείου (π.χ. η ηλεκτροχημεία) είτε ανήκουν σε άλλα μαθήματα (π.χ. 
θέματα βιοχημείας και πυρηνικής επιστήμης) ή θα μπορούσε να αποτελέσουν αντικείμενο 
ενός μαθήματος φυσικών επιστημών  γενικής παιδείας για τη γ΄ λυκείου. 
 
Αντί επιλόγου  
Στην αρχή του βιβλίου αναφερόμαστε στη συνέντευξη στο «Βήμα» του καθηγητή Κυριάκου 
Νικολάου για τον ρόλο της σύγχρονης χημείας (βλ. την εισαγωγή αυτού του άρθρου). Δύο 
από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αξιολόγησης αναφέρονταν στις θέσεις του 
Νικολάου:   

 «Από ένα σχέδιο στο χαρτί ή στον υπολογιστή ο χημικός μπορεί να φτάσει να δομήσει 
στο εργαστήριό του ένα μόριο που ενδεχομένως έχει μεγάλη αξία για τη 
φαρμακευτική, την κοσμητική ή όποια άλλη περιοχή. Οτιδήποτε σας έρχεται στο νου 
από τα αγαθά γύρω μας, από τα φάρμακα, τα λιπάσματα, τα πλαστικά και τα 
αεροπλάνα, ως τα κινητά τηλέφωνα και τα ρούχα, έχει να κάνει με επιτεύγματα 
μετατροπής της ύλης από τη συνθετική χημεία». Συμφωνείτε ότι η χημεία β΄ λυκείου 
γενικής παιδείας πρέπει να στοχεύει να πείσει τον μαθητή για την αλήθεια της 
παραπάνω άποψης;   

Και οι πέντε αξιολογητές συμφώνησαν, ενώ κάποιοι πρόσθεσαν ενδιαφέροντα σχόλια:  
Α5: Συμφωνώ. Υπάρχουν όμως και άλλες, σημαντικές νομίζω, περιοχές στις οποίες μπορεί να 
συμβάλει η δόμηση ενός μορίου, όπως η συντήρηση των τροφίμων, η αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, η κατασκευή συνθετικών ζωτικών οργάνων κ.ά. 
Α3: Συμφωνώ με αυτή την άποψη γιατί ο μαθητής πρέπει να αντιληφθεί ότι η χημεία είναι 
γύρω του. Βέβαια αυτή η οπτική δεν πρέπει να υπερτερεί γιατί τότε το μάθημα θα ... απωθεί 
τα παιδιά. ... Πιστεύω ότι χρειάζεται μια πινελιά - σύνδεση με την καθημερινή ζωή. 

 «Οι χημικοί έχουμε μια άλλη ματιά για τον κόσμο, μια ματιά που γεφυρώνει τον 
μακρόκοσμο με τον μικρόκοσμο. Για παράδειγμα, στο ρόφημά μας όλοι βλέπουμε 
τους κόκκους της ζάχαρης ή του καφέ, αλλά ο χημικός βλέπει αμέσως τη δομή των 
μορίων τους. Και αν πάει στο «εργαστηριακό μικροσκόπιό» του, μπορεί να παίξει με 
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αυτή τη δομή και να φτιάξει κάτι άλλο». Συμφωνείτε ότι η χημεία β΄ λυκείου γενικής 
παιδείας πρέπει να στοχεύει να δημιουργεί  στον μαθητή μια τέτοια οπτική;   

Και εδώ υπήρξε γενική συμφωνία και κάποια ενδιαφέροντα σχόλια των αξιολογητών: 
Α2: Ναι, νομίζω ότι μάλλον είναι αναγκαίο, αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και μαθητές 
θεωρητικής κατεύθυνσης οι οποίοι δύσκολα θα κρατηθούν ενεργοί, αν το μάθημα δεν έχει 
μια τέτοια οπτική. 
Α5: Συμφωνώ γιατί είναι πολύ σημαντικό για την πορεία ενός ανθρώπου στη ζωή του. 
Νομίζω όμως ότι ο μικρόκοσμος και οι δομές των μορίων είναι θέματα πολύ δύσκολα και 
δυσνόητα για τους μαθητές οι οποίοι προτίθενται να μην ακολουθήσουν θετικές σπουδές. 
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει επικρατήσει η εστίαση στα «Κοινά Θέματα» (American 
Association for the Advancement of Sciences 1989, 1990), ή στις «Μεγάλες Ιδέες στη 
διδακτική των φυσικών επιστημών» (Harlen 2010). H πρώτη μεγάλη ιδέα είναι ότι «όλα τα 
υλικά στο σύμπαν αποτελούνται από πολύ μικρά σωμάτια (τα άτομα). … Η συμπεριφορά των 
ατόμων εξηγεί τις ιδιότητες των διαφόρων υλικών. Οι χημικές αντιδράσεις διαλαμβάνουν την 
αναδιάταξη των ατόμων στις ουσίες που οδηγεί στο σχηματισμό νέων ουσιών». Η πρώτη 
αυτή μεγάλη ιδέα είναι η βάση της χημείας. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 
τα άτομα και τα μόρια και οι συναφείς έννοιες είναι εξόχως αφηρημένες, άρα δύσκολες στη 
διδασκαλία και στη μάθηση, και επομένως απαιτείται εξαιρετική προσοχή στον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών της χημείας.  
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  Περίληψη  Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση των υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων του 

Λυκείου στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, όπως αυτές παρουσιάζονται στους 
σχολικούς εργαστηριακούς οδηγούς. Η ανάλυση των ασκήσεων έγινε ως προς (α) τον βαθμό 
καθοδήγησης των μαθητών, (β) τη λογική τους δομή, (γ) τις απαιτήσεις από τους μαθητές 
σχετικά με το χειρισμό των υλικών αντικειμένων, (δ) τη διαπραγμάτευση των αντίστοιχων 
ιδεών και (ε) τον τρόπο καταγραφής των δραστηριοτήτων από τους μαθητές, σύμφωνα με το 
εργαλείο PAAI του Millar. Από την παρούσα εργασία προκύπτει η αναγκαιότητα 
αναμόρφωσης των εργαστηριακών οδηγών του Λυκείου στα μαθήματα των Φυσικών 
Επιστημών σε μια κατεύθυνση που να ευνοείται η μάθηση μέσω της εμπλοκής του μαθητή σε 
διαδικασίες επιστημονικής διερεύνησης και γενικότερα σε διαδικασίες που, κατά τον 
πειραματισμό, δεν εστιάζουν στην «επιτυχία» αναπαραγωγής ενός φαινομένου, αλλά στη 
διασύνδεση του υπό διαπραγμάτευση φαινομένου με τις ιδέες και θεωρίες που σχετίζονται με 
αυτό. 
 
Abstract  In the present work, the laboratory activities as they are presented in the relevant science 
textbooks (lab guides) of the upper secondary education are analyzed, according to Millar’s 
inventory. The following components of these lab activities were analyzed: Degree of 
openness /closure, logical structure, what students have to do not only with objects and 
materials, but also with ideas and finally the way students record each activity.  From the 
analysis it is deduced that there is a need for a reform of the lab guides in a direction that 
could help students to learn by engaging them in scientific inquiry processes and use ideas 
associated with the phenomena in question, rather than focusing in the successful 
reproduction of an experiment which verifies a theory. 
 
 
Εισαγωγή 
Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση και αξιολόγηση των υποχρεωτικών 
εργαστηριακών ασκήσεων του Λυκείου στα μαθήματα των φυσικών επιστημών, όπως αυτές 
παρουσιάζονται στους σχολικούς εργαστηριακούς οδηγούς.  
Οι βασικοί στόχοι του πειραματισμού στην σχολική τάξη ή στο εργαστήριο των φυσικών 
επιστημών  είναι οι μαθητές  
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- να αποκτήσουν τη σχετική με το πείραμα γνώση περιεχομένου οικοδομώντας το αντίστοιχο 
εννοιολογικό πλαίσιο,  
- να ασκηθούν στις μεθόδους της επιστήμης και  
- να αναπτύξουν ενδιαφέροντα και θετική στάση προς την επιστήμη, καθώς επίσης και τις 
σχετικές δεξιότητες και ικανότητες (Hodson 1996). 
Κατά την πειραματική εργασία οι μαθητές έχουν να διαχειριστούν αντικείμενα αλλά και 
ιδέες. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «πειραματική εργασία» αναφερόμαστε γενικά σε 
δραστηριότητες, κατά τις οποίες οι μαθητές παρατηρούν και αλληλεπιδρούν με αντικείμενα 
και υλικά στο εργαστήριο, στην τάξη ή σε άλλο χώρο. Προφανώς στην πειραματική εργασία 
εντάσσονται και οι «ασκήσεις» των εργαστηριακών οδηγών που μελετήθηκαν και η εκτέλεσή 
τους προτείνεται από τα αναλυτικά προγράμματα σε μετωπικό εργαστήριο. Ο θεμελιώδης 
στόχος της πειραματικής εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, θα πρέπει να είναι η παροχή 
υποστήριξης στους μαθητές προκειμένου να συσχετίσουν τον τομέα των πραγματικών 
αντικειμένων με τον τομέα των ιδεών (Millar, Tiberghien & Le Maréchal, 2002). Η 
αποτελεσματικότητα της πειραματικής εργασίας κρίνεται σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο 
κατά πόσο οι μαθητές «κάνουν» αυτό που επιδιώκει ο εκπαιδευτικός / σχεδιαστής της 
δραστηριότητας να «κάνουν» στον τομέα των παρατηρήσεων και των αντικειμένων και  σε 
ένα δεύτερο επίπεδο σε τι βαθμό επιτυγχάνεται από τους μαθητές το επιδιωκόμενο στον 
τομέα των ιδεών (Abrahams & Millar 2008).  
Σύμφωνα με τον Millar (2009) η ανάλυση για την αξιολόγηση μιας δραστηριότητας στο 
πλαίσιο της πειραματικής εργασίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τρεις συνιστώσες:  
(α) τους μαθησιακούς στόχους ή τα αναμενόμενα αποτελέσματα μάθησης,  
(β) το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και  
(γ) την παρουσίαση των δραστηριοτήτων στην τάξη.   
Σε αυτή την εργασία η αξιολόγηση των ασκήσεων των πειραματικών οδηγών του Λυκείου 
περιορίζεται στο στάδιο της αξιολόγησης του σχεδιασμού τους και δεν επεκτείνεται στην 
αξιολόγηση της εφαρμογής τους στο εργαστήριο. Δηλαδή, αναλύθηκε το τι επιδιώκει ο 
σχεδιασμός των δραστηριοτήτων να «κάνουν» οι μαθητές τόσο με τα αντικείμενα όσο και με 
τις ιδέες και δεν επεκτείνεται στο κατά πόσο αυτοί τα «κάνουν» στην πράξη, πράγμα που 
αποτελεί επόμενο στάδιο της έρευνάς μας.     
Η μεθοδολογία και το εργαλείο της έρευνας 
Αναλύθηκαν όλα τα υποχρεωτικά πειράματα όλων των τάξεων του Λυκείου στα μαθήματα 
Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας που εμπεριέχονται στους εργαστηριακούς οδηγούς για το 
έτος 2013-14. Τα πειράματα αυτά ήταν 31 συνολικά  και συγκεκριμένα  
- 12 για τη Φυσική,  
- 12 για τη Χημεία και  
- 7 για τη Βιολογία.  
Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση έχει ως βάση το The Practical Activity 
Analysis Inventory (PAAI), το οποίο στοχεύει στην ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά την 
πειραματική εργασία με σκοπό την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους 
(Millar 2009). Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την ανάλυση των 
δραστηριοτήτων τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού, όσο και στη φάση της εφαρμογής τους. 
Στην παρούσα εργασία, όπως ήδη αναφέρθηκε, περιοριζόμαστε στην ανάλυση και 
αξιολόγηση του σχεδιασμού των εργαστηριακών ασκήσεων, όπως αυτές προτείνονται  στους 
εργαστηριακούς οδηγούς.  
Η πρότασή μας θεωρεί εκ προοιμίου δεδομένο το ότι οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες στο 
εργαστήριο ή την τάξη για την εκτέλεση των πειραμάτων και συνεπώς δεν αναφέρεται στο 
εργαλείο ρητά ο τρόπος εργασίας των μαθητών. 
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Η ανάλυσή μας λαμβάνει υπόψη πέντε άξονες που αναφέρονται παρακάτω. Οι κατηγορίες σε 
κάθε άξονα παρουσιάζονται με αυξανόμενο επίπεδο απαιτητικότητας σε γνώσεις και 
δεξιότητες. 
1.  Η  καθοδήγηση της διαδικασίας 
Ένα πείραμα σχεδιάζεται προκειμένου να απαντηθεί ένα ερώτημα, ακολουθώντας μία 
διαδικασία. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την επιλογή και χρήση του κατάλληλου 
εξοπλισμού, την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία 
των δεδομένων. Η διατύπωση του ερωτήματος και η διαδικασία μπορεί να είναι αυστηρά 
προσδιορισμένα από το σχεδιαστή του πειράματος, αλλά μπορεί, επίσης, να προβλέπεται μια 
ανοιχτή διαδικασία σχετικά με το πως θα διατυπωθεί το ερώτημα και η μεθοδολογία που θα 
ακολουθηθεί. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι κατηγορίες σχετικά με το πόσο «κλειστή» ή 
«ανοιχτή» έχει σχεδιαστεί μια πειραματική διαδικασία 

 Πίνακας 1:  Η  καθοδήγηση της διαδικασίας 
 

1.1 Δεδομένο ερώτημα και λεπτομερείς οδηγίες της διαδικασίας   
1.2 Δεδομένο ερώτημα και σκιαγράφηση οδηγιών της διαδικασίας. Μερικές επιλογές αφήνονται 
στους μαθητές  
1.3 Δεδομένο ερώτημα αλλά οι μαθητές επιλέγουν την διαδικασία που ακολουθούν  
1.4 Οι μαθητές αποφασίζουν τόσο το ερώτημα όσο και την ακολουθούμενη διαδικασία  

 
2. Λογική δομή της διαδικασίας 
Μεταξύ πειραματισμού και θεωρίας ενυπάρχει μια κυκλική συσχέτιση και διαφέρει από την 
επαγωγική θεώρηση, όπως αυτή καθορίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και κυριάρχησε για 
μακρύ χρονικό διάστημα στις φυσικές επιστήμες και στην διδασκαλία τους  (Duit και Tesch 
2010). Ωστόσο, σε ένα συγκεκριμένο πείραμα στο σχολείο συνήθως προτείνονται δύο 
διαδικασίες σχετικά με τη σχέση θεωρίας  και εμπειρικών δεδομένων. Σύμφωνα με τη μία 
διαδικασία οι μαθητές συλλέγουν δεδομένα και κατόπιν προβληματίζονται, συζητούν και 
εξάγουν ένα θεωρητικό συμπέρασμα, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη, με βάση υπάρχουσες 
ιδέες, οι μαθητές κάνουν μια θεωρητική πρόβλεψη και κατόπιν συλλέγουν δεδομένα 
προκειμένου να την ελέγξουν.  
Η πρώτη εκδοχή χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τον εκπαιδευτικό κυρίως σε περιπτώσεις 
που η συλλογή δεδομένων πιθανώς  να μην οδηγεί στο σωστό συμπέρασμα.  Για παράδειγμα 
οι μαθητές μπορεί, για διαφόρους λόγους,  να βρουν σε ένα πείραμα ότι η τριβή ολίσθησης 
εξαρτάται από το εμβαδόν των τριβόμενων επιφανειών (Velentzas, Halkia 2013) ή ο ρυθμός 
που χτυπά η καρδιά δεν είναι ίδιος με το σφυγμό (Millar 2009).  
Ο πίνακας 2 δίνει τις κατηγορίες σχετικά με τη λογική δομή της διαδικασίας.  

 Πίνακας 2:  Λογική δομή της διαδικασίας 
 

2.1 Τα δεδομένα 
καθοδηγούν τη θεωρία 2.1.1 Συλλογή δεδομένων και κατόπιν σκέψη για 

συμπεράσματα/εξηγήσεις 
2.2 Η θεωρία 
καθοδηγεί τα 
δεδομένα 

2.2.1 Δίνεται στους μαθητές το ερώτημα ή η θεωρία και ακολουθεί 
συλλογή δεδομένων προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα ή να 
επιβεβαιωθεί η θεωρία.  
2.2.2 Διατυπώνεται από τους μαθητές το ερώτημα ή γίνεται μια πρόβλεψη 
και ακολουθεί η συλλογή δεδομένων για να απαντηθεί ή διερευνηθεί το 
ερώτημα ή για να δοκιμαστεί η πρόβλεψη 

 
 



861 
 

3.   Τι έχουν να κάνουν οι μαθητές με τα αντικείμενα και τα υλικά 
Στη συνέχεια δίνονται στον πίνακα 3 κατηγορίες  σχετικές με το τι επιδιώκει ο σχεδιαστής 
του πειράματος να κάνουν οι μαθητές με τα υλικά και τα αντικείμενα  
 

Πίνακας 3: Τι έχουν να κάνουν οι μαθητές με τα αντικείμενα και τα υλικά  
3.1 Χρησιμοποιούν εργαλείο / συσκευή  
3.2  Μετρούν τιμή μεγέθους / ποσότητα 
3.3 Κατασκευάζουν αντικείμενο/διάταξη 
3.4 Παρασκευάζουν δείγμα/τα από υλικό ή ποσότητα 
3.5 Δημιουργούν / παράγουν ένα φαινόμενο 
3.6 Παρατηρούν ένα στοιχείο ή ιδιότητα ενός αντικειμένου, υλικού ή γεγονότος άμεσα ή έμμεσα 
(πχ βίντεο, φωτογραφία) 

 
4.  Τι έχουν να κάνουν οι μαθητές με τις ιδέες 
Η επιδίωξη σε μια σύγχρονη διδακτική προσέγγιση της πειραματικής διδασκαλίας θα πρέπει 
να προβλέπει νοητικές διασυνδέσεις που επιδιώκεται να κάνουν οι μαθητές μεταξύ της 
εμπειρίας και των ιδεών / θεωριών. Μια κατηγοριοποίηση του τι έχουν να κάνουν οι μαθητές 
με τις ιδέες προτείνεται στον πίνακα 4.  
 

Πίνακας 4: Τι έχουν να κάνουν οι μαθητές με τις ιδέες 
 

Περιγράφουν 4.1 Περιγράφουν/καταγράφουν παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας επιστημονική 
ορολογία  

Προσδιορίζουν/ 
εντοπίζουν 4.2 Προσδιορίζουν μια ομοιότητα ή διαφορά (μεταξύ αντικειμένων  υλικών ή 

γεγονότων)  
Υπολογίζουν 4.3 Υπολογίζουν την τιμή από μια ποσότητα που δεν μετράται άμεσα. 
 
 
Διερευνούν 

4.4 Διερευνούν την επίπτωση σε ένα αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης 
μεταβολής (π.χ. από την χρήση διαφορετικού αντικειμένου ή υλικού ή 
διαδικασίας)  
4.5 Διερευνούν πως μια εξαρτημένη μεταβλητή αλλάζει με το χρόνο  
4.6 Διερευνούν πως μια εξαρτημένη μεταβλητή αλλάζει όταν η τιμή μιας 
συνεχούς ανεξάρτητης μεταβλητής αλλάζει  
4.7 Διερευνούν πως μια εξαρτημένη μεταβλητή αλλάζει όταν η κάθε μια από 
δύο (ή περισσότερες) ανεξάρτητες μεταβλητές αλλάζει  

Σχεδιάζουν 4.8 Σχεδιάζουν μια διαδικασία μέτρησης ή παρατήρησης  
Προβλέπουν 4.9 Κάνουν και δοκιμάζουν μια πρόβλεψη 
 
Εξηγούν 

4.10 Αποφασίζουν αν μια δεδομένη εξήγηση ισχύει για μια συγκεκριμένη 
παρατηρούμενη κατάσταση  
4.11 Αποφασίζουν ποια από δύο (ή περισσότερες) δεδομένες εξηγήσεις 
ταιριάζουν καλύτερα στα δεδομένα  
4.12 Προτείνουν μια πιθανή εξήγηση για τα δεδομένα  

 
5. Η καταγραφή της δραστηριότητας από τους μαθητές   
Τέλος η φάση του σχεδιασμού της εργαστηριακής άσκησης περιλαμβάνει την πρόβλεψη για 
το πώς θα καταγράψουν τη δραστηριότητα οι μαθητές. Βασικές περιπτώσεις περιγράφονται 
στον Πίνακα 5.  
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Πίνακας 5:  Η καταγραφή της δραστηριότητας από τους μαθητές 
 

5.1 Καμία   
5.2 Σημειώσεις με όποιο τρόπο επιθυμούν οι μαθητές για δική τους χρήση  
5.3 Σημειώσεις με τα δεδομένα ή / και τους υπολογισμούς που θα επιδειχθούν / δοθούν στον 
διδάσκοντα  
5.4 Πλήρες φύλλο εργασίας 
5.5 Γραπτή εργασία με δεδομένη δομή και μορφοποίηση 
5.6 Γραπτή εργασία με την μορφή που επιθυμεί ο μαθητής 

 
Ευρήματα  
Οι κατηγορίες του εργαλείου αποδείχθηκαν επαρκείς για την ανάλυση των πειραμάτων και τα 
ευρήματα παρουσιάζονται κατά άξονα.  
 
Η καθοδήγηση της διαδικασίας 
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 6, καταγράφηκε και στα τρία μαθήματα για όλες τις 
ασκήσεις μόνο η κατηγορία 1.1. Με άλλα λόγια, η προβλεπόμενη διαδικασία για την 
εργαστηριακή άσκηση είναι εντελώς κλειστή και δεν δίνονται στους μαθητές επιλογές για 
προβληματισμό σχετικά με το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν, ούτε σχετικά με τη 
διαδικασία που θα ακολουθήσουν για την απάντηση.  

Πίνακας 6:  Ευρήματα σχετικά με τον βαθμό καθοδήγησης της διαδικασίας 
Κατηγορία ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

1.1 12/12=100% 12/12=100% 7/7=100% 
1.2    
1.3    
1.4    

1.5  Άλλο    
Η λογική δομή της διαδικασίας  
Από τον πίνακα 7 προκύπτει μια σαφής προτίμηση στους οδηγούς και των τριών μαθημάτων 
(από 83% έως 100%) στη λογική δομή που περιγράφεται από την κατηγορία 2.2, δηλαδή, για 
δεδομένο ερώτημα ή  θεωρία ακολουθεί συλλογή δεδομένων προκειμένου να απαντηθεί το 
ερώτημα ή να επιβεβαιωθεί η θεωρία. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, το 
ερώτημα παρέχεται στους μαθητές και δεν παράγεται από αυτούς μετά από συζήτηση ή 
διαπραγμάτευση (κατηγορία 2.2.2). 

Πίνακας 7: Ευρήματα σχετικά με την λογική δομή της διαδικασίας 
Κατηγορία ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

2.1 2.1.1 1/12=8,3% 1/12=8,3%  
2.2 2.2.1 11/12=91,7% 10/12=83,3% 7/7=100% 

2.2.2    
2.3  Άλλο   1/12=8,3% 

Άσκηση στην αραίωση  
Τι έχουν να κάνουν οι μαθητές με τα αντικείμενα και τα υλικά 
Καταγράφτηκε ένας πλουραλισμός σχετικά με το τι έχουν να «κάνουν» οι μαθητές με τα 
αντικείμενα και τα υλικά στους οδηγούς των τριών μαθημάτων, με τις αναμενόμενες 
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αποκλίσεις λόγω της φύσης του κάθε μαθήματος (Πίνακας 8). Για παράδειγμα, η κατηγορία 
3.4 (παρασκευή δείγματος) δεν καλύπτει κάποια από τις δραστηριότητες στη Φυσική, εν 
αντιθέσει με τα άλλα δύο μαθήματα στα οποία προτείνεται στις μισές περίπου ασκήσεις ή η 
κατηγορία 3.2 (μετρήσεις) καλύπτει όλες τις ασκήσεις στη Φυσική, αλλά μόνο μια στη 
Βιολογία. 

Πίνακας 8:  Ευρήματα σχετικά με  το τι έχουν να κάνουν οι μαθητές με τα αντικείμενα και 
τα υλικά 

Κατηγορία ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
3.1 10/12=83,3% 10/12=83,3% 3/7=42,8% 
3.2 12/12=100% 7/12=58,3% 1/7=14,3% 
3.3 9/12=75% 1/12=8,3%  
3.4  5/12=41,7% 4/7=57,1% 
3.5 8/12=83,3% 9/12=75% 3/7=42,8% 
3.6 4/12=33,3% 9/12=75% 7/7=100% 

3.7  Άλλο    
 
Τι έχουν να κάνουν οι μαθητές με τις ιδέες  
Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι ο πλουραλισμός που παρατηρείται στο τι προτείνεται να 
«κάνουν» οι μαθητές με τα αντικείμενα δεν υπάρχει και στην περίπτωση του τι έχουν να 
«κάνουν» οι μαθητές με τις ιδέες. Τα ευρήματα παρουσιάζονται στον πίνακα 9. Κυρίαρχη 
είναι η περίπτωση της κατηγορίας 4.1 (περιγραφή/καταγραφή) και στα τρία μαθήματα (100% 
στη Φυσική και τη Βιολογία και 75% στη Χημεία). Η κατηγορία 4.3 (υπολογισμός) 
περιγράφει την επόμενη πιο συχνή περίπτωση στις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής (58%) 
και της Χημείας (42%). Στην περίπτωση της Βιολογίας σημαντική συχνότητα (86%) 
παρουσιάζει η κατηγορία 4.2 (ομοιότητες-διαφορές). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι 
κατηγορίες που σχετίζονται με διαδικασίες διερεύνησης απουσιάζουν ή υπάρχουν σε μικρό 
βαθμό. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση 4.4 που εμφανίζεται στο 71% των περιπτώσεων στη 
Βιολογία.  

Πίνακας 9: Ευρήματα σχετικά με  το τι έχουν να κάνουν οι μαθητές με τις ιδέες 
Κατηγορία ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Περιγράφουν/καταγράφουν 4.1 12/12=100% 9/12=75% 7/7=100% 
Προσδιορίζουν/ εντοπίζουν 4.2 2/12=16,7% 4/12=33,3% 6/7=85,7% 

Υπολογίζουν 4.3 7/12=58,3% 5/12=41,7%  
 
 

Διερευνούν 
4.4 4/12=33,3%  5/7=71,4% 
4.5    
4.6    
4.7 1/12=8,3% 2/12=16,7%  

Σχεδιάζουν 4.8 1/12=8,3% 1/12=8,3%  
Προβλέπουν 4.9  2/12=16,7%  

 
Εξηγούν 

4.10 3/12=25%  3/7=42,8% 
4.11    
4.12    

4.13  Άλλο  1/12=8,3%  
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Η καταγραφή της δραστηριότητας από τους μαθητές 
Όλοι οι οδηγοί (πίνακας 10) προτείνουν τις δραστηριότητες με τέτοια δομή, ώστε να 
καταγράφονται από τους μαθητές στα δεδομένα φύλλα εργασίας (κατηγορία 5.4). 
Απουσιάζουν προτάσεις γραπτών εργασιών. 

 Πίνακας 10:  Η καταγραφή της δραστηριότητας από τους μαθητές 
Κατηγορία ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

5.1    
5.2    
5.3    
5.4 12/12=100% 12/12=100% 7/7=100% 
5.5    
5.6    

5.7 Άλλο    
 
Συζήτηση - συμπεράσματα   
Από τα ευρήματα εξάγεται ότι:  
- Oι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι αυστηρά καθοδηγούμενες. Οι μαθητές καλούνται να 
υλοποιήσουν τα πειράματα εν είδη «συνταγών μαγειρικής», μια πρακτική η οποία δέχεται 
συχνή κριτική σχετικά με την αποτελεσματικότητά της καθότι οι μαθητές υλοποιώντας 
τέτοιες δραστηριότητες συχνά ξεχνούν το στόχο και ακολουθούν μηχανικά χωρίς σκέψη τις 
οδηγίες (Millar 2009).  
- Η βασική λογική δομή των προτεινόμενων εργαστηριακών ασκήσεων, δηλαδή 
πειραματισμός για επαλήθευση της διδαχθείσας θεωρίας, είναι μονοδιάστατη. Δεν 
αναδεικνύει στους μαθητές μια από τις βασικές συνιστώσες της  φύσης των Φυσικών 
Επιστημών που είναι η κυκλική συσχέτιση μεταξύ πειραματισμού και θεωρίας (Duit & Tesch 
2010).  
- Oι προτεινόμενες πειραματικές δραστηριότητες επικεντρώνουν περισσότερο στο τι θα 
κάνουν οι μαθητές με τα αντικείμενα και όχι με τις ιδέες. Απουσιάζουν αυθεντικές προτάσεις 
στην κατεύθυνση της μάθησης μέσω διερεύνησης, όπως έλεγχος μεταβλητών ή η διατύπωση 
και ο έλεγχος προβλέψεων. Τέλος οι ασκήσεις στο σύνολό τους δεν έχουν κατάλληλη δομή 
ώστε να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο γραπτής εργασίας των μαθητών.  
Συνεπώς, από την παρούσα εργασία προκύπτει η αναγκαιότητα αναμόρφωσης των 
εργαστηριακών οδηγών του Λυκείου στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών σε μια 
κατεύθυνση που να ευνοείται η μάθηση μέσω της εμπλοκής του μαθητή σε διαδικασίες 
επιστημονικής διερεύνησης και γενικότερα σε διαδικασίες που δεν εστιάζουν, κατά τον 
πειραματισμό, στην «επιτυχία» αναπαραγωγής ενός φαινομένου, αλλά στη διασύνδεση του 
φαινομένου με τις ιδέες και θεωρίες που σχετίζονται με αυτό (Bencze & Hodson 1999, 
Abrahams & Millar 2008).  
Παρόμοια φαίνεται να είναι και η περίπτωση των εργαστηριακών οδηγών του Γυμνασίου. 
Από ανάλυση των εργαστηριακών οδηγών Χημείας του Γυμνασίου (Χαρίτος, Σαλτα & 
Τζουγκρακη 2011) πρόκυψε ότι και στην περίπτωση των συγκεκριμένων οδηγών «οι 
προτεινόμενες δραστηριότητες κυριαρχούνται από εκτέλεση οδηγιών βήμα προς βήμα και 
επικεντρώνονται σε μικρό αριθμό μαθησιακών στόχων κυρίως χαμηλότερου επιπέδου 
γνωστικών δεξιοτήτων». Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας βρίσκονται σε συμφωνία 
και με τα αποτελέσματα έρευνας στα εγχειρίδια Χημείας Γυμνάσιου και Λυκείου 
(Λευκοπούλου 2004) στα οποία χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένο εργαλείο της ίδιας λογικής 
με το PAAI (Millar 2009) το οποίο είχε προταθεί σχεδόν μια δεκαετία νωρίτερα από τους 
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Millar, Le Maréchal & Buty (1998). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα και αυτής της έρευνας η 
πλειοψηφία των ασκήσεων ακολουθεί τον τύπο «συνταγών μαγειρικής» με «περιορισμένο 
αριθμό νοητικών διεργασιών, κυρίως χαμηλού επιπέδου, χωρίς να επιτρέπει αυτενέργεια και 
πρωτοβουλία».  
Το εργαλείο της έρευνάς μας, στη μορφή που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από ερευνητές για την ανάλυση πειραματικών ασκήσεων, όπως αυτές 
προτείνονται σε πειραματικούς οδηγούς, ιστοσελίδες εργαστηριακών κέντρων φυσικών 
επιστημών (ΕΚΦΕ) κ.τ.λ., αλλά μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο και σε εκπαιδευτικούς που 
επιθυμούν να σχεδιάσουν οι ίδιοι τις πειραματικές τους δραστηριότητες με το να λάβουν 
υπόψη τις διαστάσεις του, οι οποίες προκύπτουν ως συμπέρασμα πλήθους ερευνών (Millar 
2009).    
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Περίληψη Στα πλαίσια της μελέτης σχολικών εγχειριδίων πραγματοποιήθηκε μια φαινομενογραφική 
ανάλυση των οπτικών αναπαραστάσεων του μικρόκοσμου που περιλαμβάνονται σε σχολικά 
εγχειρίδια φυσικών επιστημών. Βασικός στόχος  της ανάλυσης είναι η παραγωγή ενός 
συστήματος κατηγοριοποίησης των αναπαραστάσεων το  οποίο, αφενός θα περιγράφει 
μεγάλο αριθμό διαφορετικών πτυχών της αναπαράστασης, αφετέρου θα μπορεί να 
εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό αναπαραστάσεων. Στην παρούσα εργασία γίνεται διεξοδική 
παρουσίαση ενός εκ των βασικών αξόνων ανάλυσης με τον οποίο επιχειρείται η ανάδειξη των 
διδακτικών στόχων τους οποίους αυτές εξυπηρετούν.  Tα αποτελέσματα της ανάλυσης 
αναδεικνύουν τον πολυδιάστατο διδακτικό ρόλο των οπτικών αναπαραστάσεων του 
μικρόκοσμου στα εγχειρίδια και θέτουν τις βάσεις για την περεταίρω κατανόηση των 
προβλημάτων μάθησης που αφορούν το μικρόκοσμο.  
 
Abstract In the context of a school textbooks study, a phenomenographic analysis of visual 
representations of the microcosm in science textbooks took place.  The main objective of the 
analysis is to develop a categorization system of such representations, which could describe 
many different aspects of them and be applied to a large number of representations as well. In 
this paper one of the main axes of this analysis is presented, in order to highlight the learning 
objectives they serve. The results of the analysis support the multidimensional teaching role 
of visual representations of the microcosm in science textbooks setting the basis for a further 
understanding of the learning problems related to the microcosm.  
 
 
Εισαγωγή 
Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούσαν και ακόμα αποτελούν για ένα μεγάλο αριθμό 
εκπαιδευτικών το βασικό διδακτικό εργαλείο, αφού παρέχουν στο μαθητή μεγάλο μέρος των 
απαιτούμενων πληροφοριών (Chiappetta, Sethna & Fillman, 1991; Lebrun et al., 2002; 
Opoku-Amankwa, 2010; Vesterinen, Aksela & Lavonen, 2013). Ο Yager (1983) τεκμηρίωσε 
με σαφήνεια πως η διδασκαλία των φυσικών επιστημών εξαρτάται από το εγχειρίδιο αφού 
ανέφερε πως το 90% των καθηγητών φυσικών επιστημών στην Αμερική χρησιμοποιεί το 
εγχειρίδιο σχεδόν σε κάθε διδακτική ώρα, ενώ σε γενικές γραμμές το αναλυτικό πρόγραμμα 
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σπουδών υποστηρίζεται από ένα και μόνο εγχειρίδιο (Swarts, Roger-Anderson & Swetz, 
1994). Έτσι, τα εγχειρίδια έχουν αποτελέσει αντικείμενο ερευνητικού ενδιαφέροντος και ένας 
μεγάλος αριθμός μελετών τα έχει εξετάσει με διαφορετικές μεθόδους καθώς και τους τρόπους 
με τους οποίους αυτά χρησιμοποιούνται στη σχολική αίθουσα.  Στόχος είναι η καταγραφή της 
χρήσης τους, αλλά και τη βελτίωση τους. Στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία διακρίνουμε 
έρευνες οι οποίες έχουν ασχοληθεί με τις διάφορες πτυχές του περιεχομένου, της δομής, των 
χαρακτηριστικών ή και της επιστημονικής αυστηρότητας των σχολικών εγχειριδίων (Abd-El-
Khalick, Waters & Le, 2008). Κάποιες έρευνες των τελευταίων ετών όμως έχουν επίσης  
επικεντρωθεί και στη σημασία των οπτικών αναπαραστάσεων (Ο.Α.) που περιέχονται σε 
αυτά, καθώς σήμερα οι Ο.Α. αποτελούν σημαντικά διδακτικά και μαθησιακά εργαλεία 
(Αμαριωτάκης, Σπηλιωτοπούλου & Ιωαννίδης, 2009; Mason, Pluchino & Tornatora, 2013). 
Μάλιστα, έρευνες σχετικές με το ρόλο της Ο.Α. στη διαδικασία μάθησης, έδειξαν πως 
κατάλληλες αναπαραστάσεις επιδρούν θετικά στην επίδοση των μαθητών (Ainsworth, 2006). 
Οι Ο.Α. του μικρόκοσμου στα εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών μελετώνται στην εργασία 
αυτή και αναζητείται ένα σχήμα κατηγοριοποίησης των διδακτικών χαρακτηριστικών τους. 
 
Θεωρητικό πλαίσιο  
Τις τελευταίες δεκαετίες, η χρήση των Ο.Α. (διαφορετικών ειδών και διαφορετικών τύπων) 
στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών έχει αυξηθεί. Ειδικότερα, στη διδασκαλία του 
μικρόκοσμου και των εννοιών που σχετίζονται με αυτόν, οι Ο.Α. της σωματιδιακής υφής της 
ύλης φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση πολλών σχετικών εννοιών, αφού 
τα φαινόμενα και οι έννοιες που διδάσκονται είναι εξαιρετικά σύνθετα και συνήθως όχι 
απευθείας ορατά (Αμαριωτάκης, Παπαγεωργίου, & Σπηλιωτοπούλου, 2014). Η λειτουργία 
των Ο.Α. αναφορικά με τους μαθητές έχει ενδιαφέρον και έχει αποτελέσει αντικείμενο 
μελέτης. Οι Pozzer και Roth (2004) ισχυρίζονται πως οι μαθητές απλά «σκανάρουν» τις 
φωτογραφίες του σχολικού τους βιβλίου, χωρίς να τις επεξεργάζονται περισσότερο ώστε να 
εξάγουν ουσιαστικές πληροφορίες από αυτές. Οι Braga, Phillips και Norris (2012) 
διαπίστωσαν ότι οι μαθητές συναντούν  «αντικείμενα οπτικοποίησης» στις Ο.Α., οντότητες 
δηλαδή που αναγνωρίζουν, αλλά μεταφράζουν ως κάτι διαφορετικό από αυτό που η ίδια η 
Ο.Α. απεικονίζει. Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών έχει δείξει πως αυτή η μετάφραση των 
αντικειμένων οπτικοποίησης είναι μια σχετικά δύσκολη διαδικασία. Ενδιαφέρον, επίσης, 
έχουν έρευνες που μελετούν το βαθμό αποτελεσματικότητας των Ο.Α. όταν αυτές 
συνυπάρχουν με κείμενα επιστημονικού ενδιαφέροντος (Mason, et al., 2013), ενώ ο ρόλος 
των Ο.Α. ως υποστηρικτικό υλικό στη διαδικασία μάθησης έχει ιδιαίτερη σημασία. Μάλιστα 
ευρήματα δείχνουν πως «ταιριάζοντας» τη σωστή αναπαράσταση με τις διδακτικές 
απαιτήσεις, μπορούμε να αυξήσουμε τόσο την επίδοση των μαθητών, όσο και την κατανόηση 
τους για τις διδασκόμενες έννοιες (Ainsworth, 2006). Πιο συγκεκριμένα σχετικά με τις 
αναπαραστάσεις του μικρόκοσμου φαίνεται πως η διδακτική τους σημασία  είναι ακόμα 
μεγαλύτερη, αφού με αυτές μπορεί να γίνει η σύνδεση του μικροσκοπικού με το 
μακροσκοπικό και το συμβολικό επίπεδο, κάτι που θεωρείται θεμελιώδες για την κατανόηση 
των φαινομένων της χημείας, αλλά και των φυσικών επιστημών γενικότερα (Ardac & 
Akaygun, 2003). Οι Ο.Α. του μικρόκοσμου φαίνεται ότι είναι σημαντικά διδακτικά εργαλεία 
οπτικοποίησης, καθώς έχει βρεθεί ότι χρησιμοποιούνται από τους μαθητές για τη δημιουργία 
λειτουργικών μοντέλων (Wu, Kracjik & Soloway, 2001; Pozzer & Roth, 2003).  
Οι Ο.Α. του μικρόκοσμου στα εγχειρίδια είναι, λοιπόν, σημαντική παράμετρος για την 
κατανόηση των μαθητών, καθώς δίνουν ερεθίσματα για τη δημιουργία εικόνων και το 
ζητούμενο είναι η λειτουργία των Ο.Α. ώστε οι μαθητές να δημιουργήσουν επιστημονικές 
αναπαραστάσεις Η έρευνα αυτή έχει ως σκοπό, την ανάπτυξη ενός ποιοτικού εργαλείου για 
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την ανάλυση και μελέτη των «διδακτικών χαρακτηριστικών» των Ο.Α. του μικρόκοσμου, 
δηλαδή των χαρακτηριστικών εκείνων που σχετίζονται με τη διδακτική αξιοποίησή τους.  
 
Μεθοδολογία της έρευνας  
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού σχεδίου για την ανάλυση 
των Ο.Α. του μικρόκοσμου στα σχολικά βιβλία Χημείας και Φυσικής του Γυμνασίου και 
Λυκείου. Για το συνολικό αυτό σχέδιο, αναλύθηκαν οι Ο.Α. του μικρόκοσμου που 
περιέχονται σε 14 σχολικά εγχειρίδια (πίνακας 1) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο Ελληνικό 
σχολείο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Τα εγχειρίδια αυτά έχουν συνταχθεί από διαφορετικές 
συγγραφικές ομάδες,  διαφέρουν ως προς τη φιλοσοφία και τη δομή ενοτήτων ή σελίδων, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει σε αυτά μια πληθώρα διαφορετικών αναπαραστάσεων (συνολικά 314 
Ο.Α. του μικρόκοσμου). Η ανάλυση των δεδομένων στηρίζεται στη Θεμελιωμένη Θεωρία 
(Strauss & Corbin, 1998) και έγινε κάτω από φαινομενογραφική οπτική (Marton, 1986), ενώ 
οδήγησε στην παραγωγή κατηγοριοποιήσεων με τη μορφή συστημικών δικτύων. Μονάδα 
ανάλυσης είναι  κάθε Ο.Α. του μικρόκοσμου μαζί με τη λεζάντα που τη συνοδεύει. Η 
συνεχής μελέτη και σύγκριση των υπό ανάλυση Ο.Α. αποτέλεσε τη βασική διαδικασία 
ανατροφοδότησης, με αποτέλεσμα τα παραγόμενα δίκτυα να αλλάξουν αρκετές φορές έως 
ότου πάρουν την τελική τους μορφή. Ακόμη, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της μελέτης 
αυτής στηρίχθηκε στη σύγκριση των αποτελεσμάτων από τρεις ανεξάρτητους κριτές που 
κατέληξε σε συμφωνία ως προς την τελική μορφή των δικτύων. 
 
Αποτελέσματα ανάλυσης των Οπτικών Αναπαραστάσεων του μικρόκοσμου   
Από τη μελέτη των Ο.Α. του μικρόκοσμου στα υπό διερεύνηση εγχειρίδια, προέκυψαν 
τέσσερις άξονες ανάλυσης. Οι άξονες αυτοί είναι: α) ο άξονας του κυρίαρχου εννοιολογικού 
πλαισίου β) ο άξονας των χαρακτηριστικών της αναπαράστασης γ) ο άξονας της σχέσης των 
Ο.Α. με το κείμενο που τις περιβάλλει δ) ο άξονας των διδακτικών χαρακτηριστικών των Ο.Α. 
(Αμαριωτάκης,  Παπαγεωργίου & Σπηλιωτοπούλου, 2014). Στο μέρος της έρευνας που 
παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη εργασία, έχει επιλεγεί ο άξονας των διδακτικών 
χαρακτηριστικών των Ο.Α.. Η ανάλυση στηρίζεται στο σύνολο των Ο.Α. που 
αναγνωρίστηκαν ως αναπαραστάσεις του μικρόκοσμου. Το σχήμα κατηγοριοποίησης που 
προέκυψε παρουσιάζεται με τη με τη μορφή συστημικού δικτύου στο σχήμα 1.  
Με τον όρο διδακτικά χαρακτηριστικά μιας Ο.Α. εννοούμε εκείνα τα χαρακτηριστικά της 
Ο.Α. που υποστηρίζουν τους διδακτικούς στόχους, διαμορφώνουν  το πού δίνεται η έμφαση 
και μέσα σε ποιο πλαίσιο οι οντότητες του μικρόκοσμου τοποθετούνται. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά μπορεί να αφορούν είτε συγκεκριμένα διακριτά και ανεξάρτητα τμήματα της Ο.Α. (π.χ. 
κάθε απεικονιζόμενη οντότητα), είτε ένα σύνολο τμημάτων της Ο.Α. (π.χ. ταυτόχρονη και 
συνδυασμένη χρήση συμβόλων και αντικειμένων), ή περισσότερες από μία εικόνες οι οποίες 
μπορεί ή και όχι να διακρίνονται μεταξύ τους. Περαιτέρω σε μια Ο.Α. μπορούμε να 
διακρίνουμε τις εξής διαστάσεις ως προς τα διδακτικά χαρακτηριστικά της: 
α) Εννοιολογική έμφαση. Η διάσταση αυτή εξετάζει που η Ο.Α. θέτει την έμφαση, ποιες 
πλευρές του εννοιολογικού πλαισίου αναδεικνύονται σε κάθε Ο.Α., που αποσκοπεί η Ο.Α. 
μέσα από το περιεχόμενο της, καθώς και τη σύνθεση των αναπαριστώμενων οντοτήτων. 
Τέσσερις κατηγορίες διακρίνονται από την ανάλυση i) Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι 
Ο.Α. που η έμφασή τους είναι στην παρουσίαση των εννοιών του μικρόκοσμου στους μαθητές. 
ii) Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι αναπαραστάσεις στις οποίες ή έμφαση δίνεται στην 
ανάδειξη σχέσεων μεταξύ οντοτήτων του μικρόκοσμου iii) Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει 
εκείνες τις αναπαραστάσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας προκειμένου να εξηγήσουν ή να αιτιολογήσουν έννοιες και 
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γεγονότα του μικρόκοσμου iv) Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν και οι Ο.Α. των οποίων η 
έμφαση είναι η σύνδεση με εργαστηριακή διαδικασία. 

 Σχήμα 1. Κατηγορίες ανάλυσης των Ο.Α. ως προς τα διδακτικά τους χαρακτηριστικά 
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β) Διδακτικός στόχος. Η διάσταση αυτή επιχειρεί να αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους 
μια Ο.Α. επιχειρεί να δώσει στο μαθητή εκείνα τα ερεθίσματα/εμπειρίες ώστε να αποκτήσει 
τη σχετική με το μικρόκοσμο επιστημονική γνώση. Διακρίνονται πέντε κατηγορίες οι οποίες 
σχετίζονται άμεσα με τον αριθμό πληροφοριών που περιέχονται στις Ο.Α. και στο κυρίως 
κείμενο, καθώς και στο τρόπο με τον οποίο συλλέγονται οι πληροφορίες από τους μαθητές. i) 
Δημιουργίας διάθεσης. Οι αναπαραστάσεις αυτές δεν επιδιώκουν ο αναγνώστης να εξάγει 
κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα (από αυτά που η αναπαράσταση περιλαμβάνει). Επίσης, δεν 
σχετίζονται με καμία από τις περιγραφόμενες στο κυρίως κείμενο έννοιες ii) Γνώσεων. Σε 
αυτή την κατηγορία ανήκουν οι Ο.Α. οι οποίες, είτε παρουσιάζουν τις πληροφορίες του 
κυρίως κειμένου, είτε προσθέτουν και άλλα στοιχεία πέραν αυτών που δίνονται στο κυρίως 
κείμενο. Τέτοιες αναπαραστάσεις περιέχουν ξεκάθαρα οντότητες του μικρόκοσμου, 
αντικείμενα του μακρόκοσμου ή παρουσιάζουν διαδικασίες οι οποίες όμως υπάρχουν στο 
κυρίως κείμενο iii) Κριτικής σκέψης και συμπερασμάτων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 
όλες οι Ο.Α. οι οποίες με την ανάγνωσή τους ο μαθητής εκτίθεται σε μια καθορισμένη ομάδα 
πληροφοριών και καλείται να οργανώσει τις πληροφορίες αυτές, να τις αξιολογήσει και 
κατόπιν να οδηγηθεί σε συμπεράσματα. Η κατηγορία αυτή διαφέρει από αυτή των 
αναπαραστάσεων γνώσεων στο πλήθος και το είδος των πληροφοριών που παρέχονται στο 
μαθητή iv) Εμπλοκής σε δραστηριότητα. Αυτές είναι αναπαραστάσεις στις οποίες προβάλλεται 
ταυτόχρονα με τις έννοιες του μικρόκοσμου και κάποιου είδους δραστηριότητα, είτε της 
καθημερινής ζωής είτε εργαστηριακή άσκηση, στην οποία οι μαθητές μπορούν να  
εμπλακούν.  
γ) Θέση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Η διάσταση αυτή στοχεύει στο να αναλύσει τη 
διδακτική αξία της Ο.Α. αναφορικά με τη θέση που έχει αυτή στο αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών (ΑΠΣ). Διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες σε αυτή την διάσταση: i) Μέρος ενότητας 
για τη δομή της ύλης. Σε αυτή την κατηγορία αναλύονται όλες οι αναπαραστάσεις οι οποίες 
βρίσκονται σε διακριτές ενότητες (ή κεφάλαια) των βιβλίων και οι οποίες  τιτλοφορούνται με 
τους χαρακτηριστικούς όρους της δομής της ύλης ii) Μέρος ενότητας εκτός δομής της ύλης. 
Περιλαμβάνει όλες αυτές τις Ο.Α. οι οποίες δεν ανήκουν στην προηγούμενη κατηγορία, 
δηλαδή ανήκουν σε ενότητες (ή κεφάλαια) που έχουν ως τίτλο έννοιες οι οποίες δεν έχουν 
άμεση σχέση με τη δομή της ύλης.  
δ) Το πλαίσιο αναφοράς. Η διάσταση αυτή εξετάζει αν στην Ο.Α. γίνεται σύνδεση των 
οντοτήτων του μικρόκοσμου με διάφορες εκφάνσεις της πραγματικότητας και σχετίζεται και 
με το θέμα που διαπραγματεύεται η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου. Έτσι το πλαίσιο 
αναφοράς μιας Ο.Α. διακρίνεται σε: i) Ιστορικό αν η  ΟΑ περιέχει ιστορικά στοιχεία ή 
πρόσωπα. ii) Πειραματικό-Εργαστηριακό, αν οι αναπαριστώμενες οντότητες σχετίζονται με 
εργαστηριακά πειράματα iii) Καθημερινής ζωής αν η αναφορά είναι σε αντικείμενα ή 
γεγονότα της καθημερινής ζωής iv) Σχολικό όταν οι αναπαριστώμενες οντότητες 
παρουσιάζονται αποπλαισιωμένες, χωρίς δηλαδή να τοποθετούνται σε κάποιο από τα 
προηγούμενα πλαίσια.  
 
Παραδείγματα ανάλυση 
Παραδείγματα ανάλυσης Ο.Α. συζητούνται στη συνέχεια, με βάση τις εικόνες 1 και 2. Στην 
Ο.Α. που παρουσιάζεται στην εικόνα 1, η εννοιολογική έμφαση θεωρείται ότι δίνεται στην 
περιγραφική εξήγηση του φαινομένου της αραίωσης, έχει ως διδακτικό στόχο την εμπλοκή 
των μαθητών σε δραστηριότητα και το πλαίσιο αναφοράς είναι πειραματικό. Στην Ο.Α. που 
παρουσιάζεται στην εικόνα 2, η εννοιολογική έμφαση δίνεται στην παρουσίαση του 
φαινομένου της χημικής αντίδρασης, έχει διδακτικό στόχο την προσφορά γνώσης και το 
πλαίσιο είναι σχολικό. 
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Συζήτηση –  Προεκτάσεις   
Καθώς τα σχολικά εγχειρίδια είναι παντού στη σχολική εκπαίδευση (και ιδιαίτερα στις 
φυσικές επιστήμες), με αυτά να καθορίζουν τη σειρά, τα παραδείγματα και τις εφαρμογές με 
τα οποία οι μαθητές έρχονται σε επαφή (Yager, 1983), κάθε διαδικασία ανάλυσής τους δε 
μπορεί παρά να αποτελέσει μια επιπλέον ευκαιρία για προβληματισμό και βελτίωση τους. 

Στην παρούσα εργασία oι τέσσερις διαστάσεις ανάλυσης που προέκυψαν δεν αποτελούν 
ολιστική περιγραφή του διδακτικού ρόλου των Ο.Α. στα αντίστοιχα εγχειρίδια, αλλά 
εμπλουτίζουν τον τρόπο με τον οποίο τις αντιλαμβανόμαστε ενώ αυξάνουν και τις 
δυνατότητες χρησιμοποίησης τους. Αν και μια ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων θα 
μπορούσε να «ρίξει περισσότερο φως» στην κατεύθυνση αναζήτησης του διδακτικού ρόλου 
των Ο.Α. του μικρόκοσμου, τα μέχρι τώρα συμπεράσματα κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα για:  
α) Εκπαιδευτικούς, καθώς αυτοί είναι οι άμεσοι διαχειριστές της επιστημονικής γνώσης στη 
σχολική αίθουσα. Αποκτώντας μια ευρύτερη  εικόνα για τις διδακτικές δυνατότητες μιας Ο.Α 
του μικρόκοσμου, μπορούν χρησιμοποιώντας τες, να βοηθήσουν τους μαθητές τους στο να 
προσεγγίσουν τις σχετικές με αυτόν έννοιες ακόμα πιο αποτελεσματικά. 

 Εικόνα 2. Παράδειγμα ανάλυσης Ο.Α. ως προς  τα διδακτικά της χαρακτηριστικά 
 

  

 Εικόνα 1. Παράδειγμα ανάλυσης Ο.Α. ως προς  τα διδακτικά της χαρακτηριστικά 
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β) Συγγραφείς των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων, καθώς μια τέτοια ανάλυση τους δίνει 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν Ο.Α. οι οποίες θα επικεντρώνονται στους διδακτικούς 
στόχους που επιθυμούν. 
γ) Σχεδιαστές αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να περιλάβουν στους διδακτικούς στόχους 
τους και την αξιοποίηση των Ο.Α. ή και να επεκτείνουν τη διδασκαλία των μικροσκοπικών 
εννοιών σε μικρότερες τάξεις. 
δ) Ερευνητές που διευρύνουν τη διδακτική αξία των Ο.Α. ή εξερευνούν διδακτικές 
προσεγγίσεις μέσα από τη χρήση των Ο.Α.  
Η βελτίωση της ποιότητας της διδακτικής πράξης ήταν πάντα ένας μεγάλος στόχος για κάθε 
εμπλεκόμενο με το σχολείο. Ξεκινώντας από την  σύγχρονη αντίληψη της διδακτικής των 
φυσικών επιστημών, για την οποία πρωταρχικό ρόλο κατέχει η σύνδεση και η εμβάθυνση 
στις έννοιες και στις ερμηνείες των φαινομένων, η μάθηση με εικόνες δύναται να αποτελέσει 
τον ακρογωνιαίο λίθο.  
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Πανταζή Γιαννούλα1, Τσαπαρλής Γεώργιος2 
 

1 Εκπαιδευτικός, υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Πρέβεζας liannapantazi@in.gr 2 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων gtseper@cc.uoi.gr   
 
Περίληψη  Η παρούσα εργασία αφορά μια προσπάθεια ανάλυσης (καταγραφής και ταξινόμησης) της 
εικονογράφησης και των υπερσυνδέσμων των διαδραστικών εμπλουτισμένων ηλεκτρονικών 
σχολικών βιβλίων Χημείας της β' και γ΄ τάξης γυμνασίου του «Ψηφιακού Σχολείου». Μια 
χημική αναπαράσταση που περιέχει ταυτόχρονα το μακροσκοπικό, το υπομικροσκοπικό και 
το συμβολικό επίπεδο της χημείας βοηθά τον μαθητή στην κατανόηση του φαινομένου αλλά 
και στο να μεταβαίνει από το ένα χημικό επίπεδο στο άλλο, ανεξάρτητα από το αν η 
αναπαράσταση αποτυπώνεται ως εικόνα ή βίντεο ή εικονικό πείραμα ή προσομοίωση ή ως 
διαδραστικό παιχνίδι.  
 
Abstract This work undertook to analyze (record and classify) the illustrations and the hyperlinks 
occurring in the enriched with hyperlinks electronic textbooks for the eighth and the ninth 
grades of Greek lower-secondary school (under the program “Digital School”). A chemical 
representation which simultaneously involves all three levels of chemistry (the macroscopic, 
the submicroscopic and the symbolic) helps students understand a phenomenon and shift from 
one chemical level to another, irrespective of whether the representation is reflected as an 
image or in video or as a virtual experiment or a simulation or an interactive game.  
 
 
Εισαγωγή 
Τα βιβλία είναι τα κύρια εργαλεία διδασκαλίας: χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα από την 
υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, δίδονται σε όλους τους μαθητές, χρησιμοποιούνται για 
την μελέτη στο σπίτι τους όχι μόνο κατά την φοίτησή τους αλλά και ίσως μετά την 
αποφοίτησή τους και αποτελούν πηγή πληροφοριών. Η εικονογράφηση και το κείμενο στα 
βιβλία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο τόσο στη διδασκαλία όσο και στην κατανόηση των 
εννοιών από τους μαθητές. Ειδικότερα, οι εικόνες χρησιμοποιούνται και για να 
προσελκύσουν την προσοχή τους. Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες καταλαμβάνουν όλο και 
περισσότερο χώρο στα σχολικά εγχειρίδια, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται και εκπαιδευτικά 
λογισμικά. Το εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο του μαθητή οπτικοποιεί καταστάσεις που 
δεν μπορούν να περιγραφούν με λέξεις: συνδυάζει γραφικά, βίντεο, μουσική, κείμενο, 
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παιχνίδια κατανόησης της διδασκόμενης ύλης, πρόσθετες πληροφορίες από εγκυκλοπαίδειες, 
έχει κίνηση, χρώμα και ήχο. 
Η χημεία μελετά και μοντελοποιεί έννοιες και διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι πάντα άμεσα 
παρατηρήσιμες με γυμνό οφθαλμό, όπως τα μόρια και τα άτομα, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ατόμων και μορίων, η μοριακή δομή και άλλα. Οι εκπαιδευτικοί, τα σχολικά βιβλία, τα 
διαδραστικά βιβλία του ψηφιακού σχολείου και το εργαστήριο πρέπει να ωθήσουν τον 
μαθητή ώστε να δημιουργήσει νοητικές εικόνες (νοητικά μοντέλα) για τις αφηρημένες έννοιες 
και διαδικασίες, έτσι ώστε οι εικόνες αυτές να δώσουν νόημα στον αόρατο/αφηρημένο  
κόσμο της χημείας. Ο εξωτερικός/μακροσκοπικός κόσμος μπορεί να αναπαρασταθεί στο 
μυαλό κάποιου είτε λεκτικά είτε εικονικά (Eysenck & Keane 1990) κι έτσι η απόκτηση της 
γνώσης γίνεται πιο φιλική στον εκπαιδευόμενο μέσα από τις αναπαραστάσεις αυτές 
(Freedberg 1989). Ο τρόπος που διαβάζουμε μια εικόνα εξαρτάται από τα αποθέματα των 
νοητικών αναπαραστάσεων που είναι αποθηκευμένα στο μυαλό μας (Gombrich 1972, Χαλκιά 
& Θεοδωρίδης 2002). Η χρήση της τεχνολογίας και ειδικά των υπολογιστών μπορεί να 
συμβάλει στην καλύτερη διδασκαλία και μάθηση. Η χρήση των μοντέλων και των 
προσομοιώσεων καθώς και οι τεχνικές οπτικοποίησης μπορεί να βοηθήσουν τους μαθητές να 
ξεπεράσουν τις παρανοήσεις τους (Τσαπαρλής 2009).  
Η οπτικοποίηση των χημικών διαδικασιών είναι απαραίτητη στην ανάπτυξη της χημικής 
κατανόησης (Gkitzia et al. 2011). Η εννοιολογική κατανόηση όμως της χημείας δεν μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσω εικόνων στο μακροσκοπικό επίπεδο (Τσαπαρλής 2009, Cabel 1999). 
Σύμφωνα με τον Johnstone (1991, 1993), η χημεία λειτουργεί σε τρία επίπεδα: το 
μακροσκοπικό, το συμβολικό και το υπομικροσκοπικό. Για να επιτευχθεί η εννοιολογική 
κατανόηση της χημείας, τα επίπεδα αυτά πρέπει να συνδεθούν το ένα με το άλλο, αλλά αυτό 
είναι δύσκολο εγχείρημα για τους μαθητές (Τσαπαρλής 2009). Έτσι οι χημικοί επινόησαν 
μοριακούς τύπους, χημικές εξισώσεις και χημικά μοντέλα για να μπορέσουν οι μαθητές να 
συνδέσουν τα τρία επίπεδα (Hoffman & Laszlo, 1991, Mathewson 2005).  
Επειδή οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευχέρεια να μεταβαίνουν από το ένα χημικό επίπεδο στο 
άλλο θεωρούν ότι και οι μαθητές μπορούν να πράξουν το ίδιο (Treagust et al., 2003). 
Μελέτες όμως έχουν δείξει ότι η κατανόηση του περιεχομένου των εικόνων δεν είναι δυνατή, 
ειδικά όταν ο μαθητής δεν γνωρίζει τον «κώδικά τους», γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 
να αφιερώνουν χρόνο και προσπάθεια ώστε οι μαθητές τους να κατανοήσουν την «οπτική 
γλώσσα» και να αντιληφθούν το νόημα των εικόνων αλλά και τις ασαφείς έννοιες που 
μπορούν να μεταφέρουν αυτές (Pinto & Ametller, 2002). Επιπλέον οι εικόνες δεν πρέπει 
μόνο να βοηθούν τους μαθητές να κατανοούν τις διάφορες χημικές έννοιες και διαδικασίες 
αλλά και να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στην διδασκαλία τους (Gkitzia et al. 2011). 
Για παράδειγμα, η έννοια της χημικής αντίδρασης όταν παρουσιάζεται σε κάποιο σχολικό 
βιβλίο θα πρέπει να περιλαμβάνει αναπαραστάσεις και στα τρία χημικά επίπεδα (να 
μελετάται και στα τρία χημικά επίπεδα). Το μακροσκοπικό επίπεδο βοηθάει να κατανοήσουν 
οι μαθητές το εξεταζόμενο φαινόμενο, το υπομικροσκοπικό επίπεδο για να καταλάβουν την 
εξήγηση του φαινομένου και το συμβολικό επίπεδο για να μάθουν τον συμβολισμό του 
(δηλαδή την αναπαράστασή του με σύμβολα, εξισώσεις και/ή γραφικές παραστάσεις) 
(Gkitzia et al. 2011).  
Είναι λοιπόν αναγκαίο να μελετήσουμε τις εικόνες και το περιεχόμενο στο οποίο οδηγούν οι 
υπερσύνδεσμοι των εμπλουτισμένων σχολικών βιβλίων χημείας του ψηφιακού σχολείου ως 
προς το μακροσκοπικό, το υπομικροσκοπικό και το συμβολικό επίπεδο, προκειμένου να 
εξετάσουμε αν επιτελούν τον ρόλο που τους αναλογεί στην κατανόηση των χημικών 
φαινομένων και επίσης αν η σχετική συμμετοχή τους είναι ικανοποιητική. Η μελέτη αυτή 
περιλαμβάνει την ανάλυση (καταγραφή και ταξινόμηση) των εικόνων και των 
υπερσυνδέσμων των εμπλουτισμένων διαδραστικών βιβλίων της χημείας της β΄ και γ΄τάξης 



877 
 

γυμνασίου. Στόχος ήταν να ερευνήσουμε σε ποιο εύρος γίνεται έκθεση των μαθητών στα τρία 
χημικά επίπεδα. Η μελέτη καθοδηγήθηκε από τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 1. Ποια είναι τα διάφορα είδη των εικόνων και των υπερσυνδέσμων που χρησιμοποιούνται στα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία χημείας της β' και γ΄ τάξης γυμνασίου του ψηφιακού σχολείου; 2. Αυξάνεται το σύνολο των υπομικροσκοπικών, συμβολικών και ιδιαίτερα των πολλαπλών αναπαραστάσεων στο εμπλουτισμένο σχολικό βιβλίο χημείας της γ΄ γυμνασίου σε σχέση με το εμπλουτισμένο βιβλίο της β΄ τάξης; 
 
Μεθοδολογία: Κωδικοποίηση και Ανάλυση 
Χρησιμοποιώντας την κωδικοποίηση που αναπτύχθηκε από τους Gkitzia, Salta, & Tzougraki 
(2011), κάθε σελίδα των εμπλουτισμένων διαδραστικών βιβλίων του «ψηφιακού σχολείου» 
αναλύθηκε ως προς το είδος των εικόνων και των υπερσυνδέσμων που περιέχει. Ειδικότερα, 
οι εικόνες και οι υπερσύνδεσμοι των διαδραστικών βιβλίων  κωδικοποιήθηκαν με τους όρους: 
μακροσκοπικές αναπαραστάσεις, συμβολικές αναπαραστάσεις, υπομικροσκοπικές 
αναπαραστάσεις, υβριδικές αναπαραστάσεις, πολλαπλές αναπαραστάσεις και μεικτές 
αναπαραστάσεις (Gkitzia et al. 2011) (βλ. Σχήμα 1, παραδείγματα υπερσυνδέσμων). Οι 
υπερσύνδεμοι που δεν οδηγούν στα ανωτέρω είδη αναπαραστάσεων ταξινομήθηκαν με τη 
λέξη «άλλο», όπως π.χ. αυτοί που οδηγούν για περισσότερες πληροφορίες στη wikipedia ή σε 
συναρμολόγηση ενός παζλ. 
Μακροσκοπική αναπαράσταση: Χρησιμοποιεί εικόνες (φωτογραφίες ή σχέδια) ή βίντεο για 
να  απεικονίσει φαινόμενα από την καθημερινή ζωή ή το εργαστήριο, σύμφωνα με την οπτική 
αίσθηση του ανθρώπου (βλ. Σχήμα 1).  
Συμβολική αναπαράσταση: Χρησιμοποιεί χημικά σύμβολα, γράμματα, αριθμούς, γραφικές 
παραστάσεις, αλγεβρικές παραστάσεις, αλγεβρικές εξισώσεις, δομές Lewis, κ.λπ. (βλ. Σχήμα 
1).  
Υπομικροσκοπική αναπαράσταση: Χρησιμοποιεί εικόνες (φωτογραφίες ή σχέδια) ή βίντεο, 
κινούμενα σχέδια, μοριακά μοντέλα για να  απεικονίσει φαινόμενα από την καθημερινή ζωή 
ή το εργαστήριο και για να αναπαραστήσει τη δομή ή και την κίνηση του μικρόκοσμου. 
Σκοπό έχει να αναπτύξει την ικανότητα των μαθητών να διεισδύσουν στο μικρόκοσμο με τα 
μάτια του μυαλού τους και να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα. Επίσης να μπορούν να 
απεικονίζουν/μοντελοποιούν στο υπομικροσκοπικό επίπεδο ένα (μακροσκοπικό) φαινόμενο 
(βλ. Σχήμα 1).  
Η νοητική οπτικοποίηση του μικρόκοσμου, δηλαδή η σωματιδιακή φύση της ύλης είναι η 
βάση για την ερμηνεία και την κατανόηση των χημικών φαινομένων. Οι χρωματιστές σφαίρες 
και τα ελατήρια ή stick είναι τα εργαλεία-δομές που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο για την 
αναπαράσταση ψηλαφητών μοριακών μοντέλων. Είναι το κατεξοχήν είδος φυσικής 
αναπαράστασης που απεικονίζει τη σωματιδιακή δομή της ύλης. 
Πολλαπλή αναπαράσταση: Απεικονίζει το χημικό φαινόμενο ταυτόχρονα σε 2 ή 3 χημικά 
επίπεδα με τον συνδυασμό 2 ή 3 ξεχωριστών/διαφορετικών αναπαραστάσεων (βλ. Σχήμα 2). 
Υβριδική αναπαράσταση: Απεικονίζει το χημικό φαινόμενο συνδυάζοντας σε μία εικόνα τα 
χαρακτηριστικά από 2 ή 3 επίπεδα της χημείας σε μία αναπαράσταση (βλ. Σχήμα 1). 
Μεικτή αναπαράσταση: Απεικονίζει το χημικό φαινόμενο συνδυάζοντας το μακροσκοπικό 
ή το υπομικροσκοπικό ή το συμβολικό επίπεδο, ή δύο από αυτά ή και τα τρία, ταυτόχρονα με 
μία αναλογία–αντιστοιχία. Π.χ. σε μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης τα αντιδρώντα 
αναπαριστώνται με δύο ζευγάρια ανθρώπων που χορεύουν και τα προϊόντα με τα δύο 
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2Η2Ο(l) → Ο2(g) + 2Η2(g)  
 Πολλαπλή (υπομικροσκοπική και 

συμβολική) (β΄γυμνασίου) 

ζευγάρια ανθρώπων που έχουν αλλάξει τους παρτενέρ τους, ενώ ταυτόχρονα αναγράφεται η 
χημική εξίσωση της αντίδρασης. 
Οι εικόνες και οι υπερσύνδεσμοι ταξινομήθηκαν από δύο ανεξάρτητους και έμπειρους 
εκπαιδευτικούς. Το ποσοστό συμφωνίας μεταξύ τους ήταν 98%.  
 
Παραδείγματα υπερσυνδέσμων 
Μακροσκοπική αναπαράσταση: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6848 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
B202/219/1998,5027/extras/Experiments-
Simulations/KEF2_1_kikloforia_nerou_okeanous/KEF2_1_kikloforia_nerou_okeanous.swf 
Υβριδική αναπαράσταση: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1333 
Συμβολική αναπαράσταση:  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1359 
Υπομικροσκοπική αναπαράσταση: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1360,  
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1348, http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1332 
Πολλαπλή αναπαράσταση: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1334 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1358 
 

      
                Υβριδική                        Υπομικροσκοπική               Μακροσκοπική   
             (γ΄γυμνασίου)                             (γ΄γυμνασίου)          (β΄γυμνασίου)                                                           

 ….Συμβολική  (β΄γυμνασίου)   
 Σχήμα 1. Παραδείγματα αναπαραστάσεων από τα σχολικά βιβλία χημείας γυμνασίου. 
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Σχήμα 2: Πολλαπλή αναπαράσταση με τα τρία χημικά επίπεδα. 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Εικόνες: Το ποσοστό των εικόνων των μακροσκοπικών αναπαραστάσεων και στα δύο 
διαδραστικά βιβλία β΄ και γ΄ γυμνασίου υπερέχει σημαντικά (62% και 47%) σε σχέση με τις 
συμβολικές, υπομικροσκοπικές, πολλαπλές, υβριδικές και μεικτές αναπαραστάσεις, ενώ το 
ποσοστό των μεικτών αναπαραστάσεων είναι 0% και στα δύο διαδραστικά βιβλία. Οι 
συμβολικές αναπαραστάσεις κατέχουν ένα ποσοστό 27% και 34% αντίστοιχα στα 
διαδραστικά βιβλία της β΄ και γ΄ γυμνασίου, ενώ το ποσοστό των υπομικροσκοπικών 
αναπαραστάσεων είναι μόλις 4% και 5% αντίστοιχα. Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις 
συμμετέχουν σε ποσοστό 7% και 14% αντίστοιχα στα διαδραστικά βιβλία της β΄ και γ΄ 
γυμνασίου, δηλαδή το ποσοστό αυτών σχεδόν διπλασιάζεται στο διαδραστικό βιβλίο της γ΄ 
γυμνασίου. (βλ. Πίνακα 1).  
Αναλυτικότερα, από τις 18 πολλαπλές αναπαραστάσεις του διαδραστικού βιβλίου της β΄ 
γυμνασίου, 2 είναι μακροσκοπικές–συμβολικές, 2 μακροσκοπικές-υπομικροσκοπικές, 5 
υπομικροσκοπικές-συμβολικές και 9 μακροσκοπικές με λεκτικές εξηγήσεις. Καμία από τις 18 
αναπαραστάσεις δεν απεικονίζει το χημικό φαινόμενο ταυτόχρονα και στα τρία χημικά 
επίπεδα. 
Από τις 31 πολλαπλές αναπαραστάσεις του εμπλουτισμένου διαδραστικού βιβλίου της γ΄ 
γυμνασίου, 12 είναι μακροσκοπικές-συμβολικές και 16 υπομικροσκοπικές-συμβολικές. Δύο 
από τις 31 αναπαραστάσεις απεικονίζουν το χημικό φαινόμενο ταυτόχρονα σε 3 χημικά 
επίπεδα (βλ. Σχήμα 2) και μία απεικονίζει το χημικό φαινόμενο σε μακροσκοπικό και 
υπομικροσκοπικό επίπεδο, ενώ δίπλα σε συμβολικό επίπεδο έχει γραμμένες τις χημικές 
εξισώσεις οι οποίες ανήκουν στο σώμα του κειμένου και όχι ως λεζάντα.  
 

Πίνακας 1: Εικόνες των εμπλουτισμένων διαδραστικών  βιβλίων β΄και γ΄γυμνασίου 
 
 β΄ γυμνασίου γ΄ γυμνασίου β΄ γυμνασίου γ΄ γυμνασίου 
Μακροσκοπική 158 110 61,96% 47,21% 
Συμβολική 69 79 27,06% 33,91% 
Υπομικροσκοπική 10 11 3,92 % 4,72 % 
Πολλαπλή 18 31 7,06 % 13,3 % 
Υβριδική 1 2 0,39 % 0,86 % 
Μεικτή 0 0 0,00 % 0,00 % 
Σύνολο 256 233   
 



880 
 

Υπερσύνδεσμοι: Από τους 157 υπερσυνδέσμους του εμπλουτισμένου διαδραστικού βιβλίου 
της β΄ γυμνασίου, μόνο 5 αναφέρονται σε υπομικροσκοπικές δομές ενώ στο αντίστοιχο της γ΄ 
γυμνασίου σε υπομικροσκοπικές δομές αναφέρονται μόνο 10 υπερσύνδεσμοι από τους 183. 
(βλ. Πίνακες 2 και 3).  
Παρόλο που οι πολλαπλές αναπαραστάσεις των τριών επιπέδων μπορούν να μεταφέρουν ένα 
πολύ ισχυρό μήνυμα στο μαθητή και να τον προκαλέσουν να ασχοληθεί με το χημικό 
φαινόμενο, συνδέοντάς το τόσο με την επιστήμη της χημείας όσο και με την καθημερινή του 
ζωή, το ποσοστό τους είναι πολύ μικρό 0% στο βιβλίο της β΄γυμνασίου και περίπου 1%  στο 
βιβλίο της γ΄γυμνασίου. Επίσης μεικτές αναπαραστάσεις που συνδυάζουν ένα ή περισσότερα 
χημικά επίπεδα ταυτόχρονα με μία αναλογία–αντιστοιχία δεν υπάρχουν, αν και οι αναλογίες 
έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τις πληροφορίες στην αντιμετώπιση των 
εναλλακτικών ιδεών (Τσαπαρλής 1997).  
 

Πίνακας 2: Είδος αναπαραστάσεων υπερσυνδέσμων του εμπλουτισμένου διαδραστικού  
βιβλίου της β΄ γυμνασίου 

 
Β΄ Γυμνασίου  Πλήθος  Μακροσκοπικές- 

συμβολικές  Υπομικροσκοπικές-  
συμβολικές 

Μακροσκοπική   39     
Συμβολική  1     
Υπομικροσκοπική  5     
Πολλαπλή  10 5 5 
Υβριδική  1   
Mερικό σύνολο   56   
Άλλο  101   
Γενικό σύνολο υπερσυνδέσμων 157   
 

Πίνακας 3: Είδος αναπαραστάσεων υπερσύνδεσμων του εμπλουτισμένου διαδραστικού  
βιβλίου της γ΄ γυμνασίου 

 
Γ΄ Γυμνασίου   Μακροσκοπικές-  

Συμβολικές  
Υπομικροσκοπικές-   

Συμβολικές 
Μακροσκοπικές- 

Υπομικροσκοπικές 
Μακροσκοπικές- 

Υπομικροσκοπικές-  
Συμβολικές 

Μακροσκοπική  16         
Συμβολική  7         
Υπομικροσκοπική  6         
Πολλαπλή  22 10 3 3 6 
Υβριδική  1     
Mερικό σύνολο   52     
Άλλο  131     
Γενικό σύνολο 
υπερσυνδέσμων 183     
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Συμπεράσματα και προτάσεις  
«Η εικόνα δεν είναι ένα «αθώο» διακοσμητικό στοιχείο των σχολικών εγχειριδίων των 
φυσικών επιστημών ή άλλου εκπαιδευτικού υλικού. Απεναντίας είναι ένα «γοητευτικό και 
σύνθετο εργαλείο που απαιτεί μεγάλη προσοχή στο χειρισμό του για να αποδειχθεί αποδοτικό 
στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη» (Χαλκιά & Θεοδωρίδης 2002). Είναι αυτονόητο ότι οι 
χημικές αναπαραστάσεις συνεισφέρουν στη μάθηση μόνο αν οι μαθητές μπορούν να 
κατανοήσουν σωστά τις έννοιες που αυτές παρουσιάζουν. Σύμφωνα με τον Ainsworth (2006), 
επιλέγοντας την κατάλληλη αναπαράσταση για συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, 
μπορούμε να αυξήσουμε την κατανόηση της συγκεκριμένης έννοιας και την επίδοση του 
μαθητή. 
Ωστόσο η βιβλιογραφική έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές αδυνατούν να αντιληφθούν το σωστό 
μήνυμα που αυτές μεταφέρουν (Novick and Nussbaum, 1981, Ben-Zvi et al., 1986, De Vos 
and Verdonk, 1987a, De Vos and Verdonk, 1987b, Haidar and Abraham, 1991, Krajcik, 1991, 
Abraham et al., 1992, Hesse and Anderson, 1992, Keig and Rubba, 1993, Nakhleh, 1993, 
Abraham et al., 1994, Garnett et al., 1995, De Vos and Verdonk, 1996, Kozma and Russell, 
1997, Τσαπαρλής 2009). Επιπλέον οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις χημικές 
αναπαραστάσεις για να ελέγξουν αν οι μαθητές μπορούν να περιγράψουν λεκτικά τα χημικά 
φαινόμενα και/ή τα χημικά σύμβολα και δεν ενθαρρύνουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν τις 
αναπαραστάσεις για να περάσουν π.χ. από μια μακροσκοπική σε μια συμβολική ή 
υπομικροσκοπική αναπαράσταση (Philipp, Johnson, & Yezierski 2014). Έτσι η απλή 
παρουσία τους σε ένα βιβλίο δεν εξασφαλίζει ότι ενισχύουν τη μάθηση.  
Στην έρευνά μας παρατηρήσαμε μια μικρή αύξηση των συμβολικών και υπομικροσκοπικών 
αναπαραστάσεων και μια μεγαλύτερη των πολλαπλών αναπαραστάσεων στο βιβλίο της γ΄ 
γυμνασίου. Όμως μόνο τρεις (3) πολλαπλές αναπαραστάσεις στην εικονογράφηση και έξι (6) 
υπερσύνδεσμοι αναφέρονται ταυτόχρονα στα τρία χημικά επίπεδα. Για τον λόγο αυτό οι 
συγγραφείς των βιβλίων θα πρέπει να αναδείξουν τα στοιχεία των αναπαραστάσεων. Η 
επιλογή και ο σχεδιασμός τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνδέσεις μεταξύ του 
μακροσκοπικού, του υπομικροσκοπικού και του συμβολικού χημικού επιπέδου (πολλαπλή 
αναπαράσταση με τα τρία χημικά επίπεδα), ώστε οι μαθητές να μπορούν να κατανοήσουν 
πλήρως τα τρία επίπεδα. Προσδοκία μας είναι οι συγγραφείς των σχολικών βιβλίων χημείας 
να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην ανάγκη και στη σημασία των υπομικροσκοπικών, των 
μεικτών και ιδιαίτερα των πολλαπλών αναπαραστάσεων, οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται 
ταυτόχρονα στα τρία επίπεδα της χημείας (μακροσκοπικό, υπομικροσκοπικό, συμβολικό), 
καθότι το ποσοστό αυτών στα σημερινά σχολικά βιβλία του γυμνασίου είναι μικρό, ενώ η 
συμβολή τους στην κατανόηση της χημείας είναι μεγάλη. 
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Προεκτείνοντας τα Προγράμματα Σπουδών Γεωγραφίας με τη 
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 Περίληψη  Οι δορυφορικές εικόνες είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που μπορεί να προσφέρει στους 

μαθητές επίκαιρη πληροφορία συνδεδεμένη με τα μεγαλύτερα γεγονότα ή τις φυσικές 
καταστροφές που συμβαίνουν στον κόσμο, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετοι οικονομικοί 
πόροι. Αν και υπάρχουν απόψεις που τονίζουν τη δυσκολία της εφαρμογής των  δορυφορικών 
εικόνων στη διδασκαλία της Γεωγραφίας, σύγχρονες εργασίες  υποστηρίζουν ότι είναι δυνατή 
η ένταξή τους στην εκπαίδευση αν ακολουθηθεί ο σχεδιασμός bottom - up. Η παρούσα 
εργασία προτείνει  την προέκταση των θεματικών της Γεωγραφίας στο ελληνικό Πρόγραμμα 
Σπουδών του μαθήματος με τη χρήση των δορυφορικών εικόνων. Η διερευνητική προσέγγιση 
που θα πρέπει να συνοδεύει την ένταξή τους, δίνει  στους μαθητές τη δυνατότητα αφενός να 
συνδέσουν τη Γεωγραφία με τον πραγματικό κόσμο, αφετέρου να διευρύνουν την κατανόησή 
τους ως προς το περιεχόμενο και τις εφαρμογές της επιστήμης. 
 Abstract  Satellite images, as an innovative toll, offer students free access to the most advanced 
information related to big events or natural disasters recorded around the world. Although 
some scientists underline the difficulty of implementation of satellite images in school 
Geography, others argue that it is possible to integrate satellite imagery into the teaching field 
following a bottom up methodology. This paper proposes a thematic development and 
extension of Greek Geography Curriculum via the use of satellite images in the classroom. 
Inquiry experiences can provide valuable opportunities for students not only to link 
Geography to the real world, but also to improve their understanding of both science content 
and scientific practices. 
 
 
Εισαγωγή 
Οι εικόνες που λαμβάνουν οι δορυφόροι οι οποίοι έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από την Γη και 
απεικονίζουν την επιφάνειά της, πέρα από το να συναρπάζουν, προσφέρουν σημαντικές 
πληροφορίες για τον πλανήτη.  
Αν και στοιχεία για την τήξη των παγοκαλυμμάτων, την αλλαγή του κλίματος ή την οξίνιση 
των ωκεανών γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, οι μαθητές δεν έχουν σαφή 
εκτίμηση του πεδίου ή των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών αλλαγών που συνέβησαν στο 
παρελθόν και εξακολουθούν να συμβαίνουν στις μέρες μας. Μια προσεκτική εξέταση της 
ύλης που διδάσκεται στο σύγχρονο σχολείο, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι συχνά ενσωματώνει 
ένα σύνολο δεδομένων τα οποία κάποιες φορές δεν είναι επικαιροποιημένα ή άλλοτε δεν 
είναι αντιπροσωπευτικά των πραγματικών περιβαλλοντικών συνθηκών.  
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Επιπλέον ο τρόπος προσέγγισης των ποικίλων θεμάτων δεν οπλίζει τους μελλοντικούς 
πολίτες με την εμπειρία στην εξεύρεση, συλλογή, ή ερμηνεία πραγματικών δεδομένων.  
Η Γεωγραφία είναι το διδακτικό αντικείμενο που δημιουργεί και διατηρεί το ενδιαφέρον και 
την αίσθηση αναζήτησης για τον κόσμο (περιβάλλον και άνθρωποι) και βοηθάει τους 
μαθητές να κατανοήσουν τη δυναμική του, την πολυπλοκότητά του, και τις αλλαγές που 
συμβαίνουν σε αυτόν. Καταγράφει πού βρίσκονται οι τόποι, ερμηνεύει πώς δημιουργήθηκαν 
οι τόποι και τα τοπία, πώς αλληλεπιδρά ο άνθρωπος με το περιβάλλον και πώς μια σειρά από 
διαφορετικές οικονομίες, κοινωνίες και τοπία συνδέονται μεταξύ τους.   
Η γεωγραφική έρευνα ενθαρρύνει τους μαθητές να θέτουν ερωτήματα, να σκέφτονται κριτικά 
και να διερευνούν ζητήματα που επηρεάζουν τον κόσμο και τη ζωή των ανθρώπων  όχι μόνο 
στο παρόν αλλά και στο μέλλον. 
Οι κλιματικές αλλαγές και τα παγοκαλύμματα είναι μόνο κάποια από τα θέματα στα οποία οι 
μαθητές θα μπορούσαν να εμβαθύνουν και να κατανοήσουν καλύτερα με τη χρήση των 
δορυφορικών εικόνων. Τι συμβαίνει με τις χρήσεις γης και τη δασοκάλυψη του πλανήτη; 
Πώς αλλάζουν οι τόποι μέσα στην πάροδο των χρόνων; Πού μπορεί να χωροθετηθεί ένας 
ΧΥΤΑ; Σε μια εποχή που η τεχνολογία βρίσκεται στην αιχμή της, τα δεδομένα στο σχολείο 
παρουσιάζονται μέσα από κείμενα μη ακριβή (δημοσιογραφικά), η δε διαδικασία 
επεξεργασίας τους είναι περισσότερο φιλολογική παρά ταιριαστή στις φυσικές επιστήμες. 
 
Πλαίσιο  
Είναι γνωστό ότι πριν από δεκαπέντε χρόνια, οι δορυφορικές εικόνες ήταν προσιτές μόνο από 
τους ερευνητές. Η πρόσβαση σε αυτές απαιτούσε πολύπλοκες συνθέσεις υπολογιστών, 
ακριβά μηχανήματα και εξειδικευμένες γνώσεις όχι μόνο σε επίπεδο ανάγνωσης, αλλά και σε 
επίπεδο τεχνολογίας. Σήμερα, οι δορυφορικές εικόνες είναι εύκολα προσιτές μέσω του 
διαδικτύου, με χρήση του υπολογιστή που διαθέτει κάποιος στο σπίτι του ή στο σχολείο.  
H ίδια η φύση των δορυφορικών εικόνων (αν και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις κυρίως σε 
επίπεδο ανάγνωσης) επιτρέπει στους μαθητές να εξερευνήσουν τη Γη κατά τρόπο δυναμικό 
και διαλεκτικό, γεγονός που τους βοηθά να κατανοήσουν  το χωρικό πλαίσιο ως σύνολο  και 
να ερμηνεύσουν πιο ενεργητικά και μέσα από μία πιο ευρηματική και παιδαγωγική 
προσέγγιση τα γεωγραφικά θέματα.  
Έρευνα που έγινε σε 110 μαθητές της Β’ Γυμνασίου στην Αμερική  (Bodzin 2011) 
υποστηρίζει ότι οι δορυφορικές εικόνες συνδέονται με την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης. Εν 
τούτοις, όπως τονίζεται, για την ενσωμάτωση των εννοιών απαιτείται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός προγραμμάτων που θα βοηθήσει τους μαθητές στην ανάπτυξη της χωρικής 
σκέψης.  
Οι δορυφορικές εικόνες που παρέχονται από τις εικονικές σφαίρες δίνουν τη δυνατότητα της 
άντλησης χωρικών πληροφοριών που αφορούν στο τοπίο. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν από τη χρήση τους στην τάξη περιλαμβάνονται: 
Η άντληση πληροφοριών και η εύρεση χωρικών σχέσεων εντός των ορίων της περιοχής που 

μελετάται. 
Η δυνατότητα και ελευθερία για να ιδωθούν θέσεις ή χαρακτηριστικά από ποικίλες οπτικές 

γωνίες,  
Η πρόσβαση σε οπτικές πληροφορίες και δεδομένα,  
Η ενεργητική συμμετοχή και ενεργοποίηση των χρηστών. 
Όλες οι παραπάνω πτυχές οδηγούν σε ερμηνείες που εμπεριέχουν την αναγνώριση προτύπων, 
την αξιολόγηση και τη σύγκριση μεγεθών, υφής, χρωμάτων, καθώς και τον προσδιορισμό και 
τη σύγκριση με άλλα χωρικά χαρακτηριστικά στο πεδίο μελέτης.  
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Οι οπτικές αναπαραστάσεις των δορυφορικών εικόνων αποδίδουν την πληροφορία μέσα από 
μια ποικιλία στοιχείων: π.χ. χρώματα, σχήματα, κτλ. Οι αναπαραστάσεις αυτές έχουν μεγάλη 
σημασία για πολλούς τομείς της επιστήμης καθώς αναπτύσσουν τη δυνατότητα του ατόμου 
να αναγνωρίζει διαδοχές προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα ή να προτείνει λύσεις 
(Edelson, Cordin & Pea 1999;  Sheppard & Gizek 2009). Η τεχνολογία μεταφερόμενη στην 
τάξη οδηγεί τους μαθητές να εργαστούν και να επεξεργαστούν στοιχεία και πληροφορία που 
θα χρησιμοποιούσαν οι επιστήμονες, σε επίπεδο όμως ανάλογο της ηλικίας τους και του 
γνωσιακού τους υποβάθρου.  
Ανάμεσα στα οφέλη   που προκύπτουν από τη χρήση δορυφορικών εικόνων στην τάξη είναι 
και η καλλιέργεια του χωρικού γραμματισμού ο οποίος σύμφωνα με τον Goodchild (2006) 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως το αμάλγαμα πλήθους δεξιοτήτων όπως: τη δυνατότητα της 
κατάκτησης και της επικοινωνίας της γνώσης με μορφή χάρτη, την κατανόηση και την 
αναγνώριση του κόσμου ιδωμένου από ψηλά, την αναγνώριση και παρουσίαση διαδοχών, την 
κατανόηση ότι η Γεωγραφία δεν είναι μόνο η γνώση τόπων και ονομάτων στην επιφάνεια της 
γης, την αναγνώριση της αξίας της Γεωγραφίας ως βάση για την οργάνωση της χωρικής 
πληροφορίας.  
 
Η χρήση των δορυφορικών εικόνων στο εξωτερικό - διεθνής εμπειρία 
Οι δύο μεγάλοι οργανισμοί του διαστήματος NASA και ESA αναγνωρίζοντας την αξία των 
δορυφορικών εικόνων στην εκπαίδευση, πρωτοστατούν πριμοδοτώντας προγράμματα 
σχετικά με την ένταξη των δορυφορικών εικόνων στο μάθημα των επιστημών.  
Πιο συγκεκριμένα, η NASA χρηματοδότησε το πενταετές πρόγραμμα “Δορυφορικά 
Εργαστήρια στις Φυσικές Επιστήμες” (SOSE). Ο σκοπός του ήταν η ανάπτυξη ενός 
διαδικτυακού περιβάλλοντος που παρέχει μαθησιακές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις 
δορυφορικές εικόνες και την ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από αυτές. Ένα 
“κουτί οδηγιών” επιτρέπει στους επιστήμονες και στους εκπαιδευτικούς διαφορετικών 
αντικειμένων να αξιοποιήσουν το περιεχόμενο στην καθημερινή τους διδασκαλία. 
Παράλληλα σχέδια μαθημάτων στο διαδίκτυο προτρέπουν τους χρήστες για την ένταξη των 
εικόνων στις αντίστοιχες σχολικές ενότητες. (https://www.ssec.wisc.edu/sose/index.html) 
Το ΠΣ επιστημών του διαστήματος GEMS  είναι ένα πρόγραμμα για τα σχολεία της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε από μια εθνική 
ομάδα των ΗΠΑ αποτελούμενη από αστρονόμους και εκπαιδευτικούς θετικών επιστημών. 
Χρηματοδοτήθηκε και πάλι από τη NASA (http://science.nasa.gov/about-us/smd-programs/). 
Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών με 24 μαθήματα (συνεδρίες) για 
τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού τα οποία στοχεύουν στην κατανόηση εννοιών που 
σχετίζονται με την κλίμακα, τη φύση της Γης, το σχήμα, τις κινήσεις της και τη βαρύτητα, 
και σε 36 μαθήματα για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση που εστιάζουν στις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ του  ήλιου και της Γης, στη φύση του ηλιακού συστήματος και σε ό,τι υπάρχει πέρα 
από αυτό. Μελέτες που έχουν γίνει πάνω στη συγκεκριμένη εφαρμογή με pre και post tests 
επισημαίνουν ότι το όφελος  για τους μαθητές είναι της τάξης του 22%.  
Η ESA (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_EN/index.html) από την πλευρά της ως 
ευρωπαϊκή εταιρεία διαστήματος, πέρα από τις εικόνες που προσφέρει δωρεάν για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, έχει δημιουργήσει μια σειρά μαθημάτων για παιδιά του Δημοτικού 
αλλά και του Γυμνασίου. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι υπάρχει υλικό μεταφρασμένο στα 
ελληνικά το οποίο απομένει να αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό και να ενταχθεί στο ΠΣ. 
Στο υλικό αυτό γίνεται χρήση αλλά και προτείνεται επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων. 
Αν και δεν είναι ενταγμένο στο ΠΣ του ελληνικού σχολείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί  στην 
τάξη.  
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Το Ινστιτούτο Συνεργατικών Μετεωρολογικών Δορυφορικών Μελετών (Cooperative Institute 
for Meteorological Satellite Studies - CIMSS) του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν στο 
Μάντισον έθεσε ως προτεραιότητα για περισσότερο από δύο δεκαετίες τη δημιουργία ενός 
εκπαιδευτικού λογισμικού  ενσωμάτωσης διαδικτυακών δραστηριοτήτων στα μαθήματα 
Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Το 2006, το CIMSS άρχισε να συνεργάζεται με 
εμπειρογνώμονες εκπαιδευτικούς και ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, 
προκειμένου να δημιουργηθούν χρηματοδοτούμενα εξ αποστάσεως μαθήματα για τους 
εκπαιδευτικούς υπό τον τίτλο «Δορυφορικές Εφαρμογές για τις Γεωεπιστήμες στην 
Εκπαίδευση».  (Mooney,et al. 2007) 
To “Ice, Ice, Baby” (Hamilton, 2009 ) είναι ένα πρόγραμμα επιστήμης για το επίπεδο K-8 που 
δημιουργήθηκε από την ομάδα εκπαίδευσης στο κέντρο τηλεπισκόπησης των 
παγοκαλυμμάτων (CReSIS), ένα χρηματοδοτούμενο κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας με 
έδρα στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας. Οι είκοσι-τέσσερις δραστηριότητες, που αποτελούν το 
ΠΣ του “Ice, Ice, Baby” αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν το 
ρόλο των Πολικών παγοκαλυμμάτων στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τις  έννοιες 
που συνδέονται με τις ιδιότητες του πάγου, τη μετατόπιση και την πυκνότητα. Ο τρόπος 
δημιουργίας του υλικού ήταν πρωτοποριακός. Ενώ οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στο υλικό 
εκμάθησης, οι συντονιστές εκπαίδευσης διαμόρφωναν ένα μοντέλο βέλτιστων πρακτικών.  
Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο Google Earth. Η ικανότητά του να 
αιχμαλωτίζει την προσοχή των μαθητών, η ευκολία χρήσης του και οι υψηλής ποιότητας 
εικόνες το καθιστούν ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο. Ο συνδυασμός του Google 
Earth με αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και τηλεπισκοπικά δεδομένα δίνει μια 
αίσθηση ρεαλισμού στις έννοιες των επιστημών. Για παράδειγμα η απέραντη θέα του 
πυθμένα του ωκεανού που παρέχεται από αυτήν την τεχνολογία απεικονίζει τρισδιάστατα 
φυσικά χαρακτηριστικά όπως ρηγματικές κοιλάδες, ζώνες καταβύθισης, θαλάσσιες 
αναρτήσεις, επιτρέποντας τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τη δυναμική φύση του 
πυθμένα (Prouhet & Cook, 2006). Στο πρόγραμμα το σχεδιασμένο από το Ωκεανογραφικό 
Ινστιτούτο (JOI), οι μαθητές υιοθετούν το ρόλο των επιστημόνων κάνοντας γραφήματα και 
αναλύοντας παλαιοντολογικά δεδομένα κατά μήκος της κορυφογραμμής στις μεσωκεάνιες 
ράχες.  
 
Η χρήση των δορυφορικών εικόνων στο σύγχρονο Ελληνικό σχολείο. 
To μάθημα της Γεωγραφίας στο ελληνικό σχολείο προδιαγράφεται τόσο μέσα από τα 
Προγράμματα Σπουδών όσο και από τα βιβλία. Στο δημοτικό σχολείο η διδασκαλία και η 
γνωριμία με τις δορυφορικές εικόνες δεν προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών.  
Τα ισχύοντα βιβλία της Α’ και Β’ Γυμνασίου, παρά το γεγονός ότι ακολουθούν το ΠΣ του 
2003, εντάσσουν κυρίως επεξεργασμένες δορυφορικές εικόνες σε κάποια από τα μαθήματα 
καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες (Γαλάνη, Τσουνάκος & Παυλόπουλος, 2009). Ο τρόπος 
που χρησιμοποιούνται οι εικόνες δεν αναδεικνύει τις δυνατότητές τους. Οι μαθητές δεν 
ασκούνται στην κατανόηση και ανάγνωσή τους, απλά αρκούνται στην ανάγνωση της 
λεζάντας που επεξηγεί την εικόνα. Μια τέτοιου είδους αξιοποίηση μπορεί να χαρακτηριστεί 
περιορισμένη. Στο τετράδιο εργασιών οι δορυφορικές εικόνες που προσφέρονται, 
αντιμετωπίζονται ως χάρτες, ως καμβάς πάνω στον οποίο οι μαθητές καλούνται να 
προσθέσουν περιεχόμενο. 
Στο πλαίσιο της Βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στο πλαίσιο του Νέου 
Σχολείου (Π.Ι. 2011), δημιουργήθηκε ειδικά για το μάθημα της Γεωλογίας – Γεωγραφίας 
Γυμνασίου ένα Νέο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο στις γενικές του αρχές αναφέρει μεταξύ 
άλλων: 
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«Οι μαθητές μαθαίνουν να σκέπτονται με όρους χωρικής ανάλυσης και να χρησιμοποιούν 
χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες, άλλες εικόνες/φωτογραφίες και τις νέες 
τεχνολογίες συμπεριλαμβανομένων και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), 
για να αποκτήσουν, να αναλύσουν και  να παρουσιάσουν / οπτικοποιήσουν πληροφορίες.»  
(σελ. 4) 
Σύμφωνα με τους συντάκτες, το μάθημα αποβλέπει στον χαρτογραφικό, οπτικό και ψηφιακό 
εγγραμματισμό ο οποίος περιλαμβάνει τη χρήση από: «φωτογραφίες - αεροφωτογραφίες, 
δορυφορικές εικόνες (Google earth), άτλαντες, υδρόγειο σφαίρα, χάρτες διαφορετικών 
κλιμάκων, γεωγραφικά λογισμικά» (σελ. 8)  
Οι συντάκτες επίσης τονίζουν «την αξιοποίηση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των  
Επικοινωνιών (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), τηλεπισκόπηση, διάφορα 
εργαλεία και εφαρμογές του διαδικτύου, εκπαιδευτικά λογισμικά, εφαρμογές υπερμέσων, 
εικονικά περιβάλλοντα, προσομοιώσεις-οπτικοποιήσεις κτλ.), ιδιαίτερα αυτών που 
αποδεδειγμένα υποστηρίζουν τη χωρική κατανόηση, ως κύριο εργαλείο διερεύνησης του χώρου 
και απάντησης σε Γεωγραφικές ερωτήσεις». (σελ. 13) 
Εντούτοις στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς, οι 
αναφορές στις δορυφορικές εικόνες είναι ελάχιστες: 
Έτσι στην Α΄ Γυμνασίου υπάρχει αναφορά μόνο στη σελ. 23 στην ενότητα Ατμόσφαιρα: με 
τη χρήση του όρου «δορυφορικός αναμεταδότης».  
Στη Β΄ Γυμνασίου οι αναφορές είναι περισσότερες: 
σελ.37:  Στην ενότητα Χάρτες στην  τελευταία στήλη Δραστηριότητες- Υλικά γίνεται 
αναφορά σε «Google maps/google earth ή ανάλογο διαδικτυακό σύστημα ελεύθερης 
πρόσβασης που συνδυάζει διαδραστικούς χάρτες, με δορυφορική εικόνα και επιπλέον 
πληροφορίες (http://maps.google.com/ http://earth.google.com/ )» Επίσης τονίζεται ότι «τα 
παραπάνω θεωρούνται δεδομένα για κάθε ενότητα και δεν επαναλαμβάνονται» Διαπιστώνουμε 
επομένως, πως οι συγγραφείς του ΑΠΣ δεν παραθέτουν προτάσεις ως προς το περιεχόμενο 
των δορυφορικών εικόνων και ως προς τις οντότητες που αυτές προβάλουν / απεικονίζουν. 
σελ. 52 Στην ενότητα: «Ολοκλήρωση - Τι είναι Γεωγραφία», οι δορυφορικές εικόνες 
αναφέρονται στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση της Γεωγραφίας χωρίς 
πάλι να δίνονται πιο εξειδικευμένες οδηγίες. 
σελ. 53: Στις προτάσεις για τελικές συνθετικές δραστηριότητες – εργασίες ενώ θα μπορούσε 
κάποια από τις δραστηριότητες να αναδεικνύει το περιεχόμενο των δορυφορικών εικόνων 
κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, όπως προκύπτει από την παρουσίαση των θεμάτων: 
Μελέτη της λειψυδρίας: Συγκρίνουν δορυφορικές εικόνες από λίμνες με διαφορά δεκαετιών 
και εντοπίζουν τη διαφορά στο μέγεθός τους (π.χ. Αράλη), λόγω π.χ. υπεράντλησης.  
Μελέτη της ερημοποίησης: Χρησιμοποιούν σύστημα χαρτών/δορυφορικών εικόνων από το 
διαδίκτυο και αναζητούν στη λεκάνη του Αμαζόνιου τα χαρακτηριστικά σχήματα 
αποδάσωσης.  
Ενεργειακοί πόροι και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): Ηλεκτρικός πλανήτης 
(δορυφορική νυχτερινή εικόνα). Ποιες ενεργειακές πηγές αξιοποιούνται στην Ευρώπη.  
σελ. 54: Τίτλος ενότητας «Προσδοκώμενες επάρκειες των μαθητών στο τέλος της τάξης»   
Στην υποενότητα «Κατανόηση και χρήση εργαλείων, μέσων και κωδίκων επικοινωνίας» 
αναφέρεται ότι: «Οι μαθητές θα  είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ποικιλία εργαλείων 
αναπαράστασης της γεωγραφικής πληροφορίας (χάρτες, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, 
φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, υλικό τηλεπισκόπησης, πίνακες δεδομένων, κλιματογράμματα, 
ηλικιακές πυραμίδες κ.ά.)». 
Επομένως από το πρόσφατα σχεδιασμένο ΠΣ απουσιάζουν οδηγίες σχετικές α) με την 
ποιότητα και το είδος των δορυφορικών εικόνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 
σχολική τάξη, β) τον τρόπο που μπορεί να τις αξιοποιήσει ή να τις διαβάσει ο μαθητής γ) τις 
ενότητες στις οποίες μπορούν να ενταχθούν. Αν αναλογιστούμε ότι το μάθημα της Γεωλογίας 
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– Γεωγραφίας δίνεται ως δεύτερη ανάθεση σε ένα πλήθος ειδικοτήτων που λόγω της 
επιστήμης τους δε γνωρίζουν τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη 
Γεωλογία και Γεωγραφία, εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι τελικά η αξιοποίηση των 
δορυφορικών εικόνων στην τάξη μάλλον παραμένει μόνο στο σχεδιασμό. Τέλος από την 
προτεινόμενη βιβλιογραφία απουσιάζουν πηγές αλλά και λογισμικά που σχετίζονται με τις 
δορυφορικές εικόνες  και προσφέρονται υπό την άδεια των creative commons για 
εκπαιδευτική χρήση στο διαδίκτυο.  
 
Συζήτηση – Προτάσεις 
Οι δορυφορικές εικόνες είναι μια μοναδική τεχνολογία που μπορεί να προσφέρει στους 
μαθητές επίκαιρη πληροφορία που συνδέεται με σημαντικά γεγονότα ή φυσικές καταστροφές 
που συμβαίνουν στον κόσμο. Για την απόκτηση της πληροφορίας στις μέρες μας, δεν 
απαιτούνται πρόσθετοι οικονομικοί πόροι. Αν και υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι 
είναι δύσκολη η εφαρμογή των  δορυφορικών εικόνων στη διδασκαλία της Γεωγραφίας, 
σύγχρονες μελέτες (Hall et al. 2002) υποστηρίζουν ότι όχι μόνο είναι δυνατή, αλλά και 
επιβάλλεται η ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση. 
Η ένταξη των δορυφορικών εικόνων στο σχολείο μπορεί να βοηθήσει: 
α) Στη μελέτη των φαινομένων που συμβαίνουν στο χώρο τόσο σε μικρές όσο και σε 
μεγαλύτερες χωρικές κλίμακες. Οι δορυφορικές εικόνες μπορεί να συνδέουν διαφορετικές 
κλίμακες μεταξύ τους εξασφαλίζοντας ποικίλα επίπεδα ανάλυσης των εννοιών και των 
διαδικασιών που εξετάζονται. 
β) Σε ερευνητικές προσεγγίσεις που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τόπους, θέματα και 
ζητήματα - προβλήματα (π.χ. άνιση ανάπτυξη, μετανάστευση, ερημοποίηση, κ.ά). 
γ) Σε θέματα φυσικής γεωγραφίας και φυσικών διαδικασιών, όπως για παράδειγμα τη μελέτη 
του καιρού και του κλίματος, των ηφαιστείων κ.ά. 
δ) Σε θέματα που αναφέρονται σε δομημένα περιβάλλοντα και ανθρώπινες διαδικασίες 
(ανθρωπογεωγραφία), όπως για παράδειγμα οι αλλαγές στις πόλεις, οι μετακινήσεις, η 
αειφόρος ανάπτυξη, κ.ά. 
ε) Στην κατανόηση σύγχρονων ζητημάτων που αφορούν και επηρεάζουν τη θέση των κρατών 
στον κόσμο σήμερα και που στηρίζουν την προσωπικότητα του παγκόσμιου πολίτη. 
Παραδείγματα, το ζήτημα του νερού παγκοσμίως, οι πόλεμοι και οι συνέπειές τους, τα 
κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο.  
στ) Στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος, και των 
συνεπειών τους (π.χ. η κατανάλωση ενέργειας, η υπερθέρμανση του πλανήτη, κ.ά.). 
ζ) Στη διαθεματική προσέγγιση των εννοιών που διδάσκονται στο σχολείο. Οι 
αναπαραστάσεις των δορυφορικών εικόνων οπτικοποιώντας την πληροφορία μέσα από μια 
ποικιλία στοιχείων: χρώματα, σχήματα, κτλ. έχουν μεγάλη σημασία για πολλούς τομείς της 
επιστήμης καθώς αναπτύσσουν τη δυνατότητα του ατόμου να αναγνωρίζει διαδοχές (Edelson, 
Gordin, & Pea, 1999; Sheppard & Gizek 2009) αυτό που ο Goodchild (2006) ονόμασε χωρικό 
γραμματισμό. 
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά.   Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα είδη των δορυφορικών εικόνων στην εκπαίδευση; 

 Ποιες δορυφορικές εικόνες πρέπει/ μπορούν να ενταχθούν στη σχολική πραγματικότητα 
και με βάση ποια κριτήρια; 

 Πόσο εύκολη είναι η ένταξη των δορυφορικών εικόνων στο σχολείο; 
 Μήπως το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι έτοιμοι για κάτι τέτοιο; 
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Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες, αφού το περιεχόμενο της εκπαίδευσης σχετίζεται με το «τι», 
«πώς» και «σε ποιον» θα γίνει η διδασκαλία όπως επίσης και με το «τι πολίτη θέλουμε». Το 
ελληνικό σχολείο είναι αρκετά συντηρητικό στη βάση του και δεν αφήνει περιθώρια για 
πειραματισμούς και ανατροπές. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πάντα επαρκώς ενημερωμένοι ως 
προς τη Γεωγραφία και τις νέες τεχνολογίες. Η ενότητα των δορυφορικών εικόνων φαίνεται 
να μπορεί να υποστηριχθεί από την ειδικότητα των Φυσικών (ΠΕ4) ως προς τις αρχές της 
επιστήμης της τηλεπισκόπησης και του τρόπου αποτύπωσης των δορυφορικών εικόνων, αλλά 
όχι ως προς την ερμηνεία τους η οποία απαιτεί καλό γεωγραφικό υπόβαθρο. Οι καθηγητές 
των υπόλοιπων ειδικοτήτων που παίρνουν ως ανάθεση τη Γεωγραφία μάλλον θα 
δυσκολευτούν πολύ, προβάλλοντας για μια ακόμη φορά την ανάγκη το μάθημα να διδάσκεται 
από τις σχετικές ειδικότητες (Γεωγράφοι, Γεωλόγοι).  
Οι απαραίτητες συνθήκες κατά τη γνώμη μας για την ένταξη των δορυφορικών εικόνων στο 
σχολείο, μπορεί να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 
Α) Καλός σχεδιασμός: Ένας καλός σχεδιασμός για την ένταξη των δορυφορικών εικόνων στο 
σχολείο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο την επιστήμη, αλλά και το 
μετασχηματισμό της σε σχολική επιστήμη. Αν και οι λέξεις «καλός σχεδιασμός» ενέχουν 
πολλές ερμηνείες και εγείρουν πολλά ερωτήματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν 
κάποιες σταθερές στις οποίες οι περισσότεροι εκ των εκπαιδευτικών συμφωνούν.  Ο καλός 
σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη του τον τρόπο που οι μαθητές μαθαίνουν, τις ανάγκες τους στο 
παρόν και στο μέλλον, τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο, το πλαίσιο της 
εκπαίδευσης, τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός.  
Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηλικία των 
παιδιών, να προσδιοριστούν τα λογισμικά που μπορεί να εφαρμοστούν και το πλαίσιο 
ένταξής τους.  Σε αυτό μπορεί να λειτουργήσουν ως πρότυπο εφαρμογές που ήδη έχουν 
ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί πιλοτικά στην εκπαίδευση (Hamilton 2009, Prouhet, &  Cook 
2006). Ενταγμένος στο προαναφερθέν πλαίσιο μπορεί να είναι ένας σχεδιασμός που θα 
προέρχεται από τη βάση της εκπαίδευσης δηλαδή από μάχιμους εκπαιδευτικούς (bottom – 
up),  ο οποίος σίγουρα θα ενθάρρυνε την χρήση των δορυφορικών εικόνων στην τάξη 
(Cheung, Peng, Line & Lee 2011). 
Β) Ενημέρωση: Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα με τη μορφή 
σεμιναρίων ή εργαστηρίων  κρίνεται απαραίτητη.  Τα οφέλη είναι πολλαπλά κυρίως γιατί οι 
εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με τα νέα λογισμικά που κυκλοφορούν, τις νέες πηγές 
δορυφορικών εικόνων και τη μεθοδολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη.  
Β) Στήριξη: Ίσως η πιο βασική παράμετρος σε κάθε νέα πρόταση που αφορά στην 
εκπαίδευση. Για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητά της, αρκεί να αναφερθούμε σε έρευνα 
σχετική με το επάγγελμα των εκπαιδευτικών στην Αμερική (Schultz, et al. 2012), η οποία 
έδειξε ότι πολλοί νέοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν επιστήμες εγκαταλείπουν τον κλάδο 
λόγω της έλλειψης της υποστήριξης είτε σε επίπεδο εκπαίδευσης είτε σε επίπεδου έτοιμων 
προς χρήση υλικού.  
Η πράξη δείχνει ότι και στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι κάποιες εφαρμογές ή προτάσεις 
κρίνονται ιδιαίτερα πετυχημένες,  οι εκπαιδευτικοί διστάζουν να τις εφαρμόσουν όχι τόσο 
λόγω της έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης., αλλά λόγω της στήριξης. Συνήθως οι 
εκπαιδευτικοί όταν παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τις δορυφορικές 
εικόνες ή συμμετέχουν σε εργαστήρια ενθουσιάζονται, αλλά όταν πρόκειται να ξεκινήσουν 
την εφαρμογή στην τάξη γρήγορα εγκαταλείπουν. Ένα προτεινόμενο μοντέλο θα μπορούσε 
να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της συνεργασίας των εξειδικευμένων εκπαιδευτών με 
υποψήφιους εκπαιδευτικούς (φοιτητές) ώστε οι τελευταίοι να εξοικειωθούν με τις νέες 
τεχνολογίες και τα λογισμικά του χώρου. Επίσης ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη να 
βελτιωθεί η ποσότητα και ποιότητα της επιστήμης του διαστήματος στην εκπαίδευση, η 
στήριξη αυτή θα μπορούσε να έχει τη μορφή συνεργασίας των εκπαιδευτικών με ειδικούς 
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Επιστήμονες από το χώρο των Πανεπιστημίων ή το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος. 
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Διοξείδιο του άνθρακα: Μία διαθεματική πρόταση πειραματικής 
διδασκαλίας της Βιολογίας και της Χημείας στη Β’ Λυκείου 
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 1Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, stella-cho@hotmail.com 2Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, galanopoulou@chem.uoa.gr 
  

Περίληψη Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης ενός 
διαθεματικού/διεπιστημονικού θεματικού άξονα ως διδακτικού εργαλείου στη διδασκαλία της 
Χημείας και της Βιολογίας. Πραγματοποιήθηκε μάθημα, που περιείχε και πειράματα 
επίδειξης, με θέμα το διοξείδιο του άνθρακα σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, στους οποίους  
δόθηκαν δύο Ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου, πριν και μετά το μάθημα. Στα συμπεράσματα 
της μελέτης περιλαμβάνονται σαφείς ενδείξεις βελτίωσης της κατανόησης των μαθητών στις 
υπό εξέταση έννοιες και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά τους όταν χρησιμοποιείται, 
για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων εννοιών, διαθεματικός άξονας. 
 
Abstract In the present work, we attempt to explore the effectiveness of the use of an interdisciplinary 
approach for teaching Chemistry and Biology. A one-hour lesson, including experimental 
demonstrations, has been constructed for the students of the second class of Senior High 
School using carbon dioxide as its central issue. The efficiency of this educational attempt 
was assessed by means of two questionnaires of open type questions that were given before 
and after the lesson. This study gives a clear indication of improvement of students’ 
understanding and, also, interest, when this teaching approach is used. 
 
 
Εισαγωγή 
Οι Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.) αποτελούν ένα ευρύ γνωστικό πεδίο, με αποτέλεσμα να 
περιέχουν τομείς που επιτρέπουν την εύρεση θεμάτων με κοινά στοιχεία που εύκολα μπορούν 
να αποτελέσουν άξονες διδασκαλίας. Η ανάπτυξη τέτοιων θεμάτων μπορεί να συμπεριλάβει 
δύο ή περισσότερους επιστημονικούς κλάδους, είτε διατηρώντας τα διακριτά όρια μεταξύ 
τους, είτε καταργώντας τα πλαίσια που τους οριοθετούν. 
Η διδασκαλία των Φ.Ε. με αυτή τη μορφή μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες. Παράδειγμα αποτελεί η μελέτη της Abdella και των συνεργατών της (2011) που 
εφάρμοσε ταυτόχρονη διδασκαλία βασικών εννοιών Βιολογίας και Χημείας σε πρωτοετείς 
φοιτητές κολλεγίου. Στη μελέτη καταγράφηκε σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος των 
φοιτητών για τις έννοιες αυτές, σε αντίθεση με τους συμφοιτητές τους που διδάχθηκαν το ίδιο 
μάθημα με το συμβατικό τρόπο.  
Θεματική σύνδεση μπορεί να  γίνει είτε μεταξύ των μαθημάτων που ανήκουν στις Φ.Ε., είτε 
και με μαθήματα διαφορετικών τομέων. Ο Medina-Jerez και οι συνεργάτες του (2012) 
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επιχείρησε να εντάξει τη διδασκαλία των Φ.Ε. μέσα σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν 
με το σχεδιασμό έργων Τέχνης. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η εμπλοκή της 
Τέχνης ώθησε τους σπουδαστές να ενδιαφερθούν περισσότερο για τις Φ.Ε. και να 
σημειώσουν μεγαλύτερη γνωστική βελτίωση σε σχέση με αυτούς που διδάχτηκαν με την 
παραδοσιακή πρακτική που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα. 
Τα θέματα που επιλέγονται να μελετηθούν με τον τρόπο αυτό προέρχονται από διαφορετικές 
διδακτικές ανάγκες. Συχνά, αντικείμενο μελέτης αποτελεί η προσέγγιση μέσω συγκεκριμένου 
θέματος δύο ή περισσοτέρων κλάδων των Φ.Ε., όταν χρειάζεται σε έναν από αυτούς να 
διδαχθούν έννοιες που περιλαμβάνουν ορολογία από τους άλλους (Rios & French, 2011). 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, μελέτες στις οποίες ανάλογη προσέγγιση χρησιμοποιείται  
προκειμένου να γίνει πιο κατανοητό το πείραμα (Van Hecke et al. 2002). 
Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε, με θεματικό άξονα το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και 
με ένα μάθημα που περιείχε πειραματικές διαδικασίες, τη δυνατότητα των μαθητών της Β’ 
Λυκείου να κατανοήσουν έννοιες Βιολογίας και Χημείας, όταν αυτές διδάσκονται εκτός του 
τυπικού πλαισίου ενός συγκεκριμένου μαθήματος. Οι έννοιες που μελετήθηκαν εντάσσονται 
στις εξής τέσσερις ενότητες: Μύκητες, Αναπνοή, pH/δείκτες και Εξουδετέρωση.  
 
Μεθοδολογία  
Για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης, οργανώθηκε μονόωρο μάθημα με θέμα το 
CO2. Το μάθημα περιείχε πειράματα επίδειξης, ενώ η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 
του πραγματοποιήθηκε μέσω δύο Ερωτηματολογίων ανοιχτού τύπου, που δόθηκαν στους 
μαθητές πριν και μετά το μάθημα. Οι ερωτήσεις των δύο Ερωτηματολογίων ήταν είτε 
γνωστικές (οργανώθηκαν στις τέσσερις ενότητες που έχουν ήδη αναφερθεί στην Εισαγωγή), 
είτε εξέταζαν τη στάση των μαθητών σχετικά με τον τρόπο δόμησης της διδασκαλίας (το 
Ερωτηματολόγιο που δόθηκε πριν το μάθημα περιείχε εννέα γνωστικές ερωτήσεις και μία 
στάσεως, ενώ το Ερωτηματολόγιο που δόθηκε μετά περιείχε επτά γνωστικές και πέντε 
ερωτήσεις στάσεως). Η διαμόρφωση των δύο Ερωτηματολογίων έγινε κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μπορεί να γίνει διασταυρούμενη ανάλυση για τον έλεγχο της πιστότητας των 
αποτελεσμάτων που δίνει η ανάλυση ανά ερώτηση. Στα πειράματα ζητήθηκε η συνδρομή των 
μαθητών. Επιπλέον, δόθηκε στους μαθητές Φύλλο Εργασίας ώστε να καταγράψουν 
αναλυτικά τις παρατηρήσεις τους (οκτώ ερωτήσεις ανοικτού τύπου σύντομης απάντησης, δύο 
για κάθε ενότητα). 
Το περίγραμμα του μαθήματος φαίνεται στο σχήμα 1. 
Το μάθημα έγινε σε δείγμα 84 μαθητών της Β' Λυκείου τεσσάρων τμημάτων δύο 
διαφορετικών Λυκείων (σχολεία Α και Β) του νομού Αττικής. Η αξιολόγηση των 
απαντήσεων έγινε με τετρασκελή κλίμακα βαθμολόγησης (0,1,2,3) κατά το πρότυπο του 
WISCIII, ενώ η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 
του προγράμματος  IBM SPSS Statistics 21. 
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 Σχήμα 1: Το μάθημα 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι επιμέρους έννοιες που μελετήθηκαν με τα δύο Ερωτηματολόγια 
εντάσσονται σε τέσσερις ενότητες (Μύκητες, Αναπνοή, pH/δείκτες, Εξουδετέρωση). Εδώ θα 
αναλυθούν (ανάλυση ανά ερώτηση) οι απαντήσεις των μαθητών και των δύο σχολείων που 
αφορούν την ενότητα Αναπνοή. Ερωτήσεις περί αναπνοής υπάρχουν και στα δύο 
Ερωτηματολόγια, αναλυτικά δε οι ερωτήσεις αυτές φαίνονται στον Πίνακα 1. 
 
 

Πίνακας 7: Ερωτήσεις της ενότητας Αναπνοή 
 

Ερωτηματολόγιο Πριν 
1. Όταν ακούς τη λέξη «αναπνοή» τι είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό; 
2. Τι είναι η αναπνοή; Εξήγησε σύντομα και με δικά σου λόγια. 

Ερωτηματολόγιο Μετά 
1. Να δώσετε τον ορισμό της ανθρώπινης αναπνοής. Ποιο αέριο παράγεται κατά την 

αναπνοή και με ποια αντίδραση; Σε ποιο οργανίδιο των κυττάρων γίνεται η αντίδραση; 
2. Οι σακχαρομύκητες έχουν αναπνοή; Αν ναι, παράγουν τα ίδια προϊόντα με αυτά της 

ανθρώπινης αναπνοής; 
3. Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται ή καταναλώνεται κατά την αναπνοή; Πώς μπορείτε 

με ένα πείραμα να το ελέγξετε; Το πείραμα που διαλέξατε είναι πείραμα Βιολογίας, 
Φυσικής ή Χημείας; 

7. Με βάση όσα έχετε διδαχθεί μέχρι σήμερα,  τι είναι οξύ και τι είναι βάση; Το διοξείδιο 
του άνθρακα είναι οξύ ή βάση; Είναι οξύ ή βάση όταν παράγεται από τον ανθρώπινο 
οργανισμό; 
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Ερωτηματολόγιο Πριν 
Ερώτηση 1: Όταν ακούς τη λέξη «αναπνοή» τι είναι το πρώτο που σου έρχεται   
στο μυαλό; Στην ερώτηση αυτή, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών βαθμολογήθηκε με 1 (97,5% στο 
σχολείο Α και 81,8% στο σχολείο Β). Τα ποσοστά αυτά μειώθηκαν στην Ερώτηση 2, όταν 
ζητήθηκε ο ακριβής ορισμός της αναπνοής. Χαρακτηριστική απάντηση στην Ερώτηση 1         
( βαθμολογήθηκε με 1) είναι: Εισπνοή εκπνοή και Ανθρώπινη αναπνοή.  
 
Ερώτηση 2: Τι είναι η αναπνοή; Εξήγησε σύντομα και με δικά σου λόγια. Στην Ερώτηση 2 παρατηρήθηκε και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων να 
συγκεντρώνει βαθμό 1. Ωστόσο υπήρχε μια μικρή άνοδος στο ποσοστό των μαθητών που 
βαθμολογήθηκαν με 2 (22,5% στο σχολείο Α και 27,3% στο σχολείο Β, όταν με 2 είχε, στην 
Ερώτηση 1, βαθμολογηθεί συνολικά ποσοστό 4,9%). Η σχετική άνοδος που παρατηρήθηκε 
οφείλεται στο γεγονός ότι η ερώτηση είχε περισσότερο χαρακτήρα ορισμού. Κατά συνέπεια 
οι μαθητές μπαίνουν σε διαδικασία ανάκλησης της γνώσης και λιγότερο απαντούν ανάλογα 
με τις εμπειρίες τους. Χαρακτηριστική απάντηση στην Ερώτηση 2, που βαθμολογήθηκε με 2, 
είναι η εξής: Η διαδικασία με την οποία ο άνθρωπος (και οι οργανισμοί) προσλαμβάνουν 
οξυγόνο και αποβάλουν CO2 στο περιβάλλον. 
 
Ερωτηματολόγιο Μετά 
Υπενθυμίζεται ότι, ανάμεσα στα δύο ερωτηματολόγια, παρεμβλήθηκε σύντομο μάθημα το 
περιεχόμενο του οποίου (για την Αναπνοή, αλλά και για τις υπόλοιπες ενότητες) φαίνεται στο 
σχήμα 1. Στην περίπτωση της Αναπνοής, το εισαγωγικό αυτό μάθημα συνοδευόταν από 
πειραματική επίδειξη που αποδείκνυε την παραγωγή CO2 με την ανθρώπινη εκπνοή. Στο 
συγκεκριμένο πείραμα, τοποθετήσαμε σε κωνική φιάλη διάλυμα Ca(OH)2 και με τη 
συμμετοχή ενός από τους μαθητές που φύσηξε μέσα σε αυτή, παρατηρήσαμε θόλωμα του 
διαλύματος σύμφωνα με την αντίδραση:   
 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2  
Το CaCO3 είναι ίζημα και σε αυτό οφείλεται το θόλωμα. 
 
Ερώτηση 1: Να δώσετε τον ορισμό της ανθρώπινης αναπνοής. Ποιό αέριο  παράγεται 
κατά την αναπνοή και με ποια αντίδραση; Σε ποιο οργανίδιο των κυττάρων γίνεται η 
αντίδραση;     Στην συγκεκριμένη ερώτηση τα υψηλότερα βαθμολογικά ποσοστά συγκεντρώνονται στο 
βαθμό 2 και στα δύο σχολεία (αν και τα ποσοστά αυτά εμφανίζουν, ανάμεσα στα δύο 
σχολεία, σημαντική διαφορά: 40,9% στο σχολείο Α και 75,0% στο σχολείο Β). Η υψηλότερη 
πάντως βαθμολογία αποτελεί σαφή ένδειξη καλλίτερης κατανόησης του ορισμού της 
αναπνοής σε σχέση με τις απαντήσεις στο Ερωτηματολόγιο Πριν.  

 
Ερώτηση 2: Οι σακχαρομύκητες έχουν αναπνοή; Αν ναι, παράγουν τα ίδια προϊόντα με 
αυτά της ανθρώπινης αναπνοής;     Το 75,0% των μαθητών του σχολείου Β αξιολογήθηκε με βαθμό 2, όπως και το 67,0% των 
μαθητών του σχολείου Α. Ενδεικτική απάντηση που βαθμολογήθηκε με 2 ήταν η ακόλουθη: 
Ναι παράγουν και αυτοί CO2.  
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Ερώτηση 3: Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται ή καταναλώνεται κατά την αναπνοή; 
Πώς μπορείτε με ένα πείραμα να το ελέγξετε; Το πείραμα που διαλέξατε είναι πείραμα 
Βιολογίας, Φυσικής ή Χημείας;      Οι απαντήσεις στην Ερώτηση 3 βαθμολογήθηκαν, για το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, 
με βαθμό 2, κάτι που συμπληρώνει την εικόνα των απαντήσεων στην Ερώτηση 1 του 
Ερωτηματολογίου Μετά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το υψηλό ποσοστό των μαθητών του 
σχολείου Β που, μέσω της ακρίβειας και του επιστημονικού τρόπου με τον οποίο διατύπωσαν 
την απάντηση, βαθμολογήθηκαν με βαθμό 3 (ποσοστό 38,6%). 
 
Ερώτηση 7: Με βάση όσα έχετε διδαχθεί μέχρι σήμερα,  τι είναι οξύ και τι είναι βάση; 
Το διοξείδιο του άνθρακα είναι οξύ ή βάση; Είναι οξύ ή βάση όταν παράγεται από τον 
ανθρώπινο οργανισμό;      Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους μαθητές έδωσαν απαντήσεις που αξιολογήθηκαν με 
βαθμό 1 (47,5% στο σχολείο Α και 45,5% στο σχολείο Β). Ωστόσο, σχετικά μεγάλος ήταν  
και ο αριθμός των μαθητών στο σχολείο Β που απάντησαν με τρόπο που προσεγγίζει τη 
ζητούμενη απάντηση και βαθμολογήθηκαν με 2 (38,6%). Σημαντικό όμως ποσοστό 
συγκέντρωσαν και οι μαθητές που δεν απάντησαν ή απάντησαν τελείως λάθος και 
βαθμολογήθηκαν με 0. Ενδεικτική απάντηση, που βαθμολογήθηκε με βαθμό 1, είναι η 
ακόλουθη: Οξύ είναι μία ουσία που έχει Η+ και βάση μία που έχει ΟΗ-. 
 
Τα συνολικά αποτελέσματα της  ανάλυσης ανά ερώτηση των απαντήσεων στα δύο 
Ερωτηματολόγιο φαίνονται στο σχήμα 2. Τα ποσοστά αφορούν το συνολικό αριθμό των 
μαθητών και των δύο σχολείων. Μία πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι μαθητές συγκεντρώνουν 
μεγαλύτερο ποσοστό στον βαθμό 2 στις ερωτήσεις της ενότητας Αναπνοή του 
Ερωτηματολόγιου Μετά σε σχέση με τις αντίστοιχες του Ερωτηματολογίου Πριν, 
παρατήρηση που επιβεβαιώνει και η διασταυρούμενη ανάλυση που ακολουθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η διασταυρούμενη ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στις απαντήσεις των ερωτήσεων της 
ενότητας Αναπνοή (Ερωτήσεις 1 και 2 του Ερωτηματολογίου Πριν και  1, 2, 3 και 7 του 
Ερωτηματολογίου Μετά) έδωσε τα εξής αποτελέσματα: 
 
Πριν: Στην ανάλυση ανά ερώτηση, διαπιστώθηκε ότι στην Ερώτηση 2 έχει αξιολογηθεί με 
βαθμό 2 το 24,9% των απαντήσεων των μαθητών. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, του 

Σχήμα 2: % ποσοστό των μαθητών που βαθμολογήθηκαν με 1, 2 και 3 στις ερωτήσεις της ενότητας 
Αναπνοή πριν και μετά το μάθημα 
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συνδυασμού των απαντήσεων που αφορούν την Αναπνοή έδειξαν ότι μόλις το 4,9% 
βαθμολογήθηκε με βαθμό 2 ταυτόχρονα και στις δύο ερωτήσεις της ενότητας. 

 
Μετά: Κατά την επεξεργασία των απαντήσεων στις Ερωτήσεις 1, 2, 3 και 7, διαπιστώθηκε 
ότι, συνολικά και στις τέσσερις ερωτήσεις, το 26,2% βαθμολογήθηκε με βαθμό 2 ποσοστό 
που, αν συγκριθεί με το 4,9%, υποδηλώνει  και πάλι  τη γνωστική βελτίωση των μαθητών  
στη συγκεκριμένη ενότητα που εντοπίσαμε και με την ανάλυση ανά ερώτηση. 
 
Παρόμοιες ποσοστιαίες διαφορές, που υποδεικνύουν συνολική βαθμολογική άνοδο των 
μαθητών μετά το μάθημα, παρατηρήθηκαν και στις άλλες τρεις ενότητες που μελετήθηκαν. 
Τα συνολικά αποτελέσματα της  διασταυρούμενης ανάλυσης φαίνονται στο σχήμα 3. 
 
 
 

  Σχήμα 3: % ποσοστό των μαθητών που βαθμολογήθηκαν με 1 και 2 
ανά ενότητα πριν και μετά το μάθημα 

 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Η μελέτη που πραγματοποιήσαμε κατέγραψε βαθμολογική βελτίωση των γνώσεων των 
μαθητών στις υπό εξέταση έννοιες (Μύκητες, Αναπνοή, pH/δείκτες, Εξουδετέρωση)   μετά το 
μάθημα που πραγματοποιήσαμε και που αδρά περιγράφεται στο σχήμα 1. Το συμπέρασμα 
αυτό, σε συνδυασμό με το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές μέσα από τις 
απαντήσεις τους στις ερωτήσεις στάσεως, για τη διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας, 
αποτελεί σαφή ένδειξη για την αποτελεσματικότητα της χρήσης ενός 
διαθεματικού/διεπιστημονικού θεματικού άξονα ως διδακτικού εργαλείου στη διδασκαλία 
των Φ.Ε.   
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Περίληψη Η άμεση μέτρηση του όγκου του αέριου προϊόντος μία χημικής αντίδρασης μπορεί να 
επιτευχθεί χρησιμοποιώντας το αέριο για την εκτόπιση υγρού μέσα από ένα ογκομετρικό 
δοχείο, όπως ο διαβαθμισμένος κύλινδρος. Ο όγκος του εκτοπιζόμενου υγρού μετράται και 
θεωρείται ότι είναι ίσος με τον όγκο του παραγόμενου αερίου. Στην εργασία παρουσιάζεται 
μία απλή, φτηνή και πολύ ακριβής διάταξη για την παραγωγή και τη μέτρηση του 
παραγόμενου, σε μία χημική αντίδραση, αερίου. Η διάταξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως διδακτικό εργαλείο σε εργαστήρια χημείας της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.   
 
Abstract Direct measurement of gas volume produced by a simple reaction may be done by using the 
gas to displace a liquid into a container such as a graduated cylinder. The displaced liquid’s 
volume is then measured by a suitable volumetric method; the liquid volume is assumed to be 
the same as the gas volume. A simple, cheap and very accurate setup for preparing and 
measuring the gaseous product is presented. This setup can be used as instructional equipment 
in secondary education and university chemistry laboratories. 
 
 
Εισαγωγή 
Στο σχολικό εργαστήριο η εκτέλεση μίας ομογενούς αντίδρασης στην υγρή ή στην αέρια 
φάση είναι είτε χρονοβόρος είτε απαγορευτική και συνήθως απαιτεί μεθόδους μελέτης οι 
οποίες βασίζονται σε θεωρία που διδάσκεται στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου. Οι 
αντιδράσεις παραγωγής αερίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση της 
στοιχειομετρίας μίας αντίδρασης και την οπτικοποίηση της ποσότητας του παραγόμενου 
αέριου ήδη από το Γυμνάσιο και ιδιαίτερα από την Α λυκείου (Λιοδάκης, Γάκης, 
Θεοδωρόπουλος, Θεοδωρόπουλος, Κάλλης2011). Η κατασκευή και μελέτη μίας διάταξης η 
οποία συλλέγει και μετρά με ικανοποιητική ακρίβεια τον όγκο του παραγόμενου αερίου σε 
μία χημική αντίδραση βοηθά στην εκτέλεση απλών, γρήγορων και επαναλήψιμων 
πειραμάτων στο χημικό εργαστήριο από τα οποία όμως εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα 
σχετικά με τη μελέτη της στοιχειομετρίας των αντιδράσεων(Thiel, Russell 1990). 
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Μεθοδολογία μέτρησης του όγκου του παραγόμενου αερίου 
Μέτρηση του αερίου με συλλέκτη αερίου  
Η βασική δυσκολία στη μελέτη μίας αντίδρασης στην οποία παράγεται αέριο προϊόν είναι η 
συλλογή του αερίου προϊόντος και η μέτρηση της ποσότητάς του με ικανοποιητική 
ακρίβεια(Καμπουράκης, Κώτσης, Τσαπαρλής 2009). Πολλοί εκπαιδευτικοί ως συλλέκτη του 
αερίου χρησιμοποιούν σύριγγα λόγω της μεγαλύτερης ακρίβειας στη μέτρηση του 
παραγόμενου όγκου. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι δύο α) η σύριγγα πρέπει να  είναι 
γυάλινη για ελαχιστοποίηση των τριβών β) λόγω του μικρού όγκου της σύριγγας τα 
πειραματικά σφάλματα είναι σχετικά μεγάλα.  
Πλέον ακριβής καικλασική μέθοδος είναι η διοχέτευση του αερίου μέσα σε ένα δοχείο το 
οποίο βρίσκεται αντεστραμμένο σε μία λεκάνη γεμάτη με νερό. Το δοχείο αυτό είναι γεμάτο 
με νερό και ο εγκλωβισμός και η συλλογή του αερίου επιτυγχάνεται με την εκτόπιση του 
νερού. Ένα σχηματικό διάγραμμα της διάταξης αυτής παρουσιάζεται στο παρακάτω, 
συνήθως εμφανιζόμενο στο διαδίκτυο, σχήμα. (εικ.1) 
Η παραπάνω μέθοδος προϋποθέτει ότι το συλλεγόμενο αέριο είναι αδιάλυτο ή ελάχιστα 
διαλυτό στο νερό στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος του Χημικού εργαστηρίου (Whitten, 
Davis,  Peck, Stanley, 2013).  
Η μέθοδος αυτή μπορεί να δώσει μεγαλύτερους όγκους αερίου και επομένως να είναι πιο 
ακριβής και κυρίως πιο εντυπωσιακή, όταν χρησιμοποιείται σε πειράματα επίδειξης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της παραπάνω διάταξης είναι δύο: 
α)Η δυσκολία των χειρισμών για την πλήρωση του δοχείου συλλογής του αερίου. (συλλέκτης 
αερίου). Ο συλλέκτης του αερίου πρέπει να πληρωθεί με το υγρό (σχεδόν πάντα νερό) που 
υπάρχει μέσα σε μία σχετικά μεγάλη (ώστε να χωράει το χέρι) λεκάνη και κατόπιν να 
αναστραφεί (με κλεισμένο το ανοιχτό του μέρος) μέσα στη λεκάνη με το υγρό. Κατόπιν 
πρέπει να τοποθετηθεί από την κάτω πλευρά στο συλλέκτη το σωληνάκι το οποίο θα οδηγή-
σει το αέριο στο άνω μέρος του συλλέκτη του αερίου. Εάν δεν ληφθεί μέριμνα ώστε το σωλη-
νάκι απαγωγής του αερίου να είναι ήδη συνδεδεμένο σε κλειστό σύστημα που περιλαμβάνει 
το δοχείο της αντίδρασης, τότε εισέρχεται αέρας στον συλλέκτη και η στάθμη του υγρού 
μέσα σε αυτόν κατεβαίνει πριν από την εκτέλεση του πειράματος  (ίσως και μέχρι την 
ελεύθερη στάθμη του υγρού στη λεκάνη) οπότε η διαδικασία πλήρωσης  πρέπει να επανα-
ληφθεί. 
Η διαδικασία αυτή καθιστά αφενός μεν την εκτέλεση του πειράματος μέσα στη σχολική τάξη 
άκρως δυσχερή και την περιορίζει στο χώρο του σχολικού εργαστηρίου και αφετέρου σχεδόν 

Εικόνα 14: Τυπική εικόνα που συναντάται  στη διεθνή 
βιβλιογραφία και απεικονίζει τη διάταξη  συλλογής του 
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απαγορευτική από μαθητές η φοιτητές διότι απαιτούνται δεξιότητες που αποκτώνται μετά 
από πολλαπλές επαναλήψεις του πειράματος. 
Δυσχεραίνει επίσης την επανάληψη του πειράματος γεγονός που καθιστά αδύνατη την 
επιβεβαίωση και την επαναληψιμότητατων αποτελεσμάτων. 
β)Δεν διασφαλίζεται το ότι η όλη διάταξη πρέπει να αποτελεί ένα κλειστό σύστημα με 
σταθερή πίεση 1atm.Η εισαγωγή στο δοχείο της αντίδρασης του ενός από τα δύο 
αντιδραστήρια (πχ 20 mL διαλύματος HCl) πρέπει να αρχίσει, αφού πρώτα διασφαλιστεί ότι 
η όλη διάταξη αποτελεί ένα κλειστό σύστημα με σταθερή πίεση 1 atm από το οποίο δε 
διαφεύγει αέριο προϊόν, αλλά και ότι κάθε προστιθέμενος όγκος υγρού αντιδραστηρίου θα 
προσμετρηθεί ως όγκος στο εκτοπιζόμενο υγρό και, επομένως, θα πρέπει να αφαιρεθεί από 
τον όγκο του συλλεγόμενου από τον συλλέκτη αερίου, ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια ο 
όγκος του παραγόμενου αερίου. Εάν δεν ληφθεί τέτοια μέριμνα ένα σφάλμα της τάξης 5-10 
% μπορεί να εμφανιστεί στην τελική τιμή του όγκου του συλλεγόμενου αερίου προϊόντος. 
 
Κατασκευή της διάταξης και τεχνικές αποφυγής των μειονεκτημάτων της μεθόδου 
Η διάταξη της παρούσας εργασίας επινοήθηκε με στόχο την αποφυγή των μειονεκτημάτων 
που εμφανίζουν οι παραπάνω μέθοδοι. 
Η όλη διάταξη αποτελείται από τα εξής μέρη (εικ.2) 
Συλλέκτης αερίου (C στο σχήμα). Ως συλλέκτης του αερίου χρησιμοποιήθηκε 
αντεστραμμένος πλαστικός διαφανής ογκομετρικός κύλινδρος των 250mL με υποδιαιρέσεις 
των 2 mL. Στον πυθμένα του ανοίχθηκε τρύπα με δράπανοκαι κολλήθηκε (με τη χρήση 
θερμοκολλητικού πιστολιού) πλαστικό σωληνάκι κατάλληλης διαμέτρου, ώστε να εφαρμό-
ζεται το πουάρ (P), με το οποίο θα δημιουργηθεί η κατάλληλη υποπίεση – ικανή να ανυψώσει 
τη στάθμη του υγρού μέχρι την κορυφή του κυλίνδρου.  
Oκύλινδρος στηρίζεται με τη βοήθεια λαβίδαςσε στήριγμα και εισάγεται μέσα σε αυτόν το 
σωληνάκι Τ1 που οδηγεί το αέριο προϊόν από το δοχείο της αντίδρασης και στο οποίο έχει 
τοποθετηθεί σφιγκτήρας (S), ώστε να αποκόπτεται η επικοινωνία με το δοχείο της αντί-
δρασης. 
Δοχείο της αντίδρασης (RV). Ως δοχείο της αντίδρασης χρησιμοποιήθηκε πλαστικό 
μπουκάλι από γάλα το οποίο έχει ως πλεονέκτημα (εκτός από το κόστος)  το ότι κλείνει αερο-
στεγώς και έχει πλαστικό καπάκι στο οποίο μπορούν να διανοιχτούν τρύπες για την κόλληση 
των δύο λεπτών σωλήνων, ενός για την απαγωγή του αερίου και ενός άλλου για την είσοδο 
του υγρού αντιδραστηρίου.  
Σύριγγα (Sy) των 60mL (με υποδιαίρεση 1 mL)  για την τροφοδοσία του δοχείου της αντί-
δρασης με συγκεκριμένο όγκο υγρού αντιδραστηρίου. Το αντιδραστήριο (πχ διάλυμα HCl) 
αναρροφάται από ποτήρι ζέσεως που περιέχει το αντιδραστήριο και, κατόπιν, εισάγεται  στο 
δοχείο της αντίδρασης με τη βοήθεια τριόδου στρόφιγγας (SC).  
Με τον τρόπο αυτό το πείραμα μπορεί να επαναλαμβάνεται πολύ γρήγορα χωρίς να χρειά-
ζεται να αφαιρεθεί η σύριγγα από το στήριγμά της.  
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Εικόνα 2: Φωτογραφία και σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης παραγωγής και 
συλλογής του αέριου προϊόντος. Η σχηματική αναπαράσταση είναι η βασική εικόνα για τη δημιουργία 

κατάλληλου animation του πειράματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Έλεγχος της διάταξης -Διαδικασία της εκτέλεσης της αντίδρασης 
 Ο έλεγχος της διάταξης αρχικά επιτεύχθηκε με τη μέτρηση του παραγόμενου όγκου CO2 κατά την αντίδραση  
 

ΝaHCO3(aq)+  HCl(aq)NaCl(aq)+ H2O+CO2(aq) 
  

Ζυγίζονται 0,75g  ΝaHCO3 και τοποθετούνται στο δοχείο της αντίδρασης το οποίο κλείνεται.  
Στο ποτήρι ζέσεως B τοποθετούνται 50mLδιαλύματος ΗCl 1Μ (εικ.2).  
Κλείνεται ο σφιγκτήρας Τ1 και με τη βοήθεια του πουάρ γεμίζουμε τον κύλινδρο μέχρι την 
κορυφή με το νερό (που περιέχει μερικές σταγόνες μπλε μελάνης για τη διευκόλυνση της 
ανάγνωσης του όγκου του αερίου) (εικ.3) 
 

Εικόνα 3: Φωτογραφία στιγμιότυπου κατά την πλήρωση του κυλίνδρου με χρωματισμένο νερό έως 
την κορυφή.  
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Με τη βοήθεια της σύριγγας και την τοποθέτηση της τριόδου στρόφιγγας στην αντίστοιχη 
θέση αναρροφώνται 20mLHCl 1M από το ποτήρι ζέσεως (εικ.4).  
 
Εικόνα 4: Φωτογραφία στιγμιότυπου κατά την αναρρόφηση 20mL διαλύματος HCl 1M από το ποτήρι 

ζέσεως με τη βοήθεια της σύριγγας  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στρέφεται η στρόφιγγα και αφού ανοίξουμε το σφιγκτήρα Τ1(εικ.2) αδειάζουμε τη σύριγγα 
στο δοχείο της αντίδρασης. Το παραγόμενο αέριο προκαλεί πτώση της στάθμης του νερού 
στον κύλινδρο(εικ.5). Στις συνθήκες του πειράματος (ποσότητα ΝaHCO3(aq) και συγκέντρωση 
HCl)η αντίδραση (και η πτώση της στάθμης του νερού στον κύλινδρο) ολοκληρώνεται σε 2 
περίπου λεπτά της ώρας. 
 
Εικόνα 5: Παραγωγή του CO2 (έντονος αφρισμός στο δοχείο της αντίδρασης) και έναρξη της πτώσης 

της στάθμης του νερού στον κύλινδρο συλλογής του αερίου.  
 

  
Η παραγόμενη ποσότητα του αερίουCO2 είναι 200mL, οπότε η αναμενόμενη ποσότητα 
(όγκος) του συλλεγόμενου αερίου είναι περίπου 220 mLη οποία αντιστοιχεί στα 200 mL 
παραγόμενου CO2και στα 20mLδιαλύματος HCl εισαγόμενου στο δοχείο αντίδρασης (εικ.6). 
Προσεκτική εκτέλεση του πειράματος έδωσε πράγματι 2205mL αερίου, μέτρηση που 
κρίνεται πολύ ικανοποιητική. 
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Εικόνα 6: Φωτογραφία στιγμιότυπου κατά την πλήρωση του κυλίνδρου με αέριο CO2.  Δείχνεται ο ολικός συλλεγμένος όγκος του αερίου.  
 

 
 Η διάταξη στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της παραγωγής Η2 κατά την 

αντίδραση μετάλλου και οξέος. Έτσι μελετήθηκε η αντίδραση: 
 

Zn(aq)   +  2HCl(aq)ZnCl2(aq)  +  H2(aq)  
Ζυγίστηκε ποσότητα Zn ίση με 0.65g  (0.01mol) και τοποθετήθηκε στο δοχείο αντίδρασης. Η 
όλη διαδικασία επαναλήφθηκε όπως παραπάνω και η αναμενόμενη ποσότητα συλλεγόμενου 
αερίου ήταν περίπου 240 mL η οποία αντιστοιχεί στα 220 mL παραγόμενου Η2 +20mL 
διαλύματος HCl εισαγόμενου στο δοχείο αντίδρασης. Προσεκτική εκτέλεση του πειράματος 
έδωσε πράγματι 2405mL αερίου, μέτρηση που κρίνεται και στην περίπτωση αυτή εξαιρε-
τικά ικανοποιητική. Σε όσες επαναλήψεις πραγματοποιήθηκαν ο όγκος του αερίου Η2 που 
συλλέχθηκε ήταν ίσος με αυτόν που υπολογίσθηκε στοιχειομετρικά. 
Ακριβής επίσης ήταν η μέτρηση του παραγόμενου όγκου CO2 κατά την αντίδραση οξείδωσης 
HCOOH με διάλυμα KMnO4 παρουσία H2SO4. Σε όσες επαναλήψεις πραγματοποιήθηκαν ο 
όγκος του αερίου CO2 που συλλέχθηκε ήταν ίσος (με μικρές μόνο αποκλίσεις) με αυτόν που 
υπολογίσθηκε στοιχειομετρικά. 
Σε επόμενο στάδιο θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης της διάταξης για τη μελέτη της 
κινητικής αντιδράσεων, όπως για παράδειγμα της καταλυτικής διάσπασης του Η2Ο2 που 
οδηγεί στην παραγωγή Ο2(Λιοδάκης, Γάκης, Θεοδωρόπουλος, Θεοδωρόπουλος, Κάλλης,2000).  
Ενδιαφέρουσα θα είναι επίσης μια εφαρμογή της διάταξης, μετά από κατάλληλη προσαρμογή 
της, σε μελέτη αντιδράσεων καύσης σε εργαστήριο οργανικής χημείας.  
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Η διάταξη επιδείχθηκε τόσο σε μαθητές λυκείου όσο και σε φοιτητές του Γ εξαμήνου 
σπουδών του τμήματος Χημείας. Χρησιμοποιήθηκε επίσης σε πειράματα επίδειξης σε 
φοιτητές Διδακτικής της Χημείας στο πανεπιστήμιο της Κολωνίας.  
Μετά από την επίδειξη εκτελέστηκε το ίδιο πείραμα από τους εκπαιδευόμενους σε μικρό 
επίσης χρόνο παρά την απειρία τους.Ο συνολικός χρόνος για το στήσιμο και την εκτέλεση 
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του πειράματος δεν ξεπέρασε τα 20min. Κάθε επαναληπτικό πείραμα διαρκεί λιγότερο από 
10 min ακόμη και από άπειρο χρήστη-σπουδαστή, αρκεί να ακολουθήσει την ενδεδειγμένη 
διαδικασία. 
Η όλη διάταξη στήνεται και μεταφέρεται με τη βοήθεια των δύο στηριγμάτων πολύ εύκολα 
ακόμα και μέσα στη σχολική αίθουσα.Η συνολική ποσότητα του υγρού μέσα στον κύλινδρο 
δεν ξεπερνά τα 250mL οπότε δεν απαιτείται ποσότητα μεγαλύτερη από 500 mL στο ποτήρι 
ζέσεως από το οποίο γεμίζεται ο κύλινδρος. 
Το συνολικό κόστος της διάταξης δεν ξεπερνά τα 10 ευρώ. 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
 
Όλα τα πειράματα στα οποία παράγονται αέρια είχαν πάντα μία ποιοτική προσέγγιση  και 
περιορίζονταν στην απλή παρατήρηση της έκλυσης αερίου και στην καλύτερη περίπτωση της 
ανίχνευσης και ταυτοποίησης του αερίου που εκλύεται (Summerlin, Ealy, 1985). Ακόμη και οι 
φοιτητές Χημείας, οι οποίοι έχουν εξασκηθεί στην εκτέλεση αντιδράσεων στα εργαστήρια 
Γενικής Χημείας, Φυσικοχημείας και Οργανικής Χημείας, έχουν παραστάσεις και εμπειρίες 
που προέρχονται από αντιδράσεις στις οποίες παράγονται στερεά ή προϊόντα στην υγρή φάση 
(Ebbing, Gammon, 2012). Έτσι η  δυνατότητα μέτρησης της ποσότητας του εκλυόμενου αερίου 
με τη διάταξη αυτή, προκάλεσε στους εκπαιδευόμενους μεγαλύτερη εντύπωση από αυτήν που 
αναμέναμε. 
Η διάταξη που προτείνεται στην εργασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη 
αντιδράσεων παραγωγής αερίου που διδάσκονται τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπορεί να φανεί χρήσιμη τόσο σε εργαστήριο ανόργανης όσο και 
σε οργανικής χημείας, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου το εργαστήριο κυρίως 
οργανικής χημείας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πραγματοποιηθεί εξαιτίας της φύσης των 
αντιδράσεων και των δυσεύρετων αντιδραστηρίων. 
Έτσι σε επόμενο στάδιο θα πραγματοποιηθεί έρευνα της εφαρμογής της στο σχολικό και 
πανεπιστημιακό εργαστήριο χημείας, με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις μαθητών και 
εκπαιδευτικών, ώστε να αξιολογηθεί  και να εξαχθούν συμπεράσματα για τη συμβολή της 
στην εκπαιδευτική πράξη. 
Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους θα διατεθεί επίσης στα Εργαστηριακά Κέντρα 
Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ώστε να επιδειχθεί στους 
εκπαιδευτικούς και να διερευνηθεί το κατά πόσο είναι εύκολη η κατασκευή της και η χρήση 
της από αυτούς μέσα στην τάξη. 
 
 
Βιβλιογραφία 
Καμπουράκης Κ., Κώτσης Κ., Τσαπαρλής. (2009) Η συλλογή και η μέτρηση του όγκου του 
διοξειδίου του άνθρακα σε υδατικό διάλυμα: Μια απόπειρα λύσης προβλήματος στο 
εργαστήριο. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων 
Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 7-10 Μαΐου 2009 Φλώρινα 
Λιοδάκης Σ., Γάκης Δ., Θεοδωρόπουλος Δ., Θεοδωρόπουλος Π.,Κάλλης Α. (2011) Χημεία 
Α΄τάξης Ενιαίου Λυκείου. Έκδοση Α, ΟΕΔΒ, Αθήνα 
Λιοδάκης Σ., Γάκης Δ., Θεοδωρόπουλος Δ., Θεοδωρόπουλος Π., Κάλλης Α. (2000) Χημεία 
Θετικής κατεύθυνσης Β΄τάξης Ενιαίου Λυκείου.ΈκδοσηΑ, ΟΕΔΒ, Αθήνα 



907 
 

Ebbing D., Gammon D.  (2012) General Chemistry   
Summerlin, L. R.,Ealy, J. L., Jr. (1985) Chemical Demonstrations: A Sourcebook for 
Teachers. Volume 1.15-28, American Chemical Society, Washington DC. 
Thiel, Russell (1990) Micro Labs for High School Chemistry.Paper presented at the Annual 
Rural and Small School Conference,p.7-10,Manhattan 
Whitten K., Davis R.,  Peck L., Stanley G.,  (2013) Chemistry  
  



908 
 

 
 
 
 

Διερευνώντας διαστάσεις της ικανότητας πειραματισμού, μαθητών 
του Δημοτικού Σχολείου 

  
Λεύκος Ιωάννης1και Ψύλλος Δημήτρης2 

 18ο Δ. Σχ. Καλαμαριάς, lefkos@sch.gr,  2ΠΤΔΕ – ΑΠΘ, psillos@eled.auth.gr  
 
 

Περίληψη Η παρούσα εργασία, αφορά στη διερεύνηση των ικανοτήτων Σχεδιασμού Πειραμάτων (ΣΧΠ) 
από μαθητές Δημοτικού. Οι μαθητές εισάχθηκαν στην έννοια του ΣΧΠ μέσα από την σχετική 
ενότητα των Φυσικών της Ε’ που αφορά στα διαλύματα, εκτελώντας απλά πειράματα. Στη 
συνέχεια ασκήθηκαν περαιτέρω με τη χρήση λογισμικού. Η πρόοδος των μαθητών, 
μετρήθηκε πριν και μετά την παρέμβαση με τη χρήση ενός εργαλείου ανάλυσης και 
αξιολόγησης του ΣΧΠ, το οποίο έχει προταθεί σε άλλη παρόμοια έρευνα. Τα ευρήματά μας 
δείχνουν ότι σε ορισμένες όψεις του ΣΧΠ (π.χ. στον καθορισμό των αρχικών συνθηκών ή τον 
έλεγχο των μεταβλητών), οι μαθητές σημείωσαν ικανοποιητική πρόοδο, ενώ σε άλλες 
αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία (π.χ. στο κριτήριο επαλήθευσης).  
Abstract This work investigates primary school students’ abilities in the Design of Experiments (DOE). 
Students were introduced to the concept, through a worksheet in the Physics textbook of the 
fifth grade, while conducting simple experiments concerning the study of water solutions and 
were furthermore trained, through the use of computer software. Students’ development was 
measured before and after the intervention, with a analysis and evaluation tool concerning the 
DOE, proposed in a similar research. Our findings suggest that in some of the aspects of the 
DOE (e.g. in defining the initial conditions or in controlling the variables), our students had a 
notable progress; while in others they had difficulties in dealing with (e.g. in defining the 
verification criteria). 
 
 
Εισαγωγή 
Η  αποτελεσματικότητα της εργαστηριακής προσέγγισης με πραγματικά πειράματα  για την 
μελέτη των φυσικών φαινομένων  είναι ευρέως αποδεκτή όπως έχουν δείξει πολλές έρευνες. 
Η έρευνα  έχει επεκταθεί και στις  εφαρμογές ΤΠΕ  στο εργαστήριο και ειδικά στα 
μαθησιακά αποτελέσματα των εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων και  εστιάζοντας  
στην εννοιολογική κατανόηση, στις δεξιότητες διερεύνησης και στην επιστημολογικής 
ενημερότητα των μαθητών (de Jong et al., 2013). Παρά το γεγονός όμως ότι οι αρχικές 
μελέτες αφορούσαν κατά κύριο λόγο  στη σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων  
μεταξύ των εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων έναντι των πραγματικών – συμβατικών 
(π.χ. Klahr et al., 2007; Zacharia & Olympiou, 2011; Ταραμόπουλος κ.ά., 2011), όλο και 
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περισσότερο πλέον εμφανίζονται έρευνες όπου τα δυο αυτά είδη εργαστηρίου συνδυάζονται 
(Toth et al., 2009; Farrokhnia & Esmailpour, 2010; Olympiou & Zacharia, 2012; de Jong et 
al., 2013). Επισημαίνουμε ότι αυτές οι παραπάνω έρευνες αφορούν κυρίως σε φοιτητές ή 
μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, ενώ ελάχιστες, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, υλοποιούνται 
με  μαθητές δημοτικών σχολείων (Ευαγγέλου, Ε. &  Κώτσης, Κ.,  2012). 
Από τις δεξιότητες των μαθητών που σχετίζονται με την εργαστηριακή πρακτική, πολύ 
σημαντική θεωρείται αυτή που αφορά στο σχεδιασμό της πειραματικής διερεύνησης 
(Johnstone & Al-Shuaili, 2001). Κατά πόσο δηλαδή οι μαθητές είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, προτείνοντας την εκτέλεση ενός πειράματος, το οποίο θα 
οδηγήσει στη λύση του προβλήματος. Η ικανότητα  αυτή θεωρείται τόσο σημαντική από τους 
Garratt & Tomlinson (2001) που την τοποθετούν σε θέση ανώτερη από αυτή καθαυτή την 
εκτέλεση του πειράματος, αφού σχετίζεται άμεσα τόσο με την κατανόηση των εννοιών της 
θεματικής περιοχής υπό μελέτη, όσο και με την μεθοδολογία της επιστήμης γενικά (Lefkos et 
al, 2011). Οι Finkelstein et al. (2005), υποστηρίζουν ότι οι φοιτητές που ασκήθηκαν με 
προσομοιωμένα πειράματα και υλικά, είχαν καλύτερες επιδόσεις από αυτούς που ασκήθηκαν 
με  πραγματικά υλικά σε σχέση με τη χρήση εικονικών περιβαλλόντων σε ότι αφορά 
ειδικότερα την ανάπτυξη πειραματικών ικανοτήτων των μαθητών. Επιπλέον, οι Lefkos et al 
(2011), διαπίστωσαν ότι οι μαθητές Γυμνασίου που ασκήθηκαν σε προσομοιωμένο 
περιβάλλον, κατάφεραν να αναπτύξουν την ικανότητά τους για σχεδιασμό πειραμάτων, ενώ 
ακόμη ισχυρίζονται ότι οι διάφορες όψεις της ικανότητας αυτής που αναπτύχθηκαν, 
σχετίζονται άμεσα με τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά (affordances) του 
προσομοιωμένου περιβάλλοντος. 
Σε επίπεδο δημοτικού σχολείο  ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δημοτικού μπορούν να 
μάθουν να σχεδιάζουν απλά πειράματα, είτε ασκηθούν με εικονικά είτε με φυσικά 
αντικείμενα Triona & Klahr (2003) αλλά οι έρευνες είναι περιορισμένες και χρειάζονται 
περισσότερα ευρήματα. Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εργασία διερευνά την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων  Σχεδιασμού Πειραμάτων (ΣΧΠ) από  μαθητές δημοτικού σχολείου.  
 
Μεθοδολογία  
Η έρευνα διεξάγεται μέσα στα πλαίσια μιας διδακτικής παρέμβασης όπου γίνεται ένας 
συνδυασμός μαθησιακών περιβαλλόντων, με εμπλοκή των μαθητών αρχικά σε πραγματικά 
πειράματα και στη συνέχεια σε εικονικά, μέσα από τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.  Η 
έρευνα έλαβε χώρα σε 6/θέσιο σχολείο, με πληθυσμό 15 μαθητές της Ε’, κατά κύριο λόγο 
χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής προέλευσης 
Οι μαθητές εισάχθηκαν στη διαδικασία του ΣΧΠ και ειδικότερα του τρόπου διαχείρισης των 
μεταβλητών, μέσα από το «Φύλλο Εργασίας-2: Μελετάμε τα διαλύματα», του Τετραδίου 
Εργασιών (σχολικού εγχειριδίου), των Φυσικών της Ε’ (σσ. 34-37). Σύμφωνα με την ροή του 
ΦΕ2, οι μαθητές αρχικά εκτέλεσαν κάποια καθοδηγούμενα πειράματα διάλυσης, όπως π.χ. 
«πόσες κουταλιές ζάχαρη μπορώ να διαλύσω σε ένα ποτήρι κρύο και σε ένα ποτήρι ζεστό 
νερό». Στη συνέχεια, κλήθηκαν να προτείνουν ένα πείραμα, προκειμένου να απαντήσουν στο 
σχετικό ερώτημα του ΦΕ2: «ποια ουσία διαλύεται περισσότερο στο νερό, το αλάτι ή η 
ζάχαρη;». Καλούνται επομένως να σχεδιάσουν ένα πείραμα. Με αφορμή αυτή τη 
δραστηριότητα που περιλαμβάνονταν στο ΦΕ2, αποφασίστηκε να γίνει μια διευρυμένη 
αντιμετώπιση του θέματος. Η παρέμβαση είχε διάρκεια 8 ωριαίων μαθημάτων.  
Στις πρώτες 4 ώρες οι μαθητές εργάστηκαν με συμβατικό τρόπο, ακολουθώντας αρχικά τα 
παραδείγματα και τα ερωτήματα του βιβλίου και στη συνέχεια παραλλαγές των ερωτημάτων 
που σχετίζονταν με την κατανόηση των βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν την ποσότητα 
της διαλυμένης ουσίας. Έτσι, διερευνήθηκαν η επίδραση της ποσότητας και της 
θερμοκρασίας του διαλύτη (νερό), καθώς και το είδος της διαλυμένης ουσίας (ζάχαρη, αλάτι). 
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Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό «Μαθαίνω να κάνω πειράματα», το οποίο και 
διατίθεται ελεύθερα από το Π.Ι. της  Κύπρου. Οι μαθητές ασκήθηκαν εργαζόμενοι σε ομάδες 
των 2-3 ατόμων. Πρόκειται για ένα κλειστού τύπου λογισμικό, πολύ εύκολο στη χρήση, το 
οποίο μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και πειράματα διάλυσης στο νερό. Η δομή  του 
λογισμικού είναι τέτοια ώστε για να προχωρήσουν οι μαθητές στην εκτέλεση ενός 
(εικονικού) πειράματος, είναι «αναγκασμένοι», να ακολουθήσουν κάποια βήματα αλλά και 
να λάβουν κάποιες αποφάσεις, που πρακτικά αντιστοιχούν στα βήματα του ΣΧΠ. Τα 
πειράματα που περιλαμβάνονταν στο λογισμικό, ήταν παρόμοια με τα συμβατικά τα οποία 
αναφέρθηκαν πιο πάνω, με μικρές παραλλαγές. Για την ακρίβεια, οι διατιθέμενες διαλυμένες 
ουσίες ήταν ζάχαρη, σόδα και ασπιρίνη, ενώ ο διαλύτης ήταν πάλι το νερό. 
Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, οι μαθητές κατέγραφαν ατομικά τους σχεδιασμούς των 
πειραμάτων τους πάνω σε Φύλλα Εργασίας. Σε αυτά βασίστηκε η ανάλυση και αξιολόγηση 
των μαθητών, πριν και μετά την παρέμβαση. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά 
κατασκευασμένο εργαλείο, στο οποίο ο ΣΧΠ αναλύεται σε 8 διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές 
είναι: (α) ο σχηματισμός υπόθεσης, (β) η επαλήθευση της υπόθεσης, (γ) ο προσδιορισμός των 
μεταβλητών, (δ) ο προσδιορισμός των υλικών, οργάνων και συσκευών, (ε) οι ρυθμίσεις των 
οργάνων, (στ) ο καθορισμός των αρχικών συνθηκών, (η) η περιγραφή της διαδικασίας και (ζ) 
η περιγραφή των φαινομένων. Κάθε μια από τις διαστάσεις αυτές του ΣΧΠ, βαθμολογείται με 
3 επίπεδα επιτυχίας, όπου το Επίπεδο-3 είναι το ανώτερο, το Επίπεδο-1 το χαμηλότερο και το 
Επίπεδο-2, το ενδιάμεσο (Lefkos et al. 2011). Με τη λογική αυτή, ένας μαθητής που σχεδίαζε 
με μεγάλη επιτυχία το πείραμά του, βαθμολογούταν με 24 (8x3=24) βαθμούς, ενώ κάποιος με 
πολύ χαμηλή επιτυχία στο σχεδιασμό του, βαθμολογούταν με 8 (8x1=8) βαθμούς, ενώ όλες οι 
ενδιάμεσες τιμές είναι επίσης πιθανές. 
Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση, μέρος των παραπάνω διαστάσεων, 
κατόπιν προσαρμογής στην ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών μας. Συγκεκριμένα 
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής:  

(1) «Προσδιορισμός μεταβλητών», κατά πόσο δηλαδή οι μαθητές μπορούν να 
προσδιορίσουν τις μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν το φαινόμενο,  

(2) «Υλικά, Όργανα & Συσκευές», κατά πόσο δηλαδή οι μαθητές μας μπορούν να 
αναφέρουν τα απαραίτητα υλικά, όργανα και συσκευές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του 
πειράματος,  

(3) «Καθορισμός αρχικών συνθηκών», κατά πόσο δηλαδή οι μαθητές μας μπορούν να 
καθορίσουν τις αρχικές συνθήκες πριν από τη διεξαγωγή του πειράματος 

(4) «Πειραματική διαδικασία», δηλαδή ο προσδιορισμός του τρόπου λήψης των 
μετρήσεων και  

(5) «Κριτήριο επαλήθευσης», δηλαδή με ποιόν τρόπο καθορίζεται κατά πόσο η 
αρχική τους υπόθεση μπορεί να επαληθευτεί ή να διαψευστεί από το πείραμα. 
Επομένως, μετά από την προσαρμογή αυτή του εργαλείου αξιολόγησης, ένας μαθητής μπορεί 
να αξιολογηθεί για τον σχεδιασμό του, με 5 (=5x1) βαθμούς το ελάχιστο, έως και 15 (=5x3) 
βαθμούς το μέγιστο. 

  
Αποτελέσματα και συζήτηση  
Για στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των βαθμών 
που πήρε κάθε μαθητής στο αρχικό και τελικό ερωτηματολόγιο.  
Στα ερωτηματολόγια αυτά, τα οποία ήταν παρόμοια, οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν ένα 
πείραμα διάλυσης της ζάχαρης στο νερό, διερευνώντας τον παράγοντα της θερμοκρασίας του 
διαλύτη. Η διαφορά που υπήρχε ήταν ότι στο αρχικό ερωτηματολόγιο η ερώτηση που έπρεπε 
να απαντήσουν οι μαθητές σχεδιάζοντας ένα πείραμα ήταν: «η ζάχαρη διαλύεται περισσότερο  
(ποσότητα) στο ζεστό ή στο κρύο νερό;», ενώ στο τελικό ερωτηματολόγιο η ερώτηση ήταν: 
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«η ζάχαρη διαλύεται πιο γρήγορα (χρόνος) στο ζεστό ή στο κρύο νερό;». Η διαφορά αυτή 
αιτιολογείται καθώς οι μαθητές είχαν στο μεταξύ ασκηθεί με το λογισμικό, στο οποίο ο ΣΧΠ 
αναφέρονταν στην ταχύτητα διάλυσης  μιας ουσίας. 
Σε αυτά τα δεδομένα εφαρμόστηκε το Wilcoxon Signed-Rank Test, το οποίο έδωσε τιμή z=-
2.47 και P(1-tail)=0.0068, επιβεβαιώνοντας ότι οι βαθμολογίες του τελικού ερωτηματολογίου 
είναι καλύτερες. Όπως παρουσιάζονται και στο Διάγραμμα 1, τα αποτελέσματα φανερώνουν: 

(1) Αναφορικά με τον «Προσδιορισμό Μεταβλητών», φαίνεται πως αρχικά οι 
περισσότεροι μαθητές βρίσκονταν στο επίπεδο 2 (Μ2), ενώ μετά από την παρέμβαση υπάρχει 
μεγάλη μετακίνηση προς το επίπεδο 3. Δηλαδή παρατηρείται σημαντική βελτίωση. 

(2) Στα «Υλικά, Όργανα & Συσκευές», τόσο στην αρχή, όσο και μετά την 
παρέμβαση, οι περισσότεροι μαθητές βρίσκονται σε ένα μέσο επίπεδο 2 (Ο2). Δεν 
παρατηρείται δηλαδή σημαντική αλλαγή. 

(3) Σχετικά με τον «Καθορισμό Αρχικών Συνθηκών», οι μαθητές αρχικά 
βρίσκονταν σε ένα μέσο προς χαμηλό επίπεδο, με τους περισσότερους να τοποθετούνται στο 
επίπεδο 2 (Α2) και κάποιους χαμηλότερα ( επίπεδο 1 – Α1), ενώ μετά από την παρέμβαση, 
παρατηρείται μετακίνηση αρκετών προς το υψηλότερο επίπεδο 3 (Α3). Εμφανίζουν δηλαδή 
σημαντική βελτίωση.   

(4) Όσο αφορά στην «Πειραματική Διαδικασία», η αρχική επίδοση των μαθητών 
ήταν αρκετά μοιρασμένη και στα τρία επίπεδα, με το χαμηλότερο (επίπεδο 1 – Π1) να 
υπερισχύει, ενώ μετά από την παρέμβαση, παρά το ότι υπάρχει και πάλι διασπορά, υπερισχύει 
ξεκάθαρα το ανώτερο επίπεδο 3 (Π3). Επομένως υπάρχει και εδώ βελτίωση. 

(5) Τέλος, σχετικά με το «Κριτήριο Επαλήθευσης», αρχικά σχεδόν οι μισοί οι 
μαθητές μας ήταν στο  χαμηλό επίπεδο 1 (Ε1) και οι άλλοι μισοί στο μέσο επίπεδο 2 (Ε2), 
ενώ μετά την παρέμβαση, οι επιδόσεις τους μετακινήθηκαν ένα επίπεδο παραπάνω, με τους 
μισούς περίπου στο μεσαίο (Ε2) και τους υπόλοιπους στο ανώτερο επίπεδο (Ε3). Η βελτίωσή 
τους επομένως ήταν σημαντική. 
Συγκεντρωτικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στις τέσσερεις (4) από τις πέντε (5) 
διαστάσεις του ΣΧΠ που μελετήθηκαν στην έρευνά μας, δηλαδή: «Προσδιορισμός 
μεταβλητών», «Καθορισμός αρχικών συνθηκών», «Πειραματική διαδικασία» και «Κριτήριο 
επαλήθευσης», οι μαθητές βελτίωσαν τους σχεδιασμούς τους (post = μπλε χρώμα), σε σχέση 
με τους αρχικούς (pre = κόκκινο χρώμα), αφού είναι φανερή η μετακίνηση των απαντήσεών 
τους προς ανώτερα επίπεδα . 
 

Διάγραμμα 1: Συγκριτικά αποτελέσματα pre-post, διαβαθμισμένα σε 3 επίπεδα (3=ανώτερο). 
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Ειδικότερα, στο «Κριτήριο επαλήθευσης», εμφανίστηκαν οι μεγαλύτερες δυσκολίες, και είναι 
φανερό στην αρχική εικόνα των μαθητών όπου σχεδόν οι μισοί (7/15) κατατάσσονται στο 
χαμηλότερο επίπεδο (Ε1). Παρόμοια εικόνα δυσκολίας στην αρχική κατάσταση των 
μαθητών, εμφανίζεται και στη «Πειραματική διαδικασία», όπου αρκετοί (6/15) από τους 
μαθητές κατατάσσονται στο χαμηλό επίπεδο (Π1). Έτσι, στις δυο αυτές διαστάσεις, η 
βελτίωση στο τελικό ερωτηματολόγιο είναι φανερή, αν και συνεχίζουν να εμφανίζονται 
απαντήσεις επιπέδου Ε1 ή Π1. 
Αξίζει να σχολιάσουμε όμως και τα «Υλικά, Όργανα & Συσκευές», όπου φαίνεται να υπάρχει 
μια εικόνα ίδια ή και ίσως λίγο χειρότερη από ότι στο αρχικό ερωτηματολόγιο. Ο λόγος όμως 
είναι απλός: στα πειράματα του τελικού ερωτηματολογίου, οι μαθητές είχαν να απαντήσουν 
στην ερώτηση «πότε διαλύεται η ουσία Χ πιο γρήγορα…», όπως αναφέρθηκε πιο αναλυτικά 
προηγουμένως, δηλαδή, υπήρχε απαίτηση για ένα ακόμη μετρητικό όργανο (το χρονόμετρο). 
Θεωρούμε λοιπόν ότι το επίπεδο δυσκολίας ήταν αυξημένο στο τελικό πείραμα και στο λόγο 
αυτό μπορούμε να αποδώσουμε την ιδιαίτερη αυτή εικόνα των αποτελεσμάτων. 

 
Συμπεράσματα και προτάσεις  
Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η συμμετοχή των μαθητών σε ένα 
εμπλουτισμένο με ΤΠΕ μαθησιακό περιβάλλον, όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην 
παρούσα έρευνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των ικανοτήτων σχεδιασμού 
πειραμάτων από μαθητές δημοτικού, σε συνδυασμό με την κατάλληλη παρέμβαση. Η 
προστιθέμενη αξία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε, βρίσκεται στο γεγονός ότι 
εμπεριέχει στοιχεία τα οποία καθοδηγούν τους χρήστες προς την κατεύθυνση αυτή. Το 
συμπέρασμα αυτό είναι και σε συμφωνία με άλλες έρευνες (π.χ. Finkelstein et al. 2005, 
Lefkos et al. 2011).  
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Επιπλέον σημαντικό ρόλο πιστεύουμε πως έπαιξε η ίδια η διδακτική μεθοδολογία που 
ακολουθήσαμε στον σχεδιασμό της παρέμβασης, καθώς οι μαθητές μας καλούνταν να 
αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα που ήταν διατυπωμένα με απλούς καθημερινούς όρους, 
τα οποία όμως έπρεπε να μετασχηματίσουν κατάλληλα σε πειράματα, μέσα από την 
περιγραφή των οποίων θα κατέληγαν σε μια απάντηση. Αυτή η διαρκής εναλλαγή από το 
καθημερινό στο επιστημονικό και το αντίστροφο, βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού 
πειραμάτων αλλά και της επιστημονικής μεθοδολογίας ευρύτερα. 
Φαίνεται βέβαια, πως κάποιες από τις διαστάσεις του σχεδιασμού είναι δύσκολο να 
αντιμετωπιστούν.  
Ειδικότερα η δυσκολία που αντιμετώπισαν οι μαθητές στον προσδιορισμό του «κριτηρίου 
επαλήθευσης», μπορεί μεν να γίνεται φανερή από τα δεδομένα, αλλά και επιβεβαιώνεται 
επιπλέον από την εμπειρία του ερευνητή μέσα στην τάξη, κατά την διάρκεια της παρέμβασης 
που περιγράφεται παραπάνω. Οι περισσότεροι μαθητές αντιμετώπιζαν την διάσταση αυτή με 
μια «τελεολογική» προσέγγιση, διατηρούσαν δηλαδή την άποψη ότι η υπόθεση που 
διατύπωσαν θα επαληθευτεί οπωσδήποτε από το πείραμα. 
Επίσης η περιγραφή της «πειραματικής διαδικασίας», εμφάνισε δυσκολίες για πολλούς από 
τους μαθητές μας, καθώς παρατηρήθηκε από μέρους τους μια τάση συνοπτικής ή ελλειπτικής 
περιγραφής, σύμφωνα με την οποία ίσως να θεωρούνταν περιττή (ως αυτονόητη) η αναφορά 
σε όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. 
Θεωρούμε δηλαδή ότι στο σημείο αυτό φτάνουμε στα όρια των ικανοτήτων σχεδιασμού, για 
τη δεδομένη ηλικία μαθητών, τουλάχιστον στα πλαίσια μιας μικρής κλίμακας παρέμβασης 
όπως αυτή της παρούσας έρευνας. 
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Περίληψη Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην αξιολόγηση των αντιλήψεων των μαθητών για τη χρήση 
ΤΠΕ, πειραμάτων και διδακτικών αναπαραστάσεων από τους διδάσκοντες Φυσικές 
Επιστήμες, με μάθημα αναφοράς τη Φυσική, και τη σκιαγράφηση της διδακτικής πρακτικής 
τους σχετικά με τα παραπάνω. Ακόμα, δόθηκε η ευκαιρία να εξαχθούν συμπεράσματα 
σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. Τα 
δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγια που μετασχηματίστηκαν από 
αντίσοιχα της διεθνούς βιβλιογραφίας σύμφωνα με τους στόχους της έρευνας, και από 
συνεντεύξεις Εκπαιδευτικών Συμβούλων. Η έρευνα κατέδειξε σοβαρά ελλείμματα στη χρήση 
των ΤΠΕ και των πειραμάτων στη διδασκαλία ενώ ανέδειξε την επαρκή χρήση των 
διδακτικών αναπαραστάσεων. Τέλος, βάσει των ευρημάτων παρατίθενται προτάσεις σχετικά 
με τους τρόπους βελτίωσης της χρήσης των παραπάνω και εξάγονται συμπεράσματα για την 
εγκυρότητα και τη χρησιμότητα της μεθοδολογίας. 
 
Abstract The aim of the present research is to assess students’ perception about the use of ICT, 
experiments and instructional representations by their science teachers, with respect to the 
school subject of Physics, as well as to describe the teachers’ practices followed in the 
aforementioned subject. Furthermore the validity and reliability of the followed methodology 
are examined. The data for this research were collected using both questionnaires, which were 
readjusted in order to serve the purposes of the particular research, and interviews with 
experienced Educational advisor of Physical Sciences.  The results have shown considerable 
deficiencies in the use of ICT and experiments and adequate use of instructional 
representations by the teachers. The paper concludes with suggestions about how to improve 
the use of the above and conclusions on the validity of the methodology used. 
 
 
Εισαγωγή 
Η ποιότητα της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών συνδέεται άμεσα με τη γνώση του 
αντικειμένου και των τεχνικών διδασκαλίας του διδάσκοντα και την ικανότητά του να τα 
συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό το αμάλγαμα της γνώσης του αντικειμένου και των 
παιδαγωγικών θεωριών, μεθόδων και στρατηγικών είναι γνωστό πλέον ως Παιδαγωγική 
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Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) (Shulman,1986). Η γνώση αυτή αντανακλάται στη διδασκαλία 
του διδάσκοντα μέσα στη τάξη και στις πρακτικές που εφαρμόζει. Πτυχές αυτής της γνώσης 
είναι, μεταξύ άλλων, η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), των 
πειραμάτων και των διδακτικών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία.  
Ερευνητές (e.g. Aleamoni 1999, Peterson, Wahlquist, &Bone2000) έχουναναδείξει τη 
σημαντικότητα των αντιλήψεων των μαθητών για τις πρακτικές που ακολουθεί μέσα στη 
τάξη ο διδάσκων τους και θεωρούν ότι παρέχουν μια εσωτερική οπτική για τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία του διδάσκοντα στη καθημερινή πρακτική του. Όπως παρατηρεί ο McGreal 
(1995) “η παρατήρηση της διδασκαλίας όσο καλά εστιασμένη και να είναι, μπορεί μόνο να 
συλλάβει συγκεκριμένες πτυχές αυτού που ο διδάσκων έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει μέσα 
στην τάξη. Αντίθετα, οι μαθητές περνούν την μεγαλύτερο μέρος της σχολικής τους ζωής πίσω 
από ένα θρανίο ή συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που έχει σχεδιάσει ο διδάσκων, έτσι 
έχουν μια ολιστική άποψη για την καθημερινή οπτική του διδάσκοντα τους’’. Παρόλα αυτά, 
πολύ λίγες έρευνες (e.g.Tuan, Chang, &Treagust, 2000) που σχετίζονται με τη διερεύνηση 
των αντιλήψεων των μαθητών, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την πρακτική του 
διδάσκοντά τους υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Ακόμη μια έρευνα (Jang, 2010) διερευνά τις 
αντιλήψεις σπουδαστών κολλεγίων για την πρακτική του διδάσκοντά τους με στόχο να 
παρακολουθήσει την ανάπτυξη της ΠΓΠ του.  
Σε διαφοροποίηση από τη διεθνή βιβλιογραφία, στην παρούσα εργασία αξιοποιήθηκαν οι 
απόψεις των μαθητών για την πρακτική του διδάσκοντά τους. Στόχος μας είναι να 
αξιολογήσουμε τις απόψεις των μαθητών για την πρακτική των διδασκόντων τους, οι οποίες 
μας παρέχουν μια εσωτερική οπτική για τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία των 
διδασκόντων έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταθέσουμε προτάσεις για τη βελτίωση τους.  
 
Μεθοδολογία 
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσια και Λύκεια που βρίσκονται σε όρια του 
δήμου της κεντρικής βόρειας Ελλάδας. Στην έρευνά μας πήραν μέρος δώδεκα διδάσκοντες 
Φυσικές Επιστήμες και 333 μαθητές από 6 Λύκεια και 5 Γυμνάσια. Στην έρευνα 
συμμετείχαν, επίσης, και δύο Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών.  
Για τον σκοπό της έρευνας συλλέχθησαν δεδομένα από δύο πηγές, με ερωτηματολόγια από 
τους μαθητές και με συνεντεύξεις από τους διδάσκοντες. Το ερωτηματολόγιο είναι 
μετασχηματισμός των ερωτηματολογίων των Jang (2010) και των Tuanetal (2000). Σε αυτές 
τις έρευνες, τα  ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές είχαν σαν στόχο την 
παρακολούθηση της ανάπτυξης της ΠΓΠ στα πλαίσια ενός σεμιναρίου. Για τις ανάγκες της 
έρευνός μας τα ερωτηματολόγια τροποποιήθηκαν, συνθέθηκαν και μετασχηματίστηκαν 
σύμφωνα με το πλαίσιο της έρευνας.  
Οι ερωτήσεις που αφορούν την χρήση των ΤΠΕ, των πειραμάτων και των διδακτικών 
αναπραστάσεων ανήκουν στην κατηγορία «Διδακτικές αναπραστάσεις και Στρατηγικές 
Διδασκαλίας» (βλ. Jang, 2010). Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται τοπενταβάθμιο 
σύστημα Likert από  1-5 που αντιστοιχεί στις απαντήσεις  «Ποτέ», «Σπάνια», «Μερικές 
φορές», «Συχνά» και «Πάντα», αντίστοιχα. Η αξιοπιστία των ερωτήσεων ελέγχθηκε με τη 
χρήση του παράγοντα Cronbach’salpha.  
Οι ερωτήσεις που απάντησαν οι μαθητές αφορούσαν τηχρήση Τ.Π.Ε., πειραμάτων και 
διδακτικών αναπαραστάσεων και είναι:  
Για τη χρήση Διδακτικών Αναπαραστάσεων: 

1. χρησιμοποιεί κατάλληλα  παραδείγματα για να εξηγήσει τις έννοιες ή τα φαινόμενα 
που διδάσκει 

2. χρησιμοποιεί οικείες αναλογίες για να εξηγήσει τις έννοιες ή τα φαινόμενα που 
διδάσκει 
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3. χρησιμοποιεί γραφήματα και διαγράμματα για να με βοηθήσει να καταλάβω έννοιες 
του αντικειμένου που διδάσκει ή την έκβαση των φαινομένων που μελετάμε 

4. χρησιμοποιεί πραγματικά αντικείμενα για να με βοηθήσει να καταλάβω επιστημονικές 
έννοιες ή ιδέες 

Για τη χρήση των ΤΠΕ:  
5. χρησιμοποιεί πολυμέσα (π.χ. βίντεο) ή την τεχνολογία (π.χ. υπολογιστή ή διαδραστικό 

πίνακα) για να παρουσιάσει θέματα του μαθήματος. 
Για τη χρήση πειραμάτων:  

6. χρησιμοποιεί κατάλληλες πειραματικές επιδείξεις που βοηθούν στην εξήγηση των 
βασικών εννοιών 

7. μας βάζει να κάνουμε πειράματα ή μας παρουσιάζει πειράματα, όπου το θέμα το 
απαιτεί, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε μια θεωρία ή έννοια. 

Οι απόψεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης (ΣΕ) χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή σύνθετων 
ερμηνιών και τον έλεγχο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων.  
 
Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου 
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων και η ανάλυση αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 
πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS (v.10).  
 
Αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 
Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο πιο διαδεδομένος 
συνετελεστής αξιοπιστίας στην βιβλιογραφία, ο Cronbach's Alpha. Ο συντελεστής 
Cronbach'sAlpha υπολογίστηκε για το σύνολο των παρακάτω ερωτήσεων 0.803, όπου στη 
διεθνή βιβλιογραφία αξιόπιστα όργανα θεωρούνται αυτά που ο συντελεστής Cronbach'sAlpha 
είναι πάνω από 0.7, όταν οι ερωτήσεις αναφέρονται σε κρίσεις ή συναισθήματα (Field,2009).  
 

Πίνακας 8: Ο συντελεστής Cronbach’sAlphaαν αφαιρεθεί κάθε μία από τις ερωτήσεις 
Ερώτηση Cronbach'sAlpha 

αν αφαιρεθεί η ερώτηση 
1 .784 
2 .788 
3 .822 
4 .778 
5 .764 
6 .753 
7 .739 

 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο συντελεστής αξιοπιστίας που θα είχε το σύνολο των 
ερωτήσεων αν διαγράφαμε κάποια ερώτηση από αυτές. Όπως παρατηρείται η διαγραφή 
κάποιας ερώτησης θα μείωνε ή θα κρατούσε περίπου σταθερό τον συντελεστή. 
 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου και συζήτηση 
Τα στατιστικά αποτελέσματα παρουσιάζονται για κάθε ερώτηση και για κάθε 
υποκατηγορίαξεχωριστά. Για κάθε ερώτηση και υποκατηγορία έχει υπολογισθεί ο Μέσος 
Όρος(Μ.Ο.) για τους μαθητές που προέρχονται από Γυμνάσιο ή Λύκειο και συνολικά.  
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Διδακτικές Αναπαραστάσεις 
Η χρήση των διδακτικών αναπραστάσεων (Πίνακας 2) σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
ερωτηματολογίων των μαθητών είναι πιο συχνή στο Γυμνάσιο (ΜΟ:3.81) από το Λύκειο 
(ΜΟ:3.18). Στο Γυμνάσιο φαίνεται να γίνεται πολύ συχνή χρήση των παραδειγμάτων 
(ΜΟ:4.48), των αναλογιών (ΜΟ:4.07) και των πραγματικών αντικειμένων(ΜΟ:3.61) ενώ 
μικρότερη συχνότητα  παρουσιάζουν τα γραφήματα-διαγράμματα (ΜΟ:3.09).  
Αντίστοιχα, στο Λύκειο παρότι η χρήση των διδακτικών αναπαραστάσεων φαίνεται 
μειωμένη, ωστόσο συχνή είναι η χρήση των παραδειγμάτων (ΜΟ:3.69), των αναλογιών 
(ΜΟ:4.07) και των διαγραμμάτων-γραφημάτων (ΜΟ:2.98) και αισθητά μειώνεται η χρήση 
των πραγματικών αντικειμένων (ΜΟ:2.55) στη διδασκαλία. 

 
Πίνακας 2: Στατιστικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν τις διδακτικές αναπαραστάσεις 

και της υποκατηγορίας για το Γυμνάσιο, το Λύκειο και το σύνολο του δείγματος 
Σχολείο Ερώτηση 1 2 3 4 Διδακτικές 

Αναπαραστάσεις 

Γυμνάσιο 
ΜΟ 4.48 4.07 3.09 3.61 3.81 
N 135 135 135 135 135 

Τυπ. 
Απόκλιση 0.77 0.96 1.28 1.11 0.68 

Λύκειο 
ΜΟ 3.69 3.49 2.98 2.55 3.18 
N 198 198 198 198 198 

Τυπ. 
Απόκλιση 1.02 0.99 1.25 1.19 0.74 

Σύνολο 
ΜΟ 4.01 3.72 3.02 2.98 3.43 
N 333 333 333 333 333 

Τυπ. 
Απόκλιση 1.01 1.02 1.26 1.27 0.78 

 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 
Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (Πίνακας 3, ερώτηση 5) φαίνεται να βρίσκεται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα στο Γυμνάσιο ενώ στα Λύκεια φαίνεται να απουσιάζει εντελώς. 
Πιο συγκεκριμένα, οι απαντήσεις των μαθητών Γυμνασίου τοποθετεί τον Μ.Ο. των 
απαντήσεων κοντά στο «Μερικές φορές» (ΜΟ:2.91) ενώ του Λυκείου αρκετά κοντά στην 
απάντηση «Ποτέ» (ΜΟ:1.27). 
 
Πειράματα στην διδασκαλία 
Η χρήση των πειραμάτων στη διδασκαλία (Πίνακας 3, ερωτήσεις 6 και 7) εμφανίζει χαμηλή 
συχνότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΜΟ9=2.81 και ΜΟ13=2.34 ). Πιο συγκεκριμένα 
φαίνεται ότι στο Γυμνάσιο η χρήση των πειραμάτων υπάρχει σε ικανοποιητικό επίπεδο (βλ. 
ερ. 6&7, ΜΟ≈3.5) και σε σαφώς μεγαλύτερη συχνότητα από το Λύκειο, όπου η χρήση των 
πειραμάτων είναι σπάνια (βλ. ερ. 6 &7, ΜΟ≈2). 
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Πίνακας 3: Στατιστικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που αφορούν τις ΤΠΕ  
και τα πειράματα για το Γυμνάσιο, το Λύκειο και το σύνολο του δείγματος 

Σχολείο Ερώτηση 5 6 7 

Γυμνάσιο 
ΜΟ 2.91 3.61 3.45 
N 135 135 135 

Τυπ. 
Απόκλιση 1.48 1.17 1.26 

Λύκειο 
ΜΟ 1.27 2.26 1.58 
N 198 198 198 

Τυπ. 
Απόκλιση 0.64 1.17 0.98 

Σύνολο 
ΜΟ 1.94 2.81 2.34 
N 333 333 333 

Τυπ. 
Απόκλιση 1.33 1.34 1.43 

 
Ανάλυση δεδομένων από τις συνεντεύξεις 
 
Μεθοδολογία ανάλυσης 
Οισυνεντεύξεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) απομαγνητοφωνήθηκαν,  μεταγράφηκαν 
σε πρωτόκολλα και αναλύθηκαν ποιοτικά και από τους δύο ερευνητές ξεχωριστά.  
Στην ανάλυση εντοπίστηκαν οι φράσεις-κλειδιά των απαντήσεων των Σ.Ε., οι οποίες 
αντιστοιχήθηκαν στις προδιαμορφωμένες υποκατηγορίες του ερωτηματολογίου. Οι φράσεις-
κλειδιά ταξινομήθηκαν και συνθέθηκαν έτσι ώστε να μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη 
εικόνα των απόψεων των Σ.Ε. . Στόχος της ανάλυσης είναι να εντοπισθούν οι αδυναμίες και 
τα δυνατά σημεία των διδασκόντων ΦΕ και να μας παρέχουν πληροφορίες για τις γνώσεις 
τους σχετικά με τη σημαντικότητα τους από παιδαγωγικής άποψης.  
 
Ευρήματα των συνεντεύξεων και συζήτηση 
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι συνεντεύξεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης (θα αναφέρονται 
ως ΣΕ1 και ΣΕ2) πραγματοποιήθηκαν από τους ερευνητές. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 
ευρήματα της ανάλυσης και αναφέρονται οι πιο χαρακτηριστικές φράσεις τους. 
 
Διδακτικές Αναπαραστάσεις 
 
Οι διδάσκοντες ΦΕ γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις διδακτικές αναπαραστάσεις χωρίς να 
γνωρίζουν όμως τη σημαντικότητα τους από παιδαγωγικής σκοπιάς. 
 

Σ1: «οι περισσότεροι καθηγητές τις γνωρίζουν [τις διδακτικές αναπαραστάσεις], 
έστω και χωρίς να έχουν τις αντίστοιχες γνώσεις παιδαγωγικής, από την εμπειρία 
τους. Απλά τους λείπει πιθανόν η οργάνωση και η γνώση και η θεωρητική 
τεκμηρίωση αυτών που κάνουν». 
 
Σ2: «Τις αναλογίες και τις μεταφορές τις χρησιμοποιούν σε Γυμνάσια και Λύκεια 
«μερικές φορές», παρόλο που υπάρχει και η σχετική θεωρία (για μηχανικά ανάλογα, 
κ.λ.π.) στο βιβλίο εκπαιδευτικού και γνωρίζουν τι ακριβώς είναι.» 
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Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
Η  χρήση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία των ΦΕ περιορίζεται μόνο στο Γυμνάσιο ενώ στο 
Λύκειο απουσιάζει και παρατηρείται μόνο σεμιναριακού τύπου χρήση τους.  
 

Σ1: «στο Γυμνάσιο γίνεται περισσότερη χρήση» [Τ.Π.Ε.]. (...) Στο Λύκειο γίνεται 
[χρήση των Τ.Π.Ε.] μόνο με σεμιναριακού τύπου εφαρμογή, το powerpoint ή στην 
καλύτερη περίπτωση το να έχουν μερικά applets για να τους δείξουν κάποια 
φαινόμενα». 

 
Πειράματα στην διδασκαλία 
Σχετικά με τη χρήση των πειραμάτων στη διδασκαλία υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ΣΕ 
σχετικά με την συχνότητα της χρήσης των πειραμάτων στην διδασκαλία από τους 
εκπαιδευτικούς. Η ΣΕ1 εκφράζει την άποψη ότι αυτή υπάρχει μόνο στα Γυμνάσια ενώ στα 
Λύκεια σπανίζει σε αντίθεση με την ΣΕ2, που υποστηρίζει ότι οι υποχρεωτικές από το 
αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηριακές ασκήσεις και πειράματα πραγματοποιούνται τόσο στα 
Γυμνάσια όσο και στα Λύκεια. 
 

Σ1:[πειραματική διδασκαλία έχουμε] «στο Γυμνάσιο σε μεγαλύτερο ποσοστό» [ενώ] 
«στο Λύκειο σπάνια». 
 
Σ2: «Οι εκπαιδευτικοί (Γυμνασίου και Λυκείου) είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 
(ακόμη και με επίδειξη στην τάξη) έναν αριθμό ασκήσεων που έχουν ορισθεί ως 
υποχρεωτικές από του Υπουργείο Παιδείας» 

 
Συγκριτική μελέτη 
Σε αυτήν την ενότητα θα επιχειρηθεί μια αντιπαραβολή και σύνθεση των ευρημάτων που 
προήλθαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων και από τις συνεντεύξεις των Συμβούλων 
Εκπαίδευσης. Στόχος είναι αφενός να ελέγθει η συμφωνία των απόψεων των μαθητών-τριών 
με αυτή των συμβούλων για την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και η εξαγωγή ερμηνειών από 
τον συνδυασμό των δεδομένων. 
Σχετικά με τις διδακτικές αναπαραστάσεις (όπως είναι π.χ. το υδραυλικό ανάλογο για την 
ηλεκτρική πηγή) και τη χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς, οι σύμβουλοι επιβεβαιώνουν 
την εικόνα που δίνεται από την ανάλυση των ερωτηματολογίων σχετικά με την ικανοποιητική 
χρήση των διδακτικών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία. Σύμφωνα με τη Σ1, οι διδάσκοντες 
γνωρίζουν τις διδακτικές αναπαραστάσεις, από την εμπειρία τους, και τις χρησιμοποιούν 
παρότι το περιεχόμενο των βιβλίων σε μεγάλο βαθμό δεν τις περιλαμβάνει. Εκτιμάται, όμως, 
ότι η χρήση τους γίνεται με ελλείψεις στην οργάνωση και στη θεωρητική τεκμηρίωση.  
H χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία εμφανίζεται σε πολύ χαμηλή συχνότητα, 
σχετικά μικρή χρήση στα Γυμνάσια και απουσία στα Λύκεια, σύμφωνα με τις τάσεις που 
εμφανίζονται στις απαντήσεις των μαθητών, κάτι στο οποίο συνηγορούν και οι κρίσεις των 
Συμβούλων. Σύμφωνα με τις τελευταίες, οι Τ.Π.Ε. έχουν εισαχθεί σε μικρό βαθμό μόνο στα 
Γυμνάσια. Σύμφωνα με την Σ1, στα Λύκεια συναντάται μόνο σεμιναριακού τύπου εφαρμογή 
των Τ.Π.Ε.. Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι η μικρή διείσδυση των Τ.Π.Ε. αποδίδεται εν 
μέρει και σε εγγενείς δυσκολίες που σχετίζονται με την υποδομή των σχολείων (Σ2).  
Παρόμοια τάση εμφανίζεται και στη περίπτωση της πειραματικής διδασκαλίας όπου απ’ την 
ανάλυση των ερωτηματολογίων φαίνεται ότι υπάρχει περιορισμένη πειραματική 
δραστηριότητα στα Γυμνάσια ενώ στα Λύκεια αυτή σχεδόν απουσιάζει. Με την εικόνα αυτή 
έρχεται να συμφωνήσει η Σ1. Αντίθετα, η Σ2 ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
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υποχρεωμένοι να κάνουν έναν αριθμό  πειραματικών ασκήσεων και θεωρεί ότι αυτές οι 
ασκήσεις εκτελούνται και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, όπως προβλέπεται από τις σχετικές 
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.  
Στο σκέλος των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών συμβούλων παρατηρήθηκε ασυμφωνία 
σχετικά με το ζήτημα της διδασκαλίας με πειράματα. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι 
σύμβουλοι εκπαίδευσης είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της πραγματοποίησης από 
μέρους των διδασκόντων των υποχρεωτικών πειραμάτων. Πιθανός παράγοντας που 
επηρεάζει την κρίση των συμβούλων μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι απαντήσεις τους 
αντανακλούν την άποψή τους όσον αφορά την εκπλήρωση των δικών τους υποχρεώσεων. 
Ακόμα, η άποψη της Σ2 είναι πιθανόν να στηρίζεται στα δεδομένα που συλλέγονται από τα 
ίδια τα σχολεία και διατίθενται στα Ε.Κ.Φ.Ε. κάθε περιοχής. 
 
Συμπεράσματα 
Από τα ευρήματα της έρευνας μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα σχετικά με  
τρία ύπο διερεύνηση αντικείμενα – πτυχές της ΠΓΠ, οι διδάσκοντες ΦΕ :  Οι διδάσκοντες ΦΕ γνωρίζουν και χρησιμοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις 

διδάκτικές αναπαραστάσεις, αλλά διαφαίνεται η ανάγκη επιμόρφωσής τους σχετικά 
με τη σημαντικότητα τους από παιδαγωγικής και διδακτικής σκοπιάς.  Οι διδάσκοντες ΦΕ δεν έχουν εντάξει σε μεγάλο βαθμό τις Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας στη διδακτική τους πρακτική, ιδιαίτερα στο Λύκειο άλλα και στο 
Γυμνάσιο.  Η διδασκαλία με πειράματα δεν αποτελεί συνήθη πρακτική για τους διδάσκοντες ΦΕ 
τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο, όπου τα πειράματα απουσιάζουν εντελώς. 

 
Από τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τις σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας (ένταξη των ΤΠΕ και των πειραμάτων 
στη διδασκαλία). Στόχος της επιμόρφωσης αυτής είναι η ανάπτυξη Παιδαγωγικής Γνώσης 
Περιεχομένου στους διδάσκοντες ΦΕ.  
Η επιμόρφωση για την ανάπτυξη της ΠΓΠ σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς θα πρέπει να είναι 
συνεχής και βιωματική, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εργασίας των διδασκόντων 
και να περιλαμβάνει εργασία σε ομάδες, συνεργασία με συναδέλφους, συμβούλους και 
ερευνητές και εμπλοκή σε διαδικασίες διερώτησης (inquiry), οι οποίες είναι πολύ σημαντικές 
για την ανάπτυξη της ΠΓΠ (Haefner & Zembal-Saul, 2004). Οι διαδικασίες αυτές ανάπτυξης 
της ΠΓΠ περιλαμβάνονται σε συνεργατικές συμμετοχικές προσεγγίσεις (π.χ. Καλλέρη, 2013; 
Jones, 2008) και σε προσεγγίσεις βασισμένες σε έρευνα δράση στις οποίες ο αναστοχασμός 
της εργασίας στη τάξη αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
της ΠΓΠ (π.χ. Kallery & Fragonikolaki, 2007; US Department of Education, 1996). 
Φυσικά, η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών και η 
ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί προϋπόθεση για την αναβάθμιση της 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο μέλλον. Στα πλαίσια μιας τέτοιας προσπάθειας 
είναι απαραίτητη και η αντιμετώπιση των εγγενών προβλημάτων του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 
Τέλος, η αξιολόγηση των αντιλήψεων των μαθητών με τη χρήση του οργάνου 
(ερωτηματολογίου) έδωσε στοιχεία τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ήρθαν σε συμφωνία με 
τις κρίσεις των Εκπαιδευτικών Συμβούλων. Η συμφωνία αυτή μας δίνει το δικαίωμα να 
εξάγουμε το συμπέρασμα ότι μια τέτοια διαδικασία έχει μεγάλο βαθμό εγκυρότητας ως προς 
τα στοιχεία τα οποία μας δίνει και θα μπορούσε να εφαρμοσθεί εκτεταμένα με στόχο τη 
σκιαγράφηση των διδακτικών πρακτικών και της ανάπτυξης της ΠΓΠ των διδασκόντων ΦΕ. 
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Ιδιοκατασκευές Μοντέλων Αναπαράστασης του Κυττάρου  
από τους Μαθητές για τη Διδασκαλία του στο Δημοτικό Σχολείο 

 Μπουρμά Ζαχαρούλα 
 

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., 
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Περίληψη Το «κύτταρο» πρωτοπαρουσιάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Στ΄ Δημοτικού. 
Στην παρούσα έρευνα εξετάζουμε την εφαρμογή μιας διδακτικής παρέμβασης στο θέμα του 
κυττάρου που εμπλουτίζει πειραματικά την εφαρμοζόμενη επιστημονική/εκπαιδευτική 
μεθοδολογία με διερεύνηση. Η παρέμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή και χρήση 
μοντέλων/αναπαραστάσεων των κυττάρων από τους μαθητές με απλά υλικά. Δύο ομάδες, 
πειραματική και ελέγχου, διδάχτηκαν «το κύτταρο» αντίστοιχα με και χωρίς το βήμα του 
πειραματισμού. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι δραστηριότητες της κατασκευής και η 
οπτικοποίηση της αφηρημένης έννοιας του κυττάρου διευκολύνουν την προσέγγισή του, 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας πιο σαφούς εικόνας της τρισδιάστατης δομής του και 
βοηθούν τους μαθητές να συλλάβουν την ποικιλομορφία του. 

 Abstract The “cell” concept is firstly presented in primary school in the sixth grade. This research 
examines the implementation of a teaching intervention in the cell issue which experimentally 
enriches the applied scientific/educational methodology to investigate. The intervention 
involves the construction and use of models/representations of cells from students themselves 
by using simple materials. Two groups, experimental group and control group, were taught 
“the cell” respectively with and without the step of experimentation. The results show that the 
activities of construction and the visualization of such an abstract idea, as the cell is, facilitate 
its approach, contribute to the development of a more accurate picture of its three- 
dimensional structure and help students grasp the diversity.  
 
 Εισαγωγή 
Το κύτταρο αποτελεί θεμελιώδη έννοια της βιολογίας και απαραίτητη για την κατανόηση των 
λειτουργιών του σώματός μας καθώς και επιλογών που σχετίζονται με την καθημερινή μας 
ζωή και την υγεία μας. Τα εννοιολογικά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη 
διδασκαλία του, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν από την πρωτοβάθμια ως την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (Flores et al., 2003). Η δε αντίληψη των μαθητών ότι τα κύτταρα αποτελούν 
επίπεδες δομές, δυσκολεύει την κατανόηση των κυτταρικών διαδικασιών (Vijapurkar et al., 
2014). Σημαντικός είναι ο ρόλος της μοντελοποίησης στην επιστήμη της εκπαίδευσης, 
ιδιαίτερα, όταν αυτή πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των μαθητών (Lazarowitz & Naim, 
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2013). Άλλωστε, η μοντελοποίηση είναι βασική συνιστώσα της επιστήμης και αποτελεί κύριο 
μέρος του επιστημονικού εγγραμματισμού (Schwarz et al., 2009). Τα δε μοντέλα, είναι 
δυνητικά πολύτιμα εργαλεία μάθησης και διδασκαλίας που αναπτύσσουν ένα επιστημονικό 
τρόπο σκέψης (Gilbert, 2004). Η διδασκαλία με αναλογίες ή αναλογικά μοντέλα αντιστοιχεί 
σχεδόν στον τρόπο που εργάζονται οι επιστήμονες για να προσεγγίσουν αφηρημένες έννοιες 
(Coll, 2006). Μοντέλα και αναλογίες δημιουργούν και χρησιμοποιούν συχνά οι 
εκπαιδευτικοί, προκειμένου να εξηγήσουν ιδέες στους μαθητές τους. Τα διδακτικά μοντέλα, 
όπως αυτά ονομάζονται αποτελούν απλοποιημένες αναπαραστάσεις φαινομένων ή εννοιών 
και παίζουν το διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ της πραγματικότητας των παιδιών και των 
επιστημονικών μοντέλων (Coll et al., 2005). 
 
Πλαίσιο – Μεθοδολογία 
Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες στο δημοτικό σχολείο στην Ε΄ και Στ΄ τάξη σήμερα στην 
Ελλάδα ακολουθεί τα Α.Π.Σ του 2003. Υποστηρίζεται από τα «τετράδια εργασιών», τα «βιβλία 
μαθητή» και τα «βιβλία δασκάλου» της σειράς «Φυσικά - Ερευνώ και Ανακαλύπτω». Ένα από 
τα θέματα που μελετάται στην Στ΄ τάξη είναι: «Το Κύτταρο». Το κύριο εργαλείο διδασκαλίας, 
το «Τετράδιο Εργασιών», συγκροτείται από φύλλα εργασίας τα οποία οργανώνουν και 
ενθαρρύνουν τους μαθητές να πραγματοποιήσουν έρευνες γύρω από το κάθε θέμα που 
πρόκειται να μελετήσουν. Τα φύλλα είναι δομημένα σύμφωνα με τα βήματα της 
εφαρμοζόμενης επιστημονικής / εκπαιδευτικής μεθοδολογίας με διερεύνηση: 1. έναυσμα 
ενδιαφέροντος, 2. υποθέσεις, 3. πειραματισμός, 4. συμπεράσματα-εφαρμογές, 5. γενίκευση, 
εμπέδωση, ερμηνείες. Τα πειράματα, μάλιστα, θα πρέπει να εκτελούνται από τους ίδιους τους 
μαθητές με απλά, καθημερινά υλικά και μέσα (Καλκάνης, 2011). Με δεδομένο ότι ο 
πειραματισμός αποτελεί αναπόσπαστο βήμα της μεθοδολογίας και το γεγονός ότι στο 
συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν προβλέπεται πειραματική αντιμετώπιση, προτείνουμε στο βήμα 
του πειραματισμού οι μαθητές να κατασκευάσουν μοντέλα, τα οποία αναπαριστούν το 
κύτταρο, χρησιμοποιώντας απλά καθημερινά υλικά.  
Στη διδακτική παρέμβαση την οποία σχεδιάσαμε κι εφαρμόσαμε χρησιμοποιήσαμε το «Φύλλο 
Εργασίας» του «Τετραδίου μαθητή» και ακολουθήσαμε τα ίδια βήματα της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας προσαρμόζοντας στο βήμα πειραματισμού τις κατασκευές μοντέλων 
αναπαράστασης του κυττάρου από τους μαθητές με απλά υλικά (Εικ.1). 
Στην προσπάθειά μας να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα της διδακτικής μας παρέμβασης 
σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε έρευνα, το Νοέμβριο του 2014, στην οποία εξετάστηκαν 
τα ακόλουθα ερωτήματα. 
Μπορεί η μοντελοποίηση (αναπαράσταση) κυττάρων από τους μαθητές:  ▫ Να συντελέσει στην ανάπτυξη μιας πιο σαφούς εικόνας του κυττάρου;  ▫ Να συμβάλλει στην αναγνώριση των μερών της τρισδιάστατης δομής του;  ▫ Να βοηθήσει τους μαθητές να συλλάβουν την ποικιλομορφία του;  
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 30 μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης δημόσιου 
δημοτικού σχολείου της Αθήνας, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, ελέγχου και πειραματική. 
Σε όλους τους μαθητές και των δυο ομάδων δόθηκε το ίδιο ανώνυμο τεστ πριν την κάθε 
διδακτική παρέμβαση (pre-test).  
Στην ομάδα ελέγχου οι μαθητές εργάστηκαν στο «Φύλλο Εργασίας» του «Τετραδίου 
μαθητή», σύμφωνα με τις σχετικές προτάσεις διδασκαλίας του βιβλίου δασκάλου.  
Στην πειραματική ομάδα οι μαθητές εργάστηκαν βήμα προς βήμα με βάση το «Φύλλο 
Εργασίας» το οποίο αναπτύχθηκε, όπως προαναφέραμε.  
Δύο εικόνες ενός ζωικού και ενός φυτικού κυττάρου, καθώς και δύο εικόνες κυττάρων, 
νευρώνας και επιθηλιακό κύτταρο του εντέρου, χρησιμοποιήθηκαν υποστηριχτικά. Οι 
επιπλέον εικόνες χρησιμοποιήθηκαν για να διευκολύνουν την αντίληψη της ποικιλομορφίας 
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του κυττάρου, αλλά και για να μπορέσουν οι μαθητές να συγκρίνουν και να εντοπίσουν τα 
κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των ζωικών κυττάρων και του μοντέλου τους. 
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οι μαθητές και των δυο ομάδων 
συμπλήρωσαν το ίδιο τεστ με το αρχικό (post-test).  
 Εικόνα 1. Ζωικό και φυτικό κύτταρο αντίστοιχα, όπως κατασκευάστηκαν από μία ομάδα μαθητών 

        Το τεστ, το οποίο δημιουργήθηκε για την έρευνα, περιείχε 30 ερωτήσεις διαφόρων μορφών: 
ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού - λάθους), ερωτήσεις 
ανοιχτού τύπου σύντομης απάντησης και το σχεδιασμό σκίτσων / αναπαραστάσεων 
κυττάρων. Οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν σε αντιστοιχία με τους στόχους έρευνας ως εξής: 
1) Εικόνα του κυττάρου: περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το σχήμα, το μέγεθος, τη θέση 
των κυττάρων σε έναν οργανισμό και τα σκίτσα / αναπαραστάσεις κυττάρων. 2) Τα μέρη του 
κυττάρου: περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν στα μέρη της δομής ενός κυττάρου και 
στο ρόλο τους μέσα στο κύτταρο.  3)  Η ποικιλομορφία του κυττάρου: περιελάμβανε 
ερωτήσεις, όπου οι μαθητές καλούνταν να προσδιορίσουν διαφορετικά είδη κυττάρων στον 
ίδιο πολυκύτταρο οργανισμό και να εντοπίσουν τις διαφορές τους. Για την παρουσίαση και 
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων των ερωτηματολογίων έγινε κωδικοποίηση των 
απαντήσεων στις ανοιχτές ερωτήσεις με βάση τη μεγαλύτερη προσέγγιση στη σωστή 
απάντηση σε ορισμούς ή άλλες πληροφορίες που θα πρέπει οι μαθητές να κατέχουν ως 
μαθησιακά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια της ΣΤ΄ τάξης. Τα 
σκίτσα/αναπαραστάσεις των μαθητών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να αποσαφηνιστεί η 
εικόνα που έχουν οι μαθητές για «το κύτταρο», πριν και μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, 
κατατάχθηκαν σε 7 επίπεδα χρησιμοποιώντας, τροποποιημένο, το πλαίσιο κωδικοποίησης 
που παρασκευάστηκε από τους Reiss & Tunnicliffe (2001). Η κατάταξη πραγματοποιήθηκε 
με πρωταρχικά κριτήρια την δισδιάστατη/τρισδιάστατη αναπαράσταση των κυττάρων και τη 
λεπτομερή (δισδιάστατη/ τρισδιάστατη) αναπαράσταση οργανιδίων των κυττάρων και με 
δευτερεύοντα κριτήρια το πλήθος και την αναγνώριση των οργανιδίων που σχεδιάστηκαν 
(Εικ. 2). 
 

Εικόνα 2. Παραδείγματα επιπέδων κωδικοποίησης των σκίτσων 

  
Παραδείγματα επιπέδων 2,3 
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Παραδείγματα επιπέδων 4,5 

  
Παραδείγματα επιπέδων 6,7 

 Αποτελέσματα  
Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο 
SPSS 21. Προκειμένου να ερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης 
παρέμβασης πραγματοποιήσαμε σύγκριση των post-test και pre-test για κάθε ομάδα χωριστά, 
καθώς και μεταξύ των post-test των δυο ομάδων. Αρχικά ελέγξαμε την επίδοση των μαθητών 
στα pretest με τη χρήση της ζευγαρωτής δοκιμής t. Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων σε καμία ομάδα ερωτήσεων των pretest, επομένως 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι δύο ομάδες πριν τη διδασκαλία ήταν ισοδύναμες (Πίνακας 
1). 

 Πίνακας 1. Αποτελέσματα t-test από τις επιδόσεις των δύο ομάδων στο pre-test 
Ομάδες 

ερωτήσεων Ομάδες μαθητών Mean Std. 
Deviation conditions 

Εικόνα κυττάρου  Πειραματική pretest  12  3,89  t(28)=-1,06  p=0,296  Ελέγχου pretest  13,6  4,32  
Δομή κυττάρου Πειραματική pretest 10,7 4,70 t(28)=-1,60 p=0,120 Ελέγχου pretest 14,4 7,68 
Ποικιλομορφία Πειραματική pretest 9,1 4,89 t(28)=-1,02 p=0,316 Ελέγχου pretest 10,9 5,12 

 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τρεις αναλύσεις μονής διακύμανσης για κάθε έργο (one-
way-ANOVA) και μια επιπλέον για τη συνολική επίδοση. Τα αποτελέσματα σε όλα τα έργα 
και στη συνολική επίδοση ήταν στατιστικά σημαντικά, γι’ αυτό πραγματοποιήθηκαν post hoc 
πολλαπλές συγκρίσεις με το στατιστικό κριτήριο Tukey HSD. Σύμφωνα με αυτές 
παρατηρήθηκαν: 
1) Εικόνα κυττάρου F(3,56)= 37,02. p<0,001. Οι Post hoc συγκρίσεις έδειξαν ότι η μέση 
βαθμολογία της επίδοσης στο post-test ήταν στατιστικά σημαντική υπέρ της πειραματικής 
(M=31,4 , SD=8,37) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (M=22,5 , SD=5,14). Οι μαθητές της 
πειραματικής αναπτύσσουν μια καλύτερη εικόνα για το κύτταρο (p<0,001),(Γράφημα 1). 
2) Δομή κυττάρου F(3,56)= 20,21. p<0,001. Οι Post hoc συγκρίσεις έδειξαν ότι η μέση 
βαθμολογία της επίδοσης στο post-test ήταν στατιστικά σημαντική υπέρ της πειραματικής 
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ομάδας (M=29,3 , SD=8,50) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (M=21,9 , SD=7,07). Οι 
μαθητές της πειραματικής αναπτύσσουν μια καλύτερη εικόνα των μερών του κυττάρου 
(p=0,029), (Γράφημα 2). 
3) Ποικιλομορφία F(3,56)= 14,83. p<0,001. Οι Post hoc συγκρίσεις έδειξαν ότι η μέση 
βαθμολογία της επίδοσης στο post-test ήταν στατιστικά σημαντική μόνο για την πειραματική 
ομάδα (M=20,3 , SD=9,65) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (M=4,9 , SD=5,17), (p=0,068). 
Οι μαθητές της πειραματικής αναγνωρίζουν καλύτερα την ύπαρξη διαφορετικών ειδών 
κυττάρων στον ίδιο πολυκύτταρο ζωικό ή φυτικό οργανισμό (p<0,001), (Γράφημα 3). 
4) Συνολική επίδοση F(3,56)= 14,83. p<0,001. Οι Post hoc συγκρίσεις έδειξαν ότι η μέση 
βαθμολογία της συνολικής επίδοσης στο post-test ήταν στατιστικά σημαντική μόνο για την 
πειραματική ομάδα (M=81,00, SD=23,06) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (M=49,33, 
SD=11,74), (p=0,200). Οι μαθητές της πειραματικής παρουσιάζουν καλύτερη συνολική 
επίδοση (p<0,001), (Γράφημα 4). 
Συνεπώς, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας μετά την παρέμβαση παρουσιάζουν καλύτερη 
επίδοση, σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου, σε όλα τα έργα του 
ερωτηματολογίου. 
 Γραφήματα 1, 2, 3, 4: Σύγκριση της Μέσης Επίδοσης των δύο ομάδων στο pre-test και post-test στα 

έργα: 1) Εικόνα του κυττάρου. 2) Τα μέρη (δομή) του κυττάρου. 3) Η ποικιλομορφία του κυττάρου 
και 

 4) στο Σύνολο των απαντήσεων. 
1 

 

2   

 
3 

 

4 
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Συζήτηση 
Οι μαθητές της Στ΄ τάξης συναντούν για πρώτη φορά την έννοια του κυττάρου και οι 
απαντήσεις τους περιορίζονται στις αντιλήψεις που έχουν σχηματίσει βασισμένοι σε ό,τι 
έχουν ακούσει σχετικά με αυτό. Ενδιαφέρον, συνεπώς, παρουσιάζουν οι αρχικές 
απόψεις/υποθέσεις τους σχετικά με το τι είναι κύτταρο, το μέγεθός του, το σχήμα του, πού 
βρίσκονται τα κύτταρα και τι υπάρχει μέσα σε ένα κύτταρο. Αναφέρονται σε αυτό σαν 
«μικροοργανισμό», «μικρόβιο», «σωματίδιο», «κάτι πολύ μικρό», «μόριο»- είναι και η 
δημοφιλέστερη απάντηση. Για το 70% του συνόλου των μαθητών, το μέγεθός του δεν 
ξεπερνά το μέγεθος ενός μορίου και για το 40% είναι επίπεδο (δύο διαστάσεων), απάντηση 
που επιβεβαιώνεται και στα αρχικά τους σκίτσα, όπου κυριαρχούν επίπεδα σχήματα με 
δημοφιλέστερο τον κύκλο και την «αμοιβάδα» ή το «τηγανητό αυγό». Βρίσκονται «μέσα στο 
σώμα», «στο αίμα», «στις φλέβες», «στο εσωτερικό» ενός οργανισμού και περιέχουν 
«μόρια», «τίποτα», «μικροοργανισμούς», «ύλη», «χημικές ουσίες», «αίμα». Το 20% του 
συνόλου των μαθητών παρουσιάζει ένα είδος κυττάρου για όλους τους οργανισμούς στα 
αρχικά σκίτσα/αναπαραστάσεις, ένα άλλο δε 20% του συνόλου απεικονίζει δύο διαφορετικά 
είδη ζωικό και φυτικό να προσομοιάζουν με μικρογραφίες αντίστοιχα ζωικών και φυτικών 
οργανισμών. Παρόμοια ευρήματα εντοπίζονται και σε μελέτες των Dreyfus & Jungwirth 
1989, Flores et al. 2003, Vijapurkar et al. 2014. 
 

Γράφημα 5: Ποσοστά επιπέδων των σκίτσων αναπαράστασης κυττάρων των ομάδων 

 
Από τα σκίτσα/αναπαραστάσεις διακρίνεται πως οι μαθητές της πειραματικής ομάδας 
αναπτύσσουν μια σαφέστερη εικόνα της τρισδιάστατης δομής του κυττάρου, σε σύγκριση με 
τους μαθητές της ομάδας ελέγχου, μετά τη διδασκαλία (Γράφημα 5). Στο 60% των σκίτσων 
της πειραματικής ομάδας απεικονίζονται τα κύτταρα τρισδιάστατα με λεπτομερείς 
απεικονίσεις  οργανιδίων,  περιλαμβάνοντας  όσα διδάχθηκαν σύμφωνα με το Α.Π. με σωστά 
τοποθετημένες τις ονομασίες τους (πυρήνας, κυτταρόπλασμα, κυτταρική μεμβράνη, 
κυτταρικό τοίχωμα, χυμοτόπιο, χλωροπλάστες). Στο 40% αυτών περιέχονται μάλιστα και 
επιπλέον οργανίδια με διευκρίνιση (π.χ. ριβοσώματα, ενδοπλασματικό δίκτυο, πυρηνίσκος, 
DNA), όπως αυτά συζητήθηκαν/ διδάχτηκαν κατά την μοντελοποίηση. Αντιθέτως, μόνο στο 
20% των σκίτσων της ομάδας ελέγχου η αναπαράσταση των κυττάρων είναι ικανοποιητική 
(τρισδιάστατη ή δισδιάστατη) στα οποία τοποθετείται επαρκώς το μεγαλύτερο πλήθος 
οργανιδίων. 
Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του τεστ διαπιστώνεται πως το 73% των μαθητών της 
πειραματικής ομάδας αναγνωρίζει πως τα κύτταρα του ίδιου ανθρώπου διαφέρουν μεταξύ 
τους, το 47% αιτιολογούν, αναφέροντας σχετικά παραδείγματα (νευρώνας, κύτταρο του 
δέρματος, επιθηλιακό) και εντοπίζουν ως διαφορές αυτών των κυττάρων μεταξύ τους: το 
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σχήμα, το μέγεθος, τη λειτουργία. Επίσης το 80% των μαθητών της πειραματικής 
αναγνωρίζει πως όλα τα φυτικά κύτταρα δεν είναι όλα όμοια μεταξύ τους. Σε σχετική, 
μάλιστα, ερώτηση: «τι δεν έχουν τα φυτικά κύτταρα από το βολβό ενός κρεμμυδιού», 
απαντούν χλωροπλάστες και το 53% αιτιολογεί επιτυχώς την απάντησή του. 
Αντιθέτως, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου μετά τη διδασκαλία δεν αναγνωρίζουν την 
ποικιλομορφία των κυττάρων, μετακινούνται μάλιστα περισσότερο προς την αντίληψη ότι τα 
κύτταρα του ίδιου πολυκύτταρου οργανισμού (π.χ. του ίδιου ανθρώπου) είναι ίδια μεταξύ 
τους (60%) και ότι τα φυτικά κύτταρα έχουν όλα χλωροπλάστες (93%), παρά το γεγονός ότι 
αναφέρθηκαν στην τάξη τους παραδείγματα διαφορετικών κυττάρων και συζητήθηκε η 
εξειδίκευση. Η διαπίστωση αυτή συνηγορεί με την άποψη του Clement (2007) πως η δυαδική 
παρουσίαση των δύο «προτύπων» κυττάρων: ζωικού και φυτικού, δυσκολεύει τη σύλληψη 
άλλων ειδών κυττάρων. Ο ίδιος μάλιστα προτείνει τον εντοπισμό των κοινών 
χαρακτηριστικών των κυττάρων μέσα από διαφορετικά είδη: επιθηλιακά, νευρώνες κ.ά. 
Η χρήση εικόνων και η τροποποίηση των μοντέλων, έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές της 
πειραματικής ομάδας, να διακρίνουν την ποικιλομορφία των κυττάρων. Οι Vijapurkar et al. 
(2014) επισημαίνουν πως το να ειπωθεί στους μαθητές πως τα κύτταρα είναι τρισδιάστατα ή 
να χρησιμοποιηθούν εικόνες που αναπαριστούν τρισδιάστατα κύτταρα δεν είναι αρκετό για 
να αναπτύξουν οι μαθητές μια τρισδιάστατη απεικόνιση των κυττάρων. Εμείς θα 
προσθέσουμε πως ούτε το να ειπωθεί πως υπάρχουν πολλών ειδών κύτταρα σε έναν 
πολυκύτταρο οργανισμό, που διαφέρουν μεταξύ τους, είναι αρκετό για να μπορέσουν οι 
μαθητές να συλλάβουν την ποικιλομορφία τους. 
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί πως κάποιοι από τους μαθητές της πειραματικής ομάδας, τρεις 
μέρες μετά τη διδασκαλία δημιούργησαν στο σπίτι, χωρίς τη δική μας προτροπή, μοντέλα 
κυττάρων με απλά υλικά που επέλεξαν μόνοι τους.  

 
Συμπεράσματα και Προτάσεις 
Τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις μας. Η εφαρμογή της 
γνώσης στη δημιουργία, τροποποίηση και χρήση μοντέλων /αναπαραστάσεων των κυττάρων, 
που κατασκευάζονται από τους ίδιους τους μαθητές, συντελεί στην ανάπτυξη μιας πιο 
σαφούς εικόνας του κυττάρου και των μερών της τρισδιάστατης δομής του και μπορεί να 
διευκολύνει τη σύλληψη της ποικιλομορφίας του. 
Η διδασκαλία με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες εξυπηρετεί την προσέγγιση της έννοιας 
του κυττάρου και είναι απαραίτητη για να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει τους μαθητές 
στην προσέγγιση μιας επιστημονικά ορθής άποψης. Σημειώνουμε πως τέτοιου είδους 
δραστηριότητες προσελκύουν το ενδιαφέρον ακόμη και των μαθητών που δεν έχουν καλή 
σχέση με τις φυσικές επιστήμες, δημιουργούν θετική στάση προς αυτές, και εσωτερικά 
κίνητρα. 
Προτείνουμε η διδασκαλία να πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτά διδακτικά δίωρα. Έτσι θα 
δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να οργανώσουν και να διαχειριστούν καλύτερα το χρόνο, τις 
συζητήσεις και τα μοντέλα τους. Κάθε φάση της μοντελοποίησης μπορεί να αξιοποιηθεί για 
περαιτέρω διερεύνηση των πολύπλοκων σχέσεων στο εσωτερικό του κυττάρου, αλλά και της 
σχέσης του κυττάρου με τον υπόλοιπο οργανισμό. 
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μικρό δείγμα μαθητών, λόγω ποικίλων 
περιορισμών. Προκειμένου να διαμορφωθεί πληρέστερη άποψη προτείνουμε η έρευνα να 
πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερο δείγμα, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και μαθητές 
της Α΄ γυμνασίου. 
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Αναστοχασμός κατά τη διαδικασία μιας διερευνητικής βασισμένης 
στα μοντέλα Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) για τις 

οπτικές ιδιότητες των υλικών 
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 Περίληψη Η παρούσα έρευνα διερευνά την επίδραση των επιστημολογικών αντιλήψεων για τα μοντέλα 

στην εννοιολογική κατανόηση για τα οπτικά φαινόμενα. Δυο τάξεις μαθητών/τριών γ΄ 
γυμνασίου (Ν=29) παρακολούθησαν μια διερευνητική στηριγμένη στα μοντέλα Διδακτική 
Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ) για τις οπτικές ιδιότητες των υλικών. Επτά μεταγνωστικά 
στιγμιότυπα αναστοχασμού, με στόχο την αύξηση της ενημερότητας των μαθητών/τριών για 
πλευρές των επιστημονικών μοντέλων, ενσωματώθηκαν σε κρίσιμα σημεία της διαδικασία 
μοντελοποίησης. Η ανάλυση των δεδομένων των γραπτών αναφορών των μαθητών/τριών στα 
φύλλα εργασίας αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες που προέκυψαν, στην 
προσπάθεια εγκαθίδρυσης μιας σχέσης ανάμεσα στις επιστημολογικές αντιλήψεις και την 
εννοιολογική κατανόηση. 
 
Abstract The current research investigates the impact of epistemological beliefs about models on 
conceptual understanding about optical phenomena. Two classes of 9th grade students (N=29) 
followed a model-based inquiry Teaching Learning Sequence (TLS) about optical properties 
of materials. Seven reflective metacognitive instances were embedded in critical points of the 
modeling process, in order to enhance students’ awareness about aspects of scientific models. 
The data analysis of students’ worksheets written references highlight the advantages and 
difficulties emerged, in order for a relationship between epistemological beliefs and 
conceptual understanding to be established.  

 
 

Εισαγωγή 
Η επικεντρωμένη στα μοντέλα διερεύνηση (model-based inquiry) αποτελεί μια διδακτική 
προσέγγιση, η οποία εστιάζει το ενδιαφέρον της στη χρήση, δημιουργία, αξιολόγηση και 
αναθεώρηση των επιστημονικών μοντέλων με στόχο να κατανοήσουμε και να προβλέψουμε 
το φυσικό κόσμο (Schwarz et al., 2009). Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών τα τελευταία 
χρόνια έχει καταδείξει ότι η ανάπτυξη των επιστημολογικών αντιλήψεων για τα μοντέλα 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης στη διδασκαλία μεταγνωστικών 
δραστηριοτήτων ρύθμισης της γνώσης, όπως της παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
πρακτικών κατασκευής και χρήσης μοντέλων κατά τη διερευνητική διαδικασία (Petridou et 
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al., 2013; Soulios & Psillos, 2014, 2016). Ακόμη περισσότερο, οι Cheng και Brown (2015) 
υποστηρίζουν ότι η ρητή υποστήριξη, μέσω του αναστοχασμού, των πρακτικών 
μοντελοποίησης που υιοθετούν οι μαθητές, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη εννοιολογική 
κατανόηση, καθώς οι μαθητές καθίστανται περισσότερο ικανοί να αναπτύσσουν πιο 
συνεκτικά και πολύπλοκα ερμηνευτικά μοντέλα. Tα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας 
σε Έλληνες μαθητές γ’ γυμνασίου και υποψήφιους δάσκαλους έδειξαν ότι, παρόλο που οι 
επιστημολογικές αντιλήψεις και η εννοιολογική κατανόηση μπορούν να βελτιωθούν αισθητά 
κάτω από την επίδραση του αναστοχασμού (Soulios & Psillos, 2014), το ερώτημα, πώς η 
ανάπτυξη των επιστημολογικών αντιλήψεων για τα μοντέλα μπορεί να οδηγήσει στη 
βελτίωση της μάθησης και της εννοιολογικής κατανόησης στις φυσικές επιστήμες, δεν έχει 
απαντηθεί επαρκώς μέχρι τώρα.  
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να δώσει μια  απάντηση στο ερώτημα αυτό, εστιάζοντας το 
ενδιαφέρον της στο πώς η αύξηση της ενημερότητας των μαθητών/τριών για τις πρακτικές 
μοντελοποίησης που υιοθετούν, κατά την εφαρμογή μιας διερευνητικής βασισμένης στα 
μοντέλα Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ), συμβάλλει στη διαμόρφωση της 
σχέσης ανάμεσα στις επιστημολογικές αντιλήψεις των μαθητών για πλευρές των 
επιστημονικών μοντέλων και την εννοιολογική τους κατανόηση για τα φαινόμενα του φωτός. 
Πιο συγκεκριμένα, το κύριο ερώτημα της έρευνας διατυπώνεται ως εξής: 

    Ποια είναι η σύνδεση των επιστημολογικών αντιλήψεων των μαθητών γ΄ 
γυμνασίου για τα μοντέλα με την εννοιολογική κατανόηση των προς διδασκαλία 
εννοιών, υπό την επίδραση αναστοχαστικών δραστηριοτήτων, μετά την εμπλοκή 
τους σε μία βασισμένη στα μοντέλα διερευνητική διδασκαλία; 

 
Μεθοδολογία 
Μια διερευνητική βασισμένη στα μοντέλα Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ), η 
οποία αναπτύχθηκε μέσα από μια σταδιακά  εξελισσόμενη ερευνητική διαδικασία (Méheut & 
Psillos, 2004) και έχει παρουσιαστεί πιο αναλυτικά αλλού (Soulios & Psillos 2016), 
επανασχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Η αναθεωρημένη 
αυτή ΔΜΑ, η οποία περιελάμβανε πραγματικά και εικονικά εργαστήρια, στηρίζεται στην 
υπόθεση, ότι καθώς οι μαθητές αναζητούν μοτίβα και κανονικότητες για την ερμηνεία και 
πρόβλεψη των οπτικών ιδιοτήτων και φαινομένων, όπως π.χ. του καθορισμού του δείκτη 
διάθλασης και της οριακής γωνίας της εσωτερικής ανάκλασης,  μέσω της σταδιακής 
εισαγωγής, αναθεώρησης και επέκτασης του μοντέλου της οπτικής ακτίνας, εμπλέκονται σε 
ένα διαφορετικό είδος σκέψης, μετατοπιζόμενοι από τη σκέψη που βασίζεται στις σχέσεις, 
στη σκέψη που βασίζεται στα μοντέλα. Ταυτόχρονα, η αύξηση της μεταγνωστικής 
ενημερότητας των μαθητών για τα μοντέλα και τις διαδικασίες επιχειρείται με την 
ενσωμάτωση στην ΔΜΑ επτά μεταγνωστικών στιγμιότυπων αναστοχασμού (Georghiades, 
2004). Τα μεταγνωστικά στιγμιότυπα (metacognitive instances) αποτελούν μεταγνωστικού 
τύπου δραστηριότητες που εισάγονται σε κρίσιμα σημεία της διδασκαλίας, έχουν 
περιορισμένη έκταση και συγκεκριμένο στόχο και περιλαμβάνουν αναπαραστάσεις 
διδαγμένων φαινομένων και αναστοχαστικού τύπου ερωτήσεις ή προτροπές. Συνολικά επτά 
μεταγνωστικά στιγμιότυπα  ενσωματώθηκαν στην παρούσα έρευνα, τα οποία είχαν ως στόχο 
την αύξηση της ενημερότητας των μαθητών για τις πρακτικές μοντελοποίησης που υιοθετούν 
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ΔΜA (βλ. Πίνακα 1).  
Την ΔΜΑ παρακολούθησαν 29 μαθητές και μαθήτριες, δύο τάξεων της γ’ γυμνασίου, οι 
οποίοι εργάστηκαν σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Οι μαθητές αυτοί ακολουθούν το τυπικό 
ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα και δεν είχαν διδαχθεί  την έννοια του επιστημονικού 
μοντέλου, ούτε είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε διαδικασίες διερευνητικής 
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μοντελοποίησης. Οι μαθητές, υπό την επίδραση των προτροπών συμμετείχαν σε ομαδικό 
διάλογο και στη συνέχεια ο καθένας κατέγραφε ατομικά τη γνώμη του στα φύλλα εργασίας. 
Για τη ανάδειξη των μαθησιακών διαδρομών των μαθητών κατά τη διάρκεια των 
μεταγνωστικών στιγμιότυπων έγινε ποιοτική ανάλυση των γραπτών αναφορών και 
επεξηγηματικών σχεδίων, όπως καταγράφηκαν από τους μαθητές στα φύλλα εργασίας. Πιο 
συγκεκριμένα, από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν δυο διαφορετικοί τρόποι με τους 
οποίους οι μαθητές φαίνεται να συνδέουν τις επιστημολογικές αντιλήψεις τους για τα 
μοντέλα και τη διαδικασία μοντελοποίησης με την εννοιολογική κατανόηση: (i) ο 
παραγωγικός αναστοχασμός και (ii) ο μη παραγωγικός αναστοχασμός (βλ. Πίνακα 2).  
 

Πίνακας 1. Προτροπές για αναστοχασμό κατά τη διάρκεια των μεταγνωστικών 
στιγμιότυπων 

  

Μεταγνωστικό στιγμιότυπο 1 – Ενότητα 0: Πώς βλέπουμε;    Με ποιο τρόπο αναπαριστάνεται το φως στην προσομοίωση;  Αν μπορούσες να δεις πώς είναι η πραγματικότητα, θα έβλεπες το ίδιο 
πράγμα;   Ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μοντέλου της οπτικής ακτίνας σε 
βοήθησαν να εξηγήσεις το φαινόμενο; 

Μεταγνωστικό στιγμιότυπο 2 – Ενότητα 0: Πώς βλέπουμε;    Αν υπήρχε πολύ ομίχλη στον αέρα,  θα μπορούσε ο ποδηλάτης να δει το 
νόμισμα;   Σε αυτή την περίπτωση το μοντέλο της οπτικής ακτίνας θα μπορούσε να 
σε βοηθήσει  να προβλέψεις ή να ερμηνεύσεις, αν ο ποδηλάτης θα δει το 
νόμισμα;   Ποια φαινόμενα του φωτός μπόρεσες να εξηγήσεις με το μοντέλο της 
οπτικής ακτίνας; Αιτιολόγησε την άποψή σου 

Μεταγνωστικό στιγμιότυπο 3 – Ενότητα 1: Τι είναι οι οπτικές ίνες;   Σχεδίασε πώς νομίζεις ότι ταξιδεύει το φως σε μια λάμπα οπτικών ινών; 
Αιτιολόγησε την άποψή σου  Σύμφωνα με το μοντέλο της οπτικής ακτίνας, το φως διαδίδεται 
ευθύγραμμα στο χώρο. Μπορείς να εξηγήσεις με τη βοήθεια του 
μοντέλου της οπτικής ακτίνας πώς διαδίδεται το φως μέσα στις οπτικές 
ίνες;  

Μεταγνωστικό στιγμιότυπο 4 – Ενότητα 2: Μπορούμε να ελέγξουμε την πορεία του 
φωτός;   Με βάση το μοντέλο της οπτικής ακτίνας μπορείς να διατυπώσεις μια 

ερμηνεία για το πώς διαδίδεται το φως στον πίδακα του νερού;   Σε τι συμπέρασμα καταλήγεις για την επεξηγηματική ικανότητα του 
μοντέλου της οπτικής ακτίνας;   Τι άλλο πιστεύεις ότι πρέπει να ενσωματώσεις στο συγκεκριμένο 
μοντέλο για να μπορεί να εξηγήσει καλύτερα την «καμπύλωση» του 
φωτός μέσα σε μια οπτική ίνα;  
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Ανάλυση δεδομένων και αποτελέσματα 
Έρευνες έχουν προτείνουν ως κριτήρια αποτίμησης των πρακτικών μοντελοποίησης: 1) την 
αναπαραστατική σαφήνεια του μοντέλου, 2) τη σύνδεση εμπειρικών δεδομένων και μοντέλου 
κατά τον πειραματισμό και 3) τη ικανότητα ενσωμάτωσης στοιχείων με στόχο την 
αναθεώρηση, αλλαγή και αύξηση της επεξηγηματικής και προβλεπτικής ισχύος του μοντέλου 
(Pluta, Chinn & Duncan, 2011; Hokayem & Schwarz, 2014). Τα κριτήρια αυτά αποτέλεσαν 
το πλαίσιο ανάλυσης των δεδομένων της παρούσας έρευνας για την ανάδειξη του τρόπου με 
τον οποίο οι μαθητές λειτουργικά ενσωματώνουν στο μοντέλο της  οπτικής ακτίνας, σχέσεις, 
νόμους και θεωρίες απαραίτητες για την ερμηνεία και πρόβλεψη των υπό μελέτη οπτικών 
φαινομένων (βλ. Πίνακα 2).  
 

Μεταγνωστικό στιγμιότυπο 5 – Ενότητα 3: Παρατηρώντας την πορεία του φωτός   Συμφωνεί το σχέδιο που έκανες για την πορεία της οπτικής ακτίνας 
προσπαθώντας να πετύχει το σημείο c, με την πορεία της ακτίνας που 
παρατήρησες στο πείραμα;   Ποια επιπλέον στοιχεία άντλησες, μετά την πραγματοποίηση του 
πειράματος, τα οποία θα πρέπει να ενσωματωθούν  στο μοντέλο της 
οπτικής ακτίνας, για να εμπλουτιστεί και να αυξήσει την προβλεπτική 
και ερμηνευτική του ικανότητα;  Θα μπορούσες τώρα με το εμπλουτισμένο μοντέλο της οπτικής ακτίνας 
να προβλέψεις ή να εξηγήσεις την «καθοδήγηση» του φωτός μέσα σε μία 
καμπυλωμένη οπτική ίνα;   

Μεταγνστικό στιγμιότυπο 6 – Ενότητα 4:  Πότε και πώς το φως αποκλίνει; Από τον 
αέρα στο νερό   Μετά από την επεξεργασία των δεδομένων του πειράματος που 

εκτέλεσες στέλνοντας το φως «από ένα οπτικά αραιότερο μέσο σε ένα 
πυκνότερο», ποια είναι τα νέα στοιχεία του μοντέλου της οπτικής 
ακτίνας που προστέθηκαν;  Με το μέχρι τώρα βελτιωμένο μοντέλο της οπτικής ακτίνας που 
οικοδόμησες μπορείς να διατυπώσεις μια ερμηνεία για το πώς διαδίδεται 
το φως στον πίδακα του νερού;  

 
 
Μεταγνωστικό στιγμιότυπο 7 – Ενότητα 5:  Πότε και πώς το φως αποκλίνει; Από το 
νερό στον αέρα   Μετά από την επεξεργασία των δεδομένων του πειράματος που 

εκτέλεσες στέλνοντας τώρα το φως «από ένα οπτικά πυκνότερο μέσο σε 
ένα αραιότερο», ποια είναι τα νέα στοιχεία του μοντέλου της οπτικής 
ακτίνας που προστέθηκαν;  Με το βελτιωμένο μοντέλο της οπτικής ακτίνας που οικοδόμησες 
μπορείς τώρα να διατυπώσεις μια ερμηνεία για το πώς διαδίδεται το φως 
στον πίδακα του νερού;   Με το βελτιωμένο μοντέλο της οπτικής ακτίνας που οικοδόμησες 
μπορείς να διατυπώσεις μια ερμηνεία για το πώς «καθοδηγείται» το φως 
στις οπτικές ίνες;  
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Πίνακας 2. Κριτήρια ανάλυσης παραγωγικού και μη παραγωγικού αναστοχασμού 
 

Κριτήρια Παραγωγικός αναστοχασμός Μη παραγωγικός αναστοχασμός 

Αναπαραστατική 
σαφήνεια του 

μοντέλου 

Αναφορά σε  καθοριστικά, μη άμεσα 
παρατηρήσιμα στοιχεία του μοντέλου  

«Αυτό που μας βοηθάει να εξηγήσουμε το 
φαινόμενο είναι οι γραμμές που μας δείχνουν 

προς  τα που θα πάει το φως» 

Αδυναμία αναγνώρισης, των μη άμεσα 
παρατηρήσιμων στοιχείων του μοντέλου  

«Επειδή το νερό βλέπει το φως σαν 
καθρέπτης» 

Σχέση εμπειρικών 
δεδομένων και 

μοντέλου  

Διαπίστωση συμφωνίας των πειραματικών 
δεδομένων με συγκεκριμένα στοιχεία του 

μοντέλου  
«Το φως αναπαριστάνεται στην 

προσομοίωση με βελάκια και ανακλάται με 
αποτέλεσμα να έρθει στα μάτια μας»  

Απουσία συμφωνίας των πειραματικών 
δεδομένων με συγκεκριμένα στοιχεία του 

μοντέλου 
«Όταν (το φως) πηγαίνει από το ένα μέσο 

στο άλλο καμπυλώνει, σπάει» 

Ενσωμάτωση 
νέων στοιχείων 

και εμπλουτισμός 
του μοντέλου 

Αναφορά σε έννοιες, σχέσεις, μηχανισμούς 
που οδηγούν στην αναθεώρηση, αλλαγή και 

βελτίωση του μοντέλου  
«Επίσης, η γωνία διάθλασης αλλάζει 

ανάλογα με την πυκνότητα του υλικού» 

Δυσκολία ενσωμάτωσης νέων στοιχείων 
στο μοντέλο και λανθασμένη ερμηνεία ή 

πρόβλεψη των φαινομένων 
«Το φως καθοδηγείται γιατί το νερό 

αντανακλά το φως» 
 
Παράδειγμα παραγωγικού αναστοχασμού αποτελεί η περίπτωση ενός μαθητή (Μ9), ο οποίος 
υπό την επίδραση του αναστοχασμού, μετά την παρουσίαση της προσομοίωσης του ποδηλάτη 
και του νομίσματος (μεταγνωστικό στιγμιότυπο 1), αντιλαμβάνεται τα κύρια  χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του μοντέλου της οπτικής ακτίνας (αναπαράσταση με ευθείες γραμμές, αλλαγή 
κατεύθυνσης), συνδέει τα εμπειρικά δεδομένα με το μοντέλο, για εξηγήσει το μηχανισμό της 
όρασης και αυξάνει την επεξηγηματική του ισχύ του μοντέλου εισάγοντας την έννοια της 
ανάκλασης του φωτός στα αντικείμενα: 
 

Ερώτηση:  Με ποιο τρόπο αναπαριστάνεται το φως στην προσομοίωση; 
Μαθητής: Το φως αναπαριστάνεται στην προσομοίωση με βελάκια και ανακλάται με αποτέλεσμα να 

έρθει στα μάτια μας. 
Ερώτηση:  Αν μπορούσες να δεις πώς είναι η πραγματικότητα, θα έβλεπες το ίδιο πράγμα;  
Μαθητής:  Όχι, γιατί το επιστημονικό μοντέλο μας βοηθά να κατανοούμε διάφορα  πράγματα και δεν 

ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα. 
Ερώτηση:  Ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μοντέλου της οπτικής ακτίνας σε βοήθησαν να 

εξηγήσεις το φαινόμενο; 
Μαθητής:  Το μοντέλο της οπτικής ακτίνας με τα βελάκια με βοήθησε να δω την πορεία του φωτός 

και την ανάκλαση προς τα μάτια του ανθρώπου. Επίσης, κατάλαβα ότι το φως διαδίδεται 
ευθύγραμμα. 

(Μεταγνωστικό στιγμιότυπο 1, Μ9)  
Ένα άλλο παράδειγμα παραγωγικού αναστοχασμού, αποτελεί η περίπτωση ενός άλλου 
μαθητή (Μ3), ο οποίος μετά το πείραμα της εκτόξευσης του νερού (μεταγνωστικό 
στιγμιότυπο 4), παρατηρεί την αλλαγή κατεύθυνσης της οπτικής ακτίνας μέσα στον πίδακα 
του νερού, συνδέει τα εμπειρικά δεδομένα με το μοντέλο της οπτικής και ενσωματώνει την 
έννοια της εσωτερικής ανάκλασης, η οποία αποτελεί καθοριστική έννοια για την ερμηνεία 
της καθοδήγησης του φωτός, στο μοντέλο: 
 

Ερώτηση:  Με βάση το μοντέλο της οπτικής ακτίνας μπορείς να διατυπώσεις μια ερμηνεία για το πώς 
διαδίδεται το φως στον πίδακα του νερού;  

Μαθητής:  Το φως πηγαίνει με ευθύγραμμη κίνηση μέσα στο δοχείο με το νερό και συνεχίζει εκεί 
μέχρι να φτάσει στην τρύπα απ’ όπου βγαίνει το νερό και να κάνει ανάκλαση στα 
«τοιχώματά» του. 
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Ερώτηση:  Σε τι συμπέρασμα καταλήγεις για την επεξηγηματική ικανότητα του μοντέλου της οπτικής 
ακτίνας;  

Μαθητής:  Συμπεραίνω ότι με το μοντέλο της οπτικής ακτίνας μπορούμε να καταλάβουμε την κίνηση 
του φωτός στην παραπάνω περίπτωση.  

Ερώτηση:  Τι άλλο πιστεύεις ότι πρέπει να ενσωματώσεις στο συγκεκριμένο μοντέλο για να μπορεί 
να εξηγήσει καλύτερα την «καμπύλωση» του φωτός μέσα σε μια οπτική ίνα;  

Μαθητής: Πρέπει να βάλουμε και την έννοια της ανάκλασης. 
(Μεταγνωστικό στιγμιότυπο 4, Μ3)  

Αντίθετα, ως εκφράσεις μη παραγωγικού αναστοχασμού εκλαμβάνονται οι περιπτώσεις κατά 
τις οποίες διαπιστώνεται αδυναμία σύνδεσης των επιστημολογικών αντιλήψεων με την 
εννοιολογική κατανόηση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αδυναμίας ενός μαθητή να 
διακρίνει τα μη ορατά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μοντέλου της οπτικής ακτίνας, να 
εστιάζει μόνο στα άμεσα παρατηρήσιμα γνωρίσματα του μοντέλου, να αδυνατεί να 
ενσωματώσει νέα στοιχεία στο μοντέλο, με αποτέλεσμα να παραμένει δέσμιος των 
διαισθητικών του ιδεών: 
 

Ερώτηση:  Με ποιο τρόπο αναπαριστάνεται το φως στην προσομοίωση; 
Μαθητής:  Το φως κτυπάει στο νόμισμα και το βλέπουμε. 
Ερώτηση:  Αν μπορούσες να δεις πώς είναι η πραγματικότητα, θα έβλεπες το ίδιο πράγμα;  
Μαθητής:  Δεν θα ήταν το ίδιο, πιστεύω ότι το φως είναι μια σπίθα που ανάβει γρήγορα. 
Ερώτηση:  Ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μοντέλου της οπτικής ακτίνας σε βοήθησαν να 

εξηγήσεις το φαινόμενο;  
Μαθητής:  Το φως πέφτει στα αντικείμενα γύρω μας και κάνει ακτίνες. 

(Μεταγνωστικό στιγμιότυπο 1, Μ14)  
Επίσης, παράδειγμα μη παραγωγικού αναστοχασμού αποτελεί και η περίπτωση μιας 
μαθήτριας, η οποία μετά το πείραμα της εκτόξευσης του νερού δεν διακρίνει στοιχεία του 
μοντέλου, όπως είναι η αλλαγή κατεύθυνση της οπτικής ακτίνας, δυσκολεύεται να 
ερμηνεύσει τα πειραματικά δεδομένα με το μοντέλο και δεν ενσωματώνει σημαντικά στοιχεία 
του μοντέλου, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να στηρίζεται σε διαισθητικές αντιλήψεις και 
να αδυνατεί να προσφέρει μια εύλογη ερμηνεία για το πώς καθοδηγείται το φως: 
 

Ερώτηση:  Με βάση το μοντέλο της οπτικής ακτίνας μπορείς να διατυπώσεις μια ερμηνεία για το πώς 
διαδίδεται το φως στον πίδακα του νερού;  

Μαθητής:  Το φως διαδίδεται στο σχήμα του νερού μέχρι τη στιγμή που θα γίνει ένα με το υπόλοιπο 
νερό που βρίσκεται στην λεκάνη. 

Ερώτηση:  Σε τι συμπέρασμα καταλήγεις για την επεξηγηματική ικανότητα του μοντέλου της οπτικής 
ακτίνας;  

Μαθητής:  Ότι το λέιζερ παίρνει τη μορφή του νερού. 
Ερώτηση:  Τι άλλο πιστεύεις ότι πρέπει να ενσωματώσεις στο συγκεκριμένο μοντέλο για να μπορεί 

να εξηγήσει καλύτερα την «καμπύλωση» του φωτός μέσα σε μια οπτική ίνα;  
Μαθητής:  Δεν μπορώ να απαντήσω. 

(Μεταγνωστικό στιγμιότυπο 4, Μ13) Με βάση την παραπάνω ανάλυση δεδομένων διαπιστώθηκε η συχνότητα των περιπτώσεων 
παραγωγικού – μη παραγωγικού αναστοχασμού για κάθε μεταγνωστικό στιγμιότυπο 
ξεχωριστά (βλ. Σχήμα 1).  
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Σχήμα 1: Συχνότητες περιπτώσεων παραγωγικού – μη παραγωγικού αναστοχασμού 
  

  
Από την παρατήρηση του Σχήματος 1, προκύπτει ότι, οι μαθητές δε φαίνεται να συνδέουν με 
τον ίδιο τρόπο τις επιστημολογικές αντιλήψεις τους για τα μοντέλα και τις διαδικασίες 
μοντελοποίησης με την εννοιολογική κατανόηση. Πιο συγκεκριμένα, η επίδραση των τριών 
πρώτων μεταγνωστικών στιγμιότυπων αναστοχασμού παρουσιάζεται περισσότερο 
παραγωγική, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των μαθητών (19, 15 και 17 από τους 29, 
αντίστοιχα) έχει αρχίσει να αντιλαμβάνονται χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μοντέλου της 
οπτικής ακτίνας, να συνδέουν τα εμπειρικά δεδομένα με το μοντέλο και να ενσωματώνουν σε 
αυτό στοιχεία καθοριστικά για την ερμηνευτική και προβλεπτική του ικανότητα. Αντίθετα, 
στα υπόλοιπα τέσσερα μεταγνωστικά στιγμιότυπα η εικόνα αυτή παρουσιάζεται διαφορετική, 
καθότι ο αριθμός των μαθητών με παραγωγικό αναστοχασμό παρουσιάζεται σημαντικά 
μειωμένος (12, 11,10, 10 από τους 29, αντίστοιχα).  
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά, δυο περιπτώσεις μαθητών/τριών που παραπέμπουν 
σε διαφορετικά μαθησιακά προφίλ, οι οποίες εκλαμβάνονται ως ακραίες μορφές 
παραγωγικού και μη παραγωγικού αναστοχασμού, αντίστοιχα.  
 
Περίπτωση 1 
Αφορά την περίπτωση μιας μαθήτριας (Μ22) που εμφανίζει με συνέπεια παραγωγικό 
αναστοχασμό σε όλα τα μεταγνωστικά επεισόδια. Ως προς το πρώτο κριτήριο, η μαθήτρια 
αναφέρεται από την αρχή σε καθοριστικά στοιχεία του μοντέλου: «Με βοήθησε να εξηγήσω 
το φαινόμενο η ανάκλαση του φωτός στο αντικείμενο και από εκεί στα μάτια», μετά τα 
πειράματα πρώτα με τον πίδακα του νερού: «Το φως χτυπούσε στα τοιχώματα του νερού» και 
στη συνέχεια με το λέιζερ και τη δεξαμενή του νερού: «Όχι, γιατί το φως χτυπούσε στο νερό 
και άλλαζε διεύθυνση», καθώς και κατά τη φάση της επέκτασης του μοντέλου με την 
ενσωμάτωση ορισμών και νόμων που αναφέρονται τόσο στη διάθλαση: «Η γωνία διάθλασης 
είναι μειωμένη από την ακτίνα πρόσπτωσης και το αντίθετο», όσο και στην οριακή ακτίνα: 
«Την οριακή γωνία … ουσιαστικά το φως αντανακλάται μέσα στο νερό».  

19
15 17

12 11 10 10

10
14 12

17 18 19 19

1 2 3 4 5 6 7
Μεταγνωστικά στιγμιότυπα

Παραγωγικός αναστοχασμός Μη παραγωγικός αναστοχασμός
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 Ως προς το δεύτερο κριτήριο, φαίνεται να συνδέει τα πειραματικά δεδομένα με το μοντέλο 
θεωρώντας ότι το μοντέλο μπορεί να ερμηνεύσει το φαινόμενο: «με βοηθάει σε όλες τις 
περιπτώσεις» ή όχι: «Όχι, δεν μας καλύπτει αυτή η περίπτωση» και ακόμα περισσότερο, 
στηριζόμενη στα πειραματικά δεδομένα αντιλαμβάνεται τη περιοριστική φύση του μοντέλου: 
«Όχι, γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» και την αδυναμία του μοντέλου της 
οπτικής ακτίνας να εξηγήσει όλα τα φαινόμενα: «Μπορούμε με το μοντέλο της οπτικής ακτίνας 
να διακρίνουμε μόνο πώς βλέπουμε και την ανάκλαση του φωτός σε διάφορα αντικείμενα». 
Τέλος, ως προς το τρίτο κριτήριο φαίνεται να ενσωματώνει με επιτυχία καινούργια στοιχεία 
στο μοντέλο: «Ναι, το φως διαδίδεται μέσα στις οπτικές ίνες… χτυπάει στα τοιχώματα και 
ύστερα φτάνει στις άκρες», «το φως αντανακλάται μέσα στα τοιχώματα του νερού και 
διατηρείται εκεί μέσα», «στις οπτικές ίνες το φως ανακλάται και μπορούμε να πούμε ότι είναι 
κατασκευασμένες με ειδικά υλικά», με αποτέλεσμα να αυξάνει την ερμηνευτική και 
προβλεπτική του ισχύ.  
 
Περίπτωση 2 
Αφορά την περίπτωση ενός μαθητή (Μ26) o οποίος εμφανίζει συστηματικά μη παραγωγικό 
αναστοχασμό σε όλα τα μεταγνωστικά επεισόδια. Από την αρχή, δεν φαίνεται να εστιάζει στη 
διαχεόμενη από τα αντικείμενα ανάκλαση του φωτός: «Το φως κτυπάει το νόμισμα και το 
βλέπουμε», ενώ στην περίπτωση της ομίχλης δεν αντιλαμβάνεται τον περιοριστικό χαρακτήρα 
των μοντέλων: «Θα μπορούσε να δει το νόμισμα». Αντίστοιχα, δεν αναφέρεται στο μοντέλο, 
τόσο μετά την παρατήρηση της διάδοσης του φωτός μέσα στις οπτικές ίνες: «Διαδίδεται το 
φως από το φακό σε κάθε ένα από αυτά», όσο και μετά τα πειράματα της εκτόξευσης του 
νερού: «Επειδή το νερό έχει αντανάκλαση το βλέπει το φως σαν καθρέπτης», καθώς και του 
λέιζερ και της δεξαμενής νερού: «Ναι, γιατί έτσι είναι». Τέλος, δεν εστιάζει σε καθοριστικά 
στοιχεία του μοντέλου, μετά τα πειράματα στο εικονικό εργαστήριο, όπως είναι ο καθορισμός 
του δείκτη διάθλασης: «Συνεχίζει να διαδίδεται» και της οριακής γωνίας εσωτερικής 
ανάκλασης «Ανακλάται στην επιφάνεια του νερού». 
Ως προς το δεύτερο κριτήριο, η πίστη ότι το μοντέλο μπορεί να ερμηνεύσει τα πάντα είναι 
κυρίαρχη στο πρώτο μεταγνωστικό επεισόδιο: «το μοντέλο μπορεί να τα εξηγήσει όλα» και 
στην περίπτωση της ομίχλης: «Μπορούμε να το εξηγήσουμε»  χωρίς αυτό να προκύπτει από τα 
πειραματικά δεδομένα. Επίσης, αδυνατεί να ερμηνεύσει ή να επιχειρηματολογήσει 
στηριζόμενος σε πειραματικά δεδομένα, στην περίπτωση της εκτόξευσης του νερού:  «Δεν 
έχω συμπέρασμα» και του πειράματος με  το λέιζερ και τη δεξαμενή νερού: «Ναι, γιατί έτσι 
είναι», καθώς και στην περίπτωση των εικονικών εργαστηρίων: «Ανακλάται στην επιφάνεια 
του νερού», «το φως καθοδηγείται γιατί το νερό αντανακλά το φως».  
Τέλος, ως προς το τρίτο κριτήριο παρατηρείται μια γενικευμένη αδυναμία ενσωμάτωσης 
καθοριστικών στοιχείων στο μοντέλο που αφορά τόσο τα πρώτα πιο απλά έργα 
μοντελοποίησης: «Το φως πέφτει στα αντικείμενα γύρω μας και κάνει ακτίνες», «…γιατί 
συνήθως όταν έχει ομίχλη και είσαι κοντά σε κάτι φαίνεται», «Περνάει μέσα από τις ίνες και 
κάθεται στο τέλος» όσο και στα υπόλοιπα πιο σύνθετα: «Ακολουθεί το φως το νερό», «Το φως 
ακολουθεί τον πίδακα και δεν μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση», «ανακλάται στα τοιχώματα». 

 
Συζήτηση και συμπεράσματα  
Τα παραπάνω αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες (Petridou et 
al., 2013; Soulios & Psillos, 2014), και παρέχουν ισχυρές ενδείξεις, ότι οι μαθητές που 
λειτουργικά ενσωματώνουν στο μοντέλο της οπτικής ακτίνας, σχέσεις, νόμους και θεωρίες  
απαραίτητες για την ερμηνεία και πρόβλεψη των φαινομένων του φωτός, καθίστανται 
περισσότερο ικανοί να συνθέτουν πιο σύνθετα μοντέλα για να ερμηνεύουν καλύτερα το 
φυσικό κόσμο. Σημαντικός παράγοντας που φαίνεται να περιορίζει την επίδραση των 
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επιστημολογικών αντιλήψεων στην εννοιολογική κατανόηση φαίνεται να αποτελεί η 
ανθεκτικότητα των διαισθητικών ιδεών των μαθητών και η φύση και το είδος των έργων 
μοντελοποίησης. Θεωρούμε ότι οι πρακτικές μοντελοποίησης που εγείρουν υψηλές 
γνωστικές και μεταγνωστικές απαιτήσεις, είναι πιθανόν να περιορίζουν την επίδραση του 
αναστοχασμού ως προς τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής σχέσης ανάμεσα στις 
επιστημολογικές αντιλήψεις για τα μοντέλα και τις διαδικασίες μοντελοποίησης και την 
εννοιολογική κατανόηση και αλλαγή.  
Η ανάπτυξη της αντίληψης ότι ένα επιστημονικό μοντέλο δεν αποτελεί αντίγραφο της 
πραγματικότητας και ως εκ τούτου, μπορεί να αλλάξει κάτω από το φως νέων εμπειρικών 
δεδομένων για να προβλέψει ή να ερμηνεύσει τα διάφορα φαινόμενα δεν επαρκεί, καθώς θα 
πρέπει να συμπληρωθεί με λεπτομερείς πληροφορίες για καθοριστικά και συγκεκριμένα 
στοιχεία του μοντέλου, παροχή ευκαιριών σύνδεσης των εμπειρικών δεδομένων με το 
μοντέλο και δυνατότητα ελέγχου και αναθεώρησης του μοντέλου με στόχο την αύξηση της 
ερμηνευτικής και προβλεπτικής δυνατότητας.  
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Περίληψη  Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια έρευνα που έχει ως στόχο να προσδιορίσει αν είναι δυνατόν να 
προωθηθεί η προσέγγιση της αυτόνομης μάθησης, σε μαθητές δημοτικού οι οποίοι έχουν κλίση και 
ενδιαφέρον στο γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε σχολείο 
που λειτουργεί ο Όμιλος Φυσικών Επιστημών. Οι Όμιλοι είναι ένας θεσμός που αποσκοπεί στην 
εκπαίδευση ταλαντούχων και χαρισματικών παιδιών. Οι μαθητές του ομίλου, που ήταν συνολικά 32 
στα δύο χρόνια λειτουργίας του, παρακολούθησαν δράσεις που προωθούσαν τις δεξιότητες αυτόνομης 
μάθησης. Μέσα από την προσέγγιση της έρευνας δράσης, γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τρία 
ερωτήματα, που αφορούν εφόδια για την κατάκτηση της αυτονομίας στη μάθηση: 1) Ανέπτυξαν οι 
μαθητές ενδιαφέρον και πρωτοβουλία να σχεδιάσουν δράσεις μέσα από τις οποίες να μάθουν; 2) 
Εξοικειώθηκαν με την αναζήτηση πηγών και πληροφοριών πάνω στα θέματα διδασκαλίας; 3) 
Καλλιέργησαν οι μαθητές επιθυμητές διαχειριστικές δεξιότητες; Τα αποτελέσματα ήταν γενικά 
θετικά, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 
 
Abstract   This study is a research project aiming to examine the possibility to promote the autonomous learning 
approach to gifted and talented elementary school pupils in the Science Subject. The study was carried 
out in a school that took part in a Science Club. The Clubs are an institution aiming to promote gifted 
and talented learners’ education. The 32 pupils that have attended the club, during the two years that it 
runs, have participated in teaching activities that promote autonomous learning skills. Through an 
action research approach three basic questions that reflect necessary qualities of autonomous learners 
are being answered: 1) Did the learners develop interest and initiative to design actions that will help 
them learn?, 2) Did the learners become familiar with seeking resources and information on the topics 
taught?, 3) Did the learners develop desired managerial skills? The overall findings are positive. 
However, there is room for improvement. 
 
 
Εισαγωγή 
Το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου της 
αυτόνομης μάθησης σε μαθητές δημοτικού σχολείο που έχουν ταλέντο στο γνωστικό 
αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών και συμμετείχαν στον ‘Όμιλο Φυσικών Επιστημών’.  
Οι Όμιλοι είναι ένας καινοτόμος θεσμός, που καθιερώθηκε στα Πρότυπα Πειραματικά 
Σχολεία της Ελλάδας, το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με το Νόμο 3966/2011. Ως 
στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές που έχουν κάποιο κοινό ταλέντο σε ένα 
γνωστικό αντικείμενο, όπως είναι οι Φυσικές Επιστήμες, να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους 
και να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 
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Το ερευνητικό πεδίο των Ομίλων είναι η εκπαίδευση ταλαντούχων και χαρισματικών 
παιδιών. Επιπλέον, οι Όμιλοι δίνουν νέες δυνατότητες. Όσοι εκπαιδευτικοί αναλάβουν όμιλο 
μπορούν να επιλέξουν το περιεχόμενό του, τα επιμέρους θέματα διδασκαλίας καθώς και την 
παιδαγωγική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί. Οι επιλογές αυτές, οφείλουν να βασίζονται και 
στις δυνατότητες του σχολείου και το κοινωνικού συνόλου (Kelly, 2004). Αυτό είναι 
σημαντικό καθώς η εφαρμογή καινοτομίας στην εκπαίδευση συχνά αντιμετωπίζει εμπόδια, 
καθώς οι υποδομές του σχολείου και το γενικότερο πλαίσιο μπορεί να είναι ασύμβατα με την 
καινοτομία, τη φιλοσοφία της και της προϋποθέσεις ομαλούς υλοποίησής της (Fullan, 2007).  
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια κινείται και η συγκεκριμένη εργασία, που εστιάζεται σε Όμιλο 
Φυσικών Επιστημών, που λειτουργεί σε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο της χώρας. Ο όμιλος 
λειτούργησε τις χρονιές 2013-2014 και 2014-2015 με 32 μαθητές συνολικά. Ως κατάλληλη 
προσέγγιση για τον όμιλο αυτό, κρίθηκε η αυτόνομη μάθηση, που βασίζεται στην 
καλλιέργεια γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που βοηθούν τους μαθητές να αναλάβουν 
πρωτοβουλία για τη μάθησή τους. Η εργασία λοιπόν διερευνά τη δυνατότητα επιτυχούς 
εφαρμογής της αυτόνομης μάθησης στα παιδιά του Ομίλου. Με αυτή τη διερεύνηση είναι 
δυνατόν να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί μια καινούρια παιδαγωγική 
προσέγγιση, ως παράμετρος της επιτυχούς υλοποίησης της καινοτομίας γενικότερα.  
 
Η ταυτότητα της έρευνας   
Το βασικό ερώτημα της συγκεκριμένης εργασίας αφορά την δυνατότητα εφαρμογής της 
αυτόνομης μάθησης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής καινοτομίας του Ομίλου Φυσικών 
Επιστημών, που απαρτίζεται από μαθητές δημοτικού σχολείου με ενδιαφέρον για το 
γνωστικό αντικείμενο. Η απάντηση στο ερώτημα προϋποθέτει διερεύνηση θεωρίας της 
διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, της εκπαίδευσης ταλαντούχων και χαρισματικών 
παιδιών, της εκπαιδευτικής καινοτομίας καθώς και της αυτόνομης μάθησης.  
 
Φυσικές Επιστήμες στο σύγχρονο σχολείο 
Οι Φυσικές Επιστήμες αποτελούν γνωστικό αντικείμενο στα εκπαιδευτικά συστήματα των 
περισσοτέρων χωρών ακόμα και στο δημοτικό σχολείο. Ως βασικό στόχο έχουν την 
προώθηση του επιστημονικού αλφαβητισμού, όπως ονομάζεται το τελικό επιθυμητό 
αποτέλεσμα της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Επιστημονικός αλφαβητισμός 
(scientific literacy) είναι η ικανότητα αξιοποίησης επιστημονικής γνώσης, εντοπισμού 
ερωτημάτων και διατύπωσης τεκμηριωμένων συμπερασμάτων με στόχο στην κατανόηση και 
λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν το Φυσικό Κόσμο και τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες σε σχέση με αυτόν (OECD, 2007).  
Η σύγχρονη θεώρηση της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, ορίζει επιστημονικές πρακτικές 
στις οποίες οφείλει η διδασκαλία να εστιάζεται: 1) Διατύπωση ερωτήσεων και εντοπισμός 
προβλημάτων, 2) ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων, 3) σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας, 
4) ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, 5) χρήση μαθηματικής και υπολογιστικής σκέψης, 6) 
οικοδόμηση εξηγήσεων και σχεδιασμός λύσεων, 7) ανταλλαγή τεκμηριωμένων ιδεών μέσω 
διαλόγου και 8) συλλογή, αποτίμηση και ανταλλαγή πληροφοριών (NGSS, 2013). 
 
Εκπαίδευση ταλαντούχων και χαρισματικών παιδιών. 
Στην πολύχρονη ιστορία της έρευνας για ταλαντούχα και χαρισματικά παιδιά, πολλές είναι οι 
θεωρίες που έχουν διατυπωθεί. Πολλά ωστόσο είναι και τα αναπάντητα ερωτήματα κυρίως σε 
ότι αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής των θεωριών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Βασικός άξονας της έρευνας και της αποτίμησης δράσεων και θεσμών που αφορούν την 
εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών είναι ο ορισμός της έννοιας της «χαρισματικότητας» 
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(giftedness). Σε θεωρητικό επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι στην προσδιορισμό της 
χαρισματικότητας, σημαντικό ρόλο παίζει και το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο 
λειτουργεί ο ερευνητής, ο εκπαιδευτικός ή ο θεωρητικός. Το κύριο σημείο σύγκλισης όλων 
των ομάδων όσων προσπαθούν να ορίσουν την χαρισματικότητα, είναι πώς όλοι συμφωνούν 
ότι προσδιορίζει και προσδιορίζεται από τρία βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών: 

 Γενικές γνώσεις και δεξιότητες, ανώτερες από το σχετικό μέσο όρο 
 Δημιουργικότητα, και 
 Δυνατότητα επιτυχούς οργάνωσης στην ολοκλήρωση δραστηριοτήτων (Renzulli, 

1986; Maker, 1992; NUGC, 2008, Subotnik κα, 2011).  
Τρία βασικά ερωτήματα αναδύονται, σύμφωνα με τη Rinn (2012). Αυτά, έχουν σχέση 1) με 
τον προσδιορισμό των βασικότερων ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων που 
συσχετίζονται με την εκπαίδευση των ταλέντων, 2) τον τρόπο που μπορούν να μετρηθούν 
καθώς και 3) τις ενδεικνυόμενες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.  
Για το πρώτο ερώτημα, ως βασικότερες παράμετροι, αναφέρονται ενδεικτικά το κίνητρο, η 
επιμονή, η καταβολή προσπάθειας, η διάθεση για βαθύτερη ενασχόληση, το ενδιαφέρον, οι 
κοινωνικές σχέσεις, η πρόθεση για πειραματισμό και η αντιμετώπιση εμποδίων. Αυτές, η 
Rinn (2012) θεωρεί πως πρέπει συγκρίνονται με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών.  
Για το δεύτερο ερώτημα, δεν υπάρχει όμως σαφής γενική απάντηση. Η επιλογή μιας 
κατάλληλης κλίμακας μέτρησης ίσως εξαρτάται από την κάθε περίπτωση.  
Τέλος, για το τρίτο ερώτημα, υποστηρίζεται ότι η διδασκαλία των ταλέντων περιλαμβάνει 
τρεις βασικές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι ο εντοπισμός των ταλέντων ή ενδιαφερόντων των 
παιδιών. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων. Η τρίτη 
φάση περιλαμβάνει την παρακίνηση από τον εκπαιδευτικό ώστε ο μαθητής να αναπτύξει μια 
δική του μέθοδο ή προσέγγιση στον τομέα που τα παιδιά έχουν ταλέντο. Οπωσδήποτε, το 
σχολείο οφείλει να είναι σε διαρκή συνεργασία με γονείς και άλλους φορείς παιδαγωγών ή 
επιστημόνων που μπορούν ή επιθυμούν να βοηθήσουν (Kelly, 2004; Rinn, 2012).  
 
Αυτόνομη μάθηση 
Στα πλαίσια ενός Ομίλου Φυσικών Επιστημών, πραγματοποιούνται δράσεις που στοχεύουν 
στην κατάκτηση του επιστημονικού αλφαβητισμού, με βάση τις θεωρίες εκπαίδευσης 
ταλαντούχων και χαρισματικών παιδιών. Είναι απαραίτητο να επιλεχθεί κατάλληλη διδακτική 
προσέγγιση που θα συνδυάσει και τα δύο αυτά ερευνητικά πεδία. Η βιβλιογραφία προτείνει 
ορισμένες προσεγγίσεις. Σύμφωνα με την Mills (1993), μαθητές με κλίση στις Φυσικές 
Επιστήμες, προτιμούν να έχουν αυτονομία σε επιλογές σχετικά με το θέμα και τον τρόπο που 
θα μάθουν. Η προσέγγιση που ικανοποιεί την προϋπόθεση αυτή είναι η αυτόνομη μάθηση.  
Έχουν γίνει προσπάθειες από θεωρητικούς ώστε να οριστεί η αυτόνομη μάθηση. Σύμφωνα με 
τον Holec (1981) και τον Nunan (1997), η αυτόνομη μάθηση περιλαμβάνει την ικανότητα 
ενός ατόμου να αναλάβει εξολοκλήρου την ευθύνη της μάθησής του. Αυτό περιλαμβάνει 
ορισμό στόχων, προγραμματισμό, εφαρμογή και αποτίμηση μέσων και διαδικασιών μάθησης.  
Σύμφωνα με τους Luzon και Gonzales (2006), οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που ευνοούν την 
προώθηση της αυτόνομης μάθησης, εστιάζουν σε συγκεκριμένα σημεία βασικά σημεία. Το 
πρώτο είναι η καλλιέργεια του κινήτρου, που μπορεί να είναι εσωτερικό, εάν βασίζεται σε 
φιλοδοξίες που έχει ο ίδιος ο μαθητής από τον εαυτό του, ή εξωτερικό, αν βασίζεται σε 
ερεθίσματα από το περιβάλλον. Το δεύτερο είναι η εξοικείωση με την αναζήτηση πηγών. 
Τέλος, το τρίτο σημείο αφορά την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 
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Η καλλιέργεια κινήτρου κινείται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά την αυτοπεποίθηση του 
μαθητή ότι μπορεί να αναλάβει μια εργασία και να μάθει. Ο δεύτερος αφορά την αξία που 
δίνει ο στην εργασία. Τέλος, ο τρίτος αφορά τους στόχους που θέτει (Meyer, 2010).  
Η αναζήτηση και η επεξεργασία πηγών καλλιεργείται σε δράσεις που έχουν ως επίκεντρο το 
μαθητή. Επίσης, πρέπει να συνδυάζεται με τους στόχους και τα θέματα που επεξεργάζεται το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση πηγών έχει και το 
διαδίκτυο. Είναι σημαντικό για το μαθητή να έχει στην αρχή βοήθεια και καθοδήγηση από 
τον εκπαιδευτικό, ώστε να μάθει να αναζητά και να επεξεργάζεται πηγές. Όμως η βοήθεια 
αυτή σταδιακά θα μειώνεται, ώστε να αποκτήσει ο μαθητής την αυτονομία.  
Οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η 
πρώτη αφορά γνωστικές δεξιότητες, όπως τρόπους σχεδιασμού δράσεων, μάθησης και 
επεξεργασίας πληροφοριών ή πηγών, καθώς και παρουσίασης της εργασίας τους. Η δεύτερη 
αφορά μεταγνωστικές δεξιότητες, όπως η παρακολούθηση της μεταβολής γνώσεων, μέσα 
από μια εκπαιδευτική διαδικασία και η αποτίμηση. Η τρίτη αφορά συναισθηματικές 
δεξιότητες όπως διαχείριση άγχους (Meyer, 2010). 
Ως πρακτικές που ευνοούν τα παραπάνω, οι Luzon και Gonzales (2006) προτείνουν εργασίες 
σε θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά και παρουσίαση των εργασιών σε συμμαθητές τους, η 
διατήρηση ημερολογίου με δράσεις των μαθητών, η διαρκής ανασκόπηση, κυρίως μέσα από 
συζήτηση. Με αυτές τα παιδιά αναλύουν ενδιαφέροντά τους, αναζητούν πληροφορίες και 
πηγές, οργανώνουν εργασίες, μαθαίνουν, παρουσιάζουν και αξιολογούν τη δουλειά τους. 
 
Εκπαιδευτική αλλαγή και καινοτομία 
Ως εκπαιδευτική αλλαγή ή καινοτομία, μπορεί να οριστεί το σύνολο των δράσεων που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Αν και πρόκειται για φαινόμενο αρκετές φορές χαοτικό, στην υλοποίησή στης, οι θεωρητικοί 
όπως ο Fullan (2007), υποστηρίζουν ότι συνοπτικά, ολοκληρώνεται σε τέσσερις βασικές 
φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει την απόφαση για αλλαγή καθώς και το σχεδιασμό της. Η 
δεύτερη περιλαμβάνει την υλοποίησή της. Η τρίτη είναι η αποτίμηση της. Η τέταρτη 
περιλαμβάνει την θεσμοποίησή (institutionalization) της, και την καθιέρωσή της ως μέρος της 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η θεσμοποίηση αυτή οδηγεί και σε νέες αλλαγές.   
Η καινοτομία ωστόσο δεν υλοποιείται πάντα εύκολα. Η επιτυχής υλοποίησή της εξαρτάται 
από τη συμβατότητά της με τη σχολική ‘κουλτούρα’ δηλαδή το γενικότερο κλίμα του 
σχολείου, τις υποδομές, το σχολικό πρόγραμμα, το νομικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
λειτουργεί. Ο σχεδιασμός καινοτομίας πρέπει να συνεκτιμήσει τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς του σχολικού κλίματος (Kazamias κα, 2002; Fullan, 2007). Στην αντιμετώπιση 
προκλήσεων αυτών βοηθά το πνευματικό κεφάλαιο του οργανισμού, όπως ορίζεται ο άυλος 
πλούτος του σχολείο, που συσχετίζεται με το σύνολο γνώσεων, εμπειριών, δεξιοτήτων που 
φέρουν εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και τα άτομα που συσχετίζονται με τη σχολική 
λειτουργία (Kelly, 2004). 
Συνοπτικά λοιπόν για την επιτυχή εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε 
ένα εκπαιδευτικό σύνολο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον γενικότερο προγραμματισμό 
καθώς και στο σχεδιασμό επί μέρους δράσεων.  
 
Ερωτήσεις έρευνας. 
Με βάση τις παραπάνω θεωρίες σχεδιάστηκε η έρευνα πάνω στην δυνατότητα προώθησης 
της αυτόνομης μάθησης σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Στα πλαίσια του Ομίλου οι μαθητές 
κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να αναλάβουν εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, που θα τους 
βοηθήσουν να κατακτήσουν τον επιστημονικό αλφαβητισμό ή τις επιστημονικές πρακτικές. 



947 
 

Παράλληλα, κρατούσαν ημερολόγιο όπου κατέγραφαν τον προγραμματισμό τους, τα στάδια 
των εργασιών και την πρόοδό τους, δυσκολίες που αντιμετώπισαν και άλλες σχετικές 
πληροφορίες. Αφού ολοκλήρωναν τις εργασίες, τις παρουσίαζαν και τέλος τις αξιολογούσαν.  
Συνολικά κάθε μαθητής συμμετείχε σε 5 ή 6 εργασίες κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς. Οι 
εργασίες γίνονταν στο σχολείο, κυρίως την ώρα του Ομίλου. Αρχικά υπήρχε υποστήριξη από 
τον εκπαιδευτικό που όμως σταδιακά ελαττωνότανε. Η απάντηση στο γενικό ερώτημα, αν 
προωθήθηκε η καλλιέργεια της αυτόνομης μάθησης, δίνεται από απαντήσεις σε ερωτήματα 
που αφορούν τους βασικούς άξονες της συγκεκριμένης παιδαγωγικής προσέγγισης: 
1) Ανέπτυξαν οι μαθητές πρωτοβουλία να σχεδιάσουν δράσεις από τις οποίες θα μάθουν;  
2) Εξοικειώθηκαν με την αναζήτηση πηγών και πληροφοριών πάνω στα θέματα διδασκαλίας;  
3) Καλλιέργησαν οι μαθητές τις επιθυμητές διαχειριστικές δεξιότητες; 
  
Μεθοδολογία Έρευνας 
Η έρευνα είναι κυρίως ποιοτική καθώς έχει στόχο να ερευνήσει ανθρώπινες συμπεριφορές 
μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και όχι τόσο να χρησιμοποιήσει αριθμητικά στοιχεία για 
να επιβεβαιώσει υποθέσεις, όπως αρμόζει κυρίως σε ποσοτικές έρευνες.  
Τα δεδομένα για την ολοκλήρωση της έρευνας μπορεί να προέλθουν από παρακολουθήσεις, 
συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, βιογραφικά στοιχεία, ή και σημειώσεις διαφόρων ειδών. Με 
βάση τις ερευνητικές ερωτήσεις, ως καταλληλότερες τεχνικές συλλογής δεδομένων κρίθηκαν 
οι ομαδικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις, η ανάλυση σημειώσεων των ημερολογίων των 
μαθητών και οι παρακολουθήσεις. Ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών, μέσα από τη 
σύγκριση πληροφοριών, οδηγεί σε περισσότερο έγκυρα συμπεράσματα (Cohen κα, 2011).  
Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες για την απάντηση στην πρώτη ερώτηση, προήλθαν κυρίως 
από παρατηρήσεις και συνεντεύξεις με τους μαθητές. Δόθηκε προσοχή στα θέματα που 
απασχολούσαν τους μαθητές και θα ήθελαν να τα ερευνήσουν περισσότερο.  
Οι πληροφορίες για τη δεύτερη ερώτηση, προήλθαν κυρίως μέσα από την παρατήρηση και τις 
σημειώσεις που κράτησαν. Κυρίως δόθηκε προσοχή στους τρόπους με τους οποίους 
αναζητούσαν πηγές, τις ιστοσελίδες που προτιμούσαν και στον τρόπο με τον οποίο 
συλλέγανε και επεξεργάζονταν τις πληροφορίες.  
Τέλος, για την απάντηση στην τρίτη ερώτηση, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 
παρατηρήσεις, συνεντεύξεις αλλά και σημειώσεις που έδειχναν πώς οι μαθητές οργανώνανε 
τη δουλειά τους, πώς την εκτελούσανε και πώς την αξιολογούσαν.  
 
Αποτελέσματα 
Σε ότι αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, οι μαθητές γενικά έδειξαν ενδιαφέρον να 
μάθουν. Από την αρχή του Ομίλου, έδειξαν ικανοποιητική πρωτοβουλία και προθυμία να 
αναλάβουν, να οργανώσουν, να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν από μόνοι 
τους εργασίες πάνω σε θέματα των Φυσικών Επιστημών. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση 
μαθητών σε συνεντεύξεις που εξήγησαν ότι τους αρέσει που στον Όμιλο θα μπορούν να 
διαλέξουν οι ίδιοι τι θα μάθουν. Αυτό συμφωνεί και με το συμπέρασμα των ερευνών της 
Mills (1993), για την προτίμηση των παιδιών με κλίση να έχουν αυτονομία στη μάθησή τους.  
Όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις και τις παρατηρήσεις, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 
θέσουν στόχους στις εργασίες τους καθώς και να σχεδιάσουν τις ανάλογες δραστηριότητες. 
Αυτό άλλωστε αποτελεί και βασικό χαρακτηριστικό των χαρισματικών παιδιών (Renzulli, 
1986; Maker, 1992; NUGC, 2008, Subotnik κα, 2011). Ωστόσο, υπήρχαν φορές που, αν και 
υπήρχε η προθυμία, δεν έδειξαν την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση. Εξέφρασαν, δηλαδή ότι 
δεν είναι σίγουρα αν μπορούν να ολοκληρώσουν τέτοιες εργασίες. Ίσως η αιτία να είναι πως 
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η αυτόνομη μάθηση δεν συμπεριλαμβάνεται στις καθιερωμένες προσεγγίσεις που 
χρησιμοποιείται στο σχολείο, και τα παιδιά δεν είχαν σχετική εμπειρία (Fullan, 2007).  
Γενικά λοιπόν, τα παιδιά ανέδειξαν ενδιαφέρον να αναλάβουν εργασίες. Αυτό ευνοεί την 
προώθηση και την καλλιέργεια της αυτόνομης μάθησης. Ίσως όμως να ήταν απαραίτητη 
περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη ομαλούς διαχείρισης συναισθηματικών παραγόντων, 
που θα τόνωνε την αυτοπεποίθηση των μαθητών (Meyer, 2010).  
Σε ότι αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, γενικά έδειξαν τα παιδιά ότι εξοικειώθηκαν με 
την αναζήτηση πηγών και πληροφοριών. Με την πάροδο του χρόνου ήταν σε θέση να 
αντλούν πληροφορίες που χρειάζονταν για τις εργασίες που αναλάμβαναν. Επίσης 
μπορούσαν να τα συνδυάσουν με την ευρύτερη θεματολογία του Ομίλου. Όπως φάνηκε, από 
τις παρατηρήσεις, τις σημειώσεις στα ημερολόγια, παρουσίασαν εξοικείωση με τη χρήση του 
διαδικτύου. Αυτό βοηθά την προώθηση της αυτόνομης μάθησης (Luzon & Gonzales, 2006).  
Το ευρύτερο πλαίσιο ωστόσο παρουσίαζε προκλήσεις. Αρκετές φορές τα παιδιά 
αντιμετώπισαν δυσκολία στην επεξεργασία κειμένων από πηγές που ενδεχομένως να τα 
θεώρησαν κάπως δύσκολα. Ενδεχομένως η γλώσσα των κειμένων να ήταν δύσκολη για 
μαθητές δημοτικού σχολείου, έστω και χαρισματικούς. Πολλές φορές προσπάθησαν να τις 
επεξεργαστούν κάτι που επιβεβαιώνει το συμπέρασμα ότι χαρακτηριστικό της 
χαρισματικότητας είναι η πρόθεση για μάθηση και υπέρβαση εμποδίων (NUGC, 2008; 
Subotnik κα, 2011). Κατέληξαν όμως να μεταφέρουν απλά τα δυσνόητα γι’ αυτά κείμενα στις 
εργασίες τους, χωρίς να γνωρίζουν απαραίτητα το νόημά τους. Ίσως αυτό να υποδεικνύει την 
αναγκαιότητα για περαιτέρω ανάπτυξη σχετικών γνωστικών δεξιοτήτων σχετικά με την 
επιλογή και διαχείριση πηγών. Παράλληλα, ίσως βοηθούσε και η ανάπτυξη περισσότερων 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων που ίσως να τους βοηθούσαν να κάνουν πιο ενδελεχή αναζήτηση 
πηγών, ώστε να επιλέγουν τις περισσότερο κατανοητές γι αυτά (Meyer, 2010).  
Ήταν λοιπόν εμφανής η σταδιακή εξοικείωση των παιδιών με τη διαδικασία της αναζήτησης 
πηγών. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο για βελτίωση.  
Σε ότι αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα και τις απαιτούμενες δεξιότητες, σε ορισμένες 
κατηγορίες δεξιοτήτων παρατηρήθηκε πρόοδος από την πλευρά των μαθητών. Ωστόσο σε 
άλλες κατηγορίες δεξιοτήτων, παρατηρήθηκε λιγότερη.  
Συγκεκριμένα, όπως φάνηκε τόσο από τις παρακολουθήσεις όσο και από τις σημειώσεις στα 
ημερολόγιά τους, τα παιδιά εξοικειώθηκαν με δεξιότητες ανάλυσης πληροφοριών. Με 
εξαίρεση κάποια κείμενα, που ήταν ίσως σε γλώσσα δύσκολη για παιδιά, στα υπόλοιπα οι 
μαθητές σταδιακά έγιναν ικανά να εντοπίσουν και ίσως να εξηγήσουν το περιεχόμενο του 
κειμένου, οπότε και να το χρησιμοποιήσουν στις διάφορες εργασίες που αναλάμβαναν. 
Επίσης, παρατηρήθηκε εξοικείωση και σε δεξιότητες παρουσίασης των εργασιών τους. Με 
την πάροδο του χρόνου, ήταν σε θέση να προετοιμάσουν πιο εύκολα και πιο κατανοητά 
παρουσιάσεις και να εξηγούν με ευχέρεια τις εργασίες και τα θέματα που επεξεργάστηκαν. 
Υπήρχε λοιπόν πρόοδος σε δεξιότητες ανάλυσης περιεχομένου και παρουσίασης.  
Όμως, δεν υπήρχε μεγάλη πρόοδος σε δεξιότητες οργάνωσης πληροφοριών. Πολλές φορές, 
όταν τα παιδιά συνέλεγαν πολλές πληροφορίες, δυσκολεύονταν να επιλέξουν ποιες έχουν 
άμεση σχέση με την εργασία τους και ποιες λιγότερη. Ίσως αυτό να οφείλεται σε όχι και τόσο 
οργανωμένη τοποθέτηση στόχων και σκοπών (Meyer, 2010). Παράλληλα,  δεν υπήρχε και 
τόσο θεαματική πρόοδος σε δεξιότητες αποτίμησης και αξιολόγησης της εργασίας τους. 
Πολλές φορές τα παιδιά έδιναν λιγότερη σημασία στη συγκεκριμένη φάση της εργασίας τους 
και κατέληγαν να αντιμετωπίζουν ίδιες δυσκολίες σε επόμενες εργασίες τους.  
Συμπερασματικά λοιπόν τα παιδιά ανέπτυξαν ικανοποιητικά δεξιότητες ανάλυσης 
πληροφοριών και παρουσίασης. Δεν ανέπτυξαν όμως το ίδιο ικανοποιητικά δεξιότητες 
οργάνωσης πληροφοριών και αποτίμησης. Όπως και στα θέματα των προηγούμενων 
ερωτημάτων, αυτό δείχνει μια μερική εξέλιξη τόσο στην εκπαίδευση ταλαντούχων παιδιών 
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γενικά (Renzulli, 1986; Maker, 1992; NUGC, 2008, Subotnik κα, 2011), όσο και στην 
ανάπτυξη  της αυτόνομης μάθησης από τα παιδιά ειδικότερα (Luzon & Gonzales, 2006). 
 
Συμπεράσματα 
Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας προώθησης της 
αυτόνομης μάθησης σε μαθητές που έχουν κλίση στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Οι 
συγκεκριμένοι μαθητές συμμετέχουν στον σχετικό Όμιλο και ανέλαβαν εργασίες που 
προωθούν τα βασικά εφόδια για την καλλιέργεια της αυτονομίας στη μάθηση. Αυτά τα 
εφόδια είναι το κίνητρο, η αναζήτηση πηγών και πληροφοριών και η ανάπτυξη 
συγκεκριμένων διαχειριστικών δεξιοτήτων (Nunan, 1997; Luzon & Gonzales, 2006). 
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, γενικά τέθηκαν θεμέλια για την ανάπτυξη της 
αυτόνομης μάθησης στους μαθητές του Ομίλου Φυσικών Επιστημών. Πρώτον, ανέπτυξαν 
κίνητρο καθώς και έθεσαν στόχους και έδειξαν προθυμία να συμμετέχουν σε εργασίες 
σχεδιασμένες από τους ίδιους. Δεύτερον, εξοικειώθηκαν σταδιακά με διαδικασίες και 
δεξιότητες αναζήτησης πηγών και πληροφοριών. Τρίτον, καλλιέργησαν δεξιότητες ανάλυσης 
και παρουσίασης των εργασιών τους. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και 
συμβατά με τις πρακτικές επιτυχούς εκπαίδευσης ταλαντούχων παιδιών αλλά και της 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών (Renzulli, 1986; Maker, 1992; NUGC, 2008, OECD; 2007, 
Subotnik κα, 2011; NGSS, 2013). 
Ωστόσο, παρουσιάστηκαν και προκλήσεις όπως γίνεται συνήθως σε περιπτώσεις υλοποίησης 
καινοτόμων θεσμών (Kazamias κα, 2002; Fullan, 2007). Πρώτον, σε ορισμένες περιπτώσεις 
τα παιδιά δεν έδειξαν την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση. Δεύτερον, στην αναζήτηση των 
πηγών συνέβαινε να βρουν κείμενα δυσνόητα για μαθητές δημοτικού. Τρίτον, δεν έδειξαν 
θεαματική πρόοδο σε δεξιότητες διαχείρισης όγκου πληροφοριών και στην αποτίμησης. Αυτά 
ίσως να εμποδίζουν την ανάπτυξη της απαιτούμενης αυτονομίας (Luzon & Gonzales, 2006, 
Meyer, 2010). Αποδεικνύεται επομένως ότι η προώθηση της αυτόνομης μάθησης σε μαθητές 
με κλίση στις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να πραγματοποιηθεί, έστω ως ένα σημείο. Αξίζει 
όμως να σημειωθεί ότι η έρευνα εξέτασε ένα σχολείο και ένα συγκεκριμένο δείγμα μαθητών. 
Κάθε προσπάθεια γενίκευσης των συμπερασμάτων αυτών όμως, οφείλει να λάβει υπόψη 
αυτούς τους περιορισμούς (Cohen κα, 2011).  
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Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε το πλαίσιο εφαρμογής μιας Διδακτικής Μαθησιακής 
Σειράς για τα ηχητικά φαινόμενα που αξιοποιεί στοιχεία εκπαιδευτικής ρομποτικής σε ένα 
διερευνητικό περιβάλλον μάθησης και τη σύνδεσή της με ένα μη – τυπικό πλαίσιο μάθησης, 
το Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών. Στην έρευνα συμμετείχαν εννέα μαθητές ΣΤ΄ τάξης 
Δημοτικού.  Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καταδεικνύουν ότι η εμπλοκή σε διαδικασίες 
μη τυπικής μάθησης μπορεί να κινητοποιήσει τους μαθητές, να τους ωθήσει να εμπλακούν 
ενεργά και με ενδιαφέρον στη μαθησιακή διαδικασία και να αναπτύξει θετική στάση και 
αυξημένη συμμετοχή στο μάθημα των Φ.Ε.. 
 
Abstract In this paper we present the framework of implementation of a Teaching-Learning Sequence 
about sound concepts with the use of educational robotics construction technology, in an 
inquiry-based environment and its connection with a non-formal learning context, the Science 
Festival. Participants in our research were nine 6th Grade students. The results of our research 
indicate that engagement in processes of non-formal learning can activate students, empower 
them to participate actively, with interest in the learning process and develop positive 
attitudes and increased participation in Science. 
  
Εισαγωγή 
Οι τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές φαίνεται ότι αποτυγχάνουν να κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον και την ενασχόληση των μαθητών με τις Φ.Ε.. Η εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών 
εργαλείων μπορεί να αναβαθμίσει την υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα σε τομείς 
όπως οι Φ.Ε. ενώ η ανάμειξη τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης φαίνεται να εμπλουτίζει τις 
μαθησιακές ευκαιρίες (Lederman 2008; Hew & Brush 2007; UNESCO 2009).  
Η σύνδεση άτυπων και μη τυπικών δραστηριοτήτων μάθησης με το αναλυτικό πρόγραμμα 
του σχολείου, θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή μίας εκπαιδευτικής καινοτομίας που θα 
άλλαζε το σκηνικό στην εκπαίδευση των Φ. Ε. (Fitzpatrick και Stringer 2007). Η τυπική και 
μη-τυπική μάθηση των Φ.Ε. και οι μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών μπορούν να 
αναμειχθούν μαζί στις σχολικές Φ.Ε. ενισχύοντας την εννοιολογική κατανόηση, τα κίνητρα 
και το γενικό ενδιαφέρον για μάθηση (Hofstein  & Rosenfeld, 1996).  
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα μέρος της συνολικής ερευνητικής μας εργασίας 
που αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας Διδακτικής Μαθησιακής 
Σειράς (ΔΜΣ) για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.), στην ενότητα του 
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ήχου, σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Οι ΔΜΣ είναι μεσαίας κλίμακας 
αναλυτικά προγράμματα (διάρκειας 5-15 ωρών) (Kariotoglou, 2002) και σηματοδοτούν τη 
στενή σχέση και σύνδεση μεταξύ της προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης και της 
αναμενόμενης μαθησιακής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί από τους μαθητές ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΔΜΣ (Méheut & Psillos, 2004).  
Η Διδακτική μας πρόταση συνάδει με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) για τις Φ.Ε. στο 
Δημοτικό σχολείο. Βασικό καινοτόμο χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος μάθησης στο 
συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών είναι ότι υποστηρίζει την εγκόλπωση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δίνεται έμφαση στη διερευνητική μάθηση τόσο 
ως μέσον για τη μάθηση του περιεχομένου των ΦΕ όσο και ως άσκηση δεξιοτήτων της 
επιστημονικής διερεύνησης και αναστοχασμού για την κατανόηση της φύσης της, καθώς ο 
συνδυασμός είναι πολύ πιο αποτελεσματικός στην κατάκτηση της στρατηγικής από τη σαφή 
διδασκαλία μόνη της (Lorch et al., 2010). Επιπλέον, η αξιοποίηση του συστήματος 
εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego Mindstorms NXT έγκειται στο να δημιουργήσει ένα 
εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά στην 
κατασκευή αντικειμένων που έχουν γι’ αυτούς νόημα και θα εκφράζουν τις ιδέες τους, ενώ 
ταυτόχρονα θα διερευνούν ερωτήματα τα οποία έχουν ουσιαστικό, πραγματικό και 
επιστημονικό ενδιαφέρον. 
Το ΝΠΣ καταθέτει ένα καινοτομικό πλαίσιο, με στόχο τη σύνδεση της επιστήμης με την 
κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Στο ΝΠΣ προτείνεται η κατασκευή απλών 
μουσικών οργάνων, με στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές επιδεξιότητα στην κατασκευή, να 
εκτιμήσουν την πολιτισμική διάσταση των Φ.Ε. και τη συμβολή του ήχου στον πολιτισμό μας 
και να αντιληφθούν ότι ο πολιτισμός μπορεί να συνδέεται με την καθημερινή εκπαιδευτική 
πρακτική. 
Το ΝΠΣ δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης στις Φ.Ε., στη 
σύνδεση της εκπαίδευσης των Φ.Ε. με την κοινωνία και την καθημερινή ζωή και στις 
αποτελεσματικές χειρωνακτικές δραστηριότητες (Plakitsi, 2013; Science Education Now, 
2007). Το ΝΠΣ προωθεί το άνοιγμα προς μαθησιακές κοινότητες έξω από τα παραδοσιακά 
όρια του τυπικού σχολικού περιβάλλοντος, ώστε οι μαθητές να αντλούν από πολλαπλά 
μαθησιακά πλαίσια για την ανάπτυξη του επιστημονικού και τεχνολογικού εγγραμματισμού 
(σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία). Έτσι, η σύνδεση της διδασκαλίας των φαινομένων 
του ήχου με το Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών (Φ.Φ.Ε.),  όπου θα παρουσιαστούν τα 
αποτελέσματα των διερευνήσεων των μαθητών με τη μορφή αφίσας και μουσικού οργάνου 
επιτρέπει στους μαθητές να αναστοχαστούν πάνω στην πορεία των διερευνήσεων που 
διεξήγαγαν και να επικοινωνήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε άλλους μαθητές, γονείς και 
μέλη της κοινότητας που θα συμμετέχουν σε αυτό. 
Η ΔΜΣ που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της έρευνάς μας, συνδυάζει την τυπική με τη μη-
τυπική εκπαίδευση στις Φ.Ε. και το μαθησιακό έργο στο σχολικό πλαίσιο με το εξωσχολικό 
περιβάλλον και την καθημερινή ζωή. Αποτελείται από εννέα ενότητες διάρκειας 90 λεπτών, 
όπου τα παιδιά εμπλέκονται σε διερευνήσεις προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
γνώσεις, με απώτερο στόχο να κατασκευάσουν τα μουσικά τους όργανα με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, ώστε να τα παρουσιάσουν στο Φ.Φ.Ε.. Στις τέσσερις ενότητες οι μαθητές 
διεξάγουν καθοδηγούμενες και ανοιχτού τύπου διερευνήσεις για να ανακαλύψουν πώς 
παράγονται οι ήχοι και ποιοι παράγοντες διαφοροποιούν το τονικό ύψος σε διαφορετικές 
ηχητικές πηγές, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό LEGO για να κατασκευάσουν ένα τύμπανο και 
μια κιθάρα. Οι επόμενες πέντε ενότητες περιλαμβάνουν την τελική δοκιμασία σχεδιασμού 
και κατασκευής του μουσικού τους οργάνου που να παράγει ήχους διαφορετικού τονικού 
ύψους, του επιστημονικού κουτιού και της αφίσας παρουσίασης. Τέλος, παρουσιάζονται τα 
μουσικά όργανα στην τάξη και προετοιμάζονται οι μαθητές για την παρουσίαση στο Φ.Φ.Ε., 
με την οποία ολοκληρώνεται η παρέμβαση. Το Φ.Φ.Ε. διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό 
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Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό να παρουσιαστούν τα ευρήματα 
και οι δημιουργίες των μαθητών στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. 
Απώτερο στόχο αποτελεί η ανάπτυξη από μέρους των μαθητών, θετικών στάσεων απέναντι 
στις Φ.Ε.. 
Το κομμάτι που παρουσιάζεται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αφορά τη συμμετοχή των 
μαθητών στο Φ.Φ.Ε. και επικεντρώνεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 
διερευνήσεών τους κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης και των τελικών τους 
προϊόντων. Στόχος μας ήταν να απαντήσουμε στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 
«Μπορεί  η συμμετοχή σε διαδικασίες μη τυπικής μάθησης να ενεργοποιήσει και να ωθήσει 
τους μαθητές να εμπλακούν ενεργά και με ενδιαφέρον στη μαθησιακή διαδικασία και να 
αναπτύξει θετική στάση και αυξημένη συμμετοχή στο μάθημα των Φ.Ε.;» και  
 «Ποια είναι η συμμετοχή και οι στάσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια παρουσίασης των 
τελικών προϊόντων  τους στο Φ.Φ.Ε.;» 
 
Πλαίσιο ή Μεθοδολογία 
Συμμετέχοντες  
Στην έρευνά μας συμμετείχαν εννέα μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, πέντε κορίτσια και 
τέσσερα αγόρια.  
Ερευνητικά Εργαλεία 
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ελεύθερη παρατήρηση των μαθητών από την ερευνήτρια, 
με ημι-δομημένες ατομικές συνεντεύξεις και με το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Φ.Φ.Ε.  
Χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας ελεύθερη παρατήρηση και καταγραφή σημειώσεων για 
κάθε παιδί ατομικά (Cohen et al., 2008). Με βάση τα ερευνητικά μας ερωτήματα, οι 
συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της ΔΜΣ, όσο και κατά τη 
διάρκεια του Φ.Φ.Ε. ήταν: το ενδιαφέρον, ο ενθουσιασμός και η συμμετοχή των μαθητών 
στις δραστηριότητες διερεύνησης. Παρατηρήθηκε επίσης, ο βαθμός και το είδος 
αλληλεπίδρασης που ανέπτυξαν μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας στη φάση της κατασκευής 
και στη φάση της παρουσίασής των έργων που τους ανατέθηκαν 
Επιπλέον, παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ ο τρόπος με τον οποίο παρουσίαζαν 
οι μαθητές τα τελικά τους προϊόντα και τα συναισθήματά τους σχετικά με την παρουσίαση 
αυτή. Παρατηρήθηκε τέλος, αν οι μαθητές ήταν σε θέση να επιχειρηματολογήσουν και να 
εξηγήσουν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τη σωστή ορολογία τον τρόπο που 
ακολούθησαν προκειμένου να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν τα μουσικά του όργανα. 
Για την εις βάθος κατανόηση της επίδρασης της ΔΜΣ στους συμμετέχοντες επιλέχθηκε η 
ημιδομημένη συνέντευξη η οποία περιλάμβανε ανοικτού τύπου ερωτήσεις, που παρέχουν 
στους ερωτώμενους περισσότερη ευελιξία και ελευθερία έκφρασης. Η ατομική συνέντευξη 
είχε στόχο τη διερεύνηση της κατανόησης των εννοιών του ήχου από τους μαθητές, την 
ανάδειξη της εξέλιξης της μαθησιακής πορείας συγκεκριμένων μαθητών ως μελέτες 
περίπτωσης και τη διερεύνηση της στάσης και της εμπλοκής των μαθητών στο μάθημα των 
Φ.Ε.. Συμμετείχαν σε αυτή τέσσερις μαθητές, οι οποίοι επιλέχθηκαν με κριτήριο την 
παρουσία και τη συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. Στην παρούσα εργασία 
παραθέτουμε αποτελέσματα από την ερώτηση των συνεντεύξεων «Κάναμε μια σειρά από 
δραστηριότητες μαζί. Θες να μου πεις τι σου άρεσε περισσότερο; Δώσε μου ένα 
παράδειγμα.»  προκειμένου να αξιολογηθεί η καινοτομία από τους ίδιους τους μαθητές και να 
διερευνηθεί αν το πλαίσιο εφαρμογής της ΔΜΣ συνέβαλλε στην ανάπτυξη θετικής στάσης 
και ενεργητικότερης εμπλοκής στο μάθημα των Φ.Ε.. 
Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Φεστιβάλ περιείχε τέσσερεις ερωτήσεις που 
αξιολογούν τη στάση των μαθητών και τα συναισθήματα τους σχετικά με τη συμμετοχή τους 
στο Φεστιβάλ σε κλίμακα τύπου likert. Για κάθε ερώτηση οι μαθητές κλήθηκαν να 
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κυκλώσουν μια από τις παρακάτω πέντε φατσούλες (Εικόνα 1). Επιλέξαμε αυτόν τον τύπο 
απάντησης για να γίνει πιο διασκεδαστική η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προηγηθεί η συμπλήρωση πολλών γραπτών δοκιμασιών. Οι 
κλίμακες ταξινόμησης των δεδομένων είχαν ως εξής: 

Εικόνα 1. Κλίμακες ταξινόμησης δεδομένων Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Φ.Φ.Ε.  

  
Διαδικασία 
Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από το Φεβρουάριο μέχρι και τον Μάιο του 2014 
και είχε διάρκεια 16 διδακτικές ώρες. Πριν τη διεξαγωγή του Φ.Φ.Ε. πραγματοποιήθηκαν οι 
ατομικές συνεντεύξεις. Στις 5 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε το Φ.Φ.Ε.. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παρέμβασης και της συμμετοχής στο Φ.Φ.Ε. πραγματοποιούνταν ελεύθερη 
παρατήρηση από την ερευνήτρια. Μια μέρα μετά το Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών, 
χορηγήθηκε στους μαθητές σύντομο ερωτηματολόγιο, με σκοπό να αξιολογηθεί το Φεστιβάλ 
και να διερευνηθούν η συμμετοχή και οι στάσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια 
παρουσίασης των τελικών προϊόντων  τους στο Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών. 
 

Αποτελέσματα και συζήτηση  
Στο πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα επιχειρήσαμε να εξετάσουμε αν μπορεί  η συμμετοχή σε 
διαδικασίες μη τυπικής μάθησης να ενεργοποιήσει και να ωθήσει τους μαθητές να εμπλακούν 
ενεργά και με ενδιαφέρον στη μαθησιακή διαδικασία και να αναπτύξει θετική στάση και 
αυξημένη συμμετοχή στο μάθημα των Φ.Ε. 
Από την παρατήρησή κατά τη διάρκεια της παρέμβασης διαπιστώσαμε ότι η δημιουργία 
μουσικών οργάνων με στόχο τη συμμετοχή στο Φεστιβάλ ενεργοποίησε το ενδιαφέρον των 
μαθητών για συμμετοχή στη διαδικασία και ανέπτυξε υγιή άμιλλα μεταξύ των ομάδων. 
Δημιουργήθηκε ένα σενάριο μέσα στο οποίο οι μαθητές ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους 
και νοηματοδότησαν την ενασχόλησή τους με τις έννοιες των Φ.Ε..  
Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από τα δεδομένα της ελεύθερης παρατήρησης κατά τη 
διάρκεια του Φ.Φ.Ε., καθώς φαίνεται ότι οι μαθητές κατάφεραν να εξηγήσουν 
αποτελεσματικά στο κοινό πώς κατασκεύασαν τα μουσικά τους όργανα, ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά τους και πώς λειτουργούν, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία και 
περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, έχοντας μάλιστα ως οδηγούς τις 
αφίσες τις οποίες οι ίδιοι κατασκεύασαν για την παρουσίαση (Εικόνες 2, 3). 
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Εικόνα 2: Αφίσες παρουσίασης των μουσικών οργάνων των ομάδων στο Φ.Φ.Ε. 
 

 Εικόνα 3: Αφίσα παρουσίασης των μουσικών οργάνων των ομάδων στο Φ.Φ.Ε.  

  
Το δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα αφορούσε τη συμμετοχή και οι στάσεις των μαθητών 
κατά τη διάρκεια παρουσίασης των τελικών προϊόντων τους στο Φ.Φ.Ε.. Προκειμένου να 
απαντήσουμε στο ερώτημα παραθέτουμε αποτελέσματα από το Ερωτηματολόγιο 
Αξιολόγησης, αλλά και από την ελεύθερη παρατήρηση κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ. 
Από τις απαντήσεις των μαθητών στην πρώτη ερώτηση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης 
του Φ.Φ.Ε. «Σχετικά με την παρουσίαση του μουσικού σου οργάνου στο Φεστιβάλ, 
νιώθεις..», διαπιστώνουμε ότι και οι έξι μαθητές που παρέστησαν στο Φ.Φ.Ε. δηλώνουν ότι 
αισθάνονται θαυμάσια σχετικά με την παρουσίασή τους.  
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Σχήμα 1: Απαντήσεις των Μαθητών Σχετικά με την Παρουσίαση του Μουσικού τους 
Οργάνου στο Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών 

  
Στη δεύτερη ερώτηση «Νομίζεις ότι κατάφερες να ενημερώσεις τους άλλους ικανοποιητικά 
σχετικά με το μουσικό σου όργανο;», τρεις μαθητές θεωρούν ότι τα πήγαν θαυμάσια στην 
ενημέρωση των επισκεπτών, ενώ οι άλλοι τρεις δηλώνουν ότι τα πήγαν πολύ καλά (Εικόνα 
4). Αυτή η διαφοροποίηση θεωρούμε ότι οφείλεται στην αίσθηση αυτοπεποίθησης που έχει 
κάθε παιδί. 

 
 Σχήμα 2: Απαντήσεις των Μαθητών Σχετικά με την Ενημέρωση του Κοινού για το Μουσικό 

τους Όργανο  

  
Εξετάζοντας τις απαντήσεις των μαθητών στην τρίτη ερώτηση «Πώς αισθάνεσαι 

σχετικά με τη συμμετοχή σου στο Φεστιβάλ;» παρατηρούμε ότι όλοι οι μαθητές αισθάνονται 
θαυμάσια σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ. 
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Σχήμα 3: Απαντήσεις των Μαθητών Σχετικά με την Ενημέρωση του Κοινού για το Μουσικό 
τους Όργανο  

  
Εικόνα 4: Παρουσίαση των μουσικών οργάνων των ομάδων στο Φ.Φ.Ε. 

 

     
Τέλος, όσον αφορά την τέταρτη ερώτηση «Θα ήθελες να συμμετέχεις ξανά σε Φεστιβάλ 
Φυσικών Επιστημών;», όλοι οι μαθητές δηλώνουν ότι επιθυμούν πάρα πολύ να συμμετέχουν 
ξανά. 

 
Σχήμα 4: Απαντήσεις των Μαθητών Σχετικά με Επιθυμία Επόμενης Συμμετοχής σε Φεστιβάλ 

Φυσικών Επιστημών 
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Από την ελεύθερη παρατήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεών τους στο 
Φεστιβάλ, αποκομίσαμε σημαντικά ευρήματα. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ όλοι οι 
μαθητές έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και πυγμή ως προς την παρουσίαση των 
μουσικών τους οργάνων. Παρουσίαζαν την πορεία των διερευνήσεών τους μέχρι την 
κατασκευή του μουσικού τους οργάνου με πολύ αυτοπεποίθηση, χρησιμοποιώντας 
επιστημονικά ορθούς όρους και εξηγώντας αποτελεσματικά όσα έμαθαν. Έδειχναν μεγάλο 
ενθουσιασμό και ικανοποίηση με τους εαυτούς τους και με το τελικό τους αποτέλεσμα. Η 
συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ τους γέμισε χαρά και θετικά συναισθήματα και όλοι 
επιθυμούσαν να συμμετέχουν και σε επόμενο Φεστιβάλ.  
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Τα αποτελέσματά μας καταδεικνύουν ότι η δημιουργία ενός αυθεντικού περιβάλλοντος 
μάθησης που συνδέει τις καθημερινές εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών  με τις 
επιστημονικές μεθόδους διερεύνησης και ο συνδυασμός τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης, 
μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στις Φ.Ε. Οι μαθητές είχαν 
τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα μουσικά τους όργανα, αλλά και τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες τους από τις διερευνήσεις των μαθημάτων στο Φ.Φ.Ε., αποκτώντας εμπειρίες ενός 
μη-τυπικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η παρουσίαση και η έκθεση των ευρημάτων και 
των κατασκευών τους σε ένα μη-τυπικό περιβάλλον μάθησης, νοηματοδότησε τις 
δραστηριότητες των μαθητών, συνέδεσε το μάθημα των Φ.Ε. με την καθημερινή ζωή και τις 
εμπειρίες τους, ενίσχυσε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους, αλλά κυρίως την 
αυτοπεποίθησή και τη στάση τους προς τις Φ.Ε. Μέσα από την παρουσίασή στο κοινό των 
μουσικών τους οργάνων οι μαθητές έκαναν αναστοχασμό της πορείας και των διαδικασιών 
που ακολούθησαν αναπτύσσοντας σημαντικές μεταγνωστικές δεξιότητες. Η ιδιαίτερα θετική 
στάση των μαθητών συνάδει με ευρήματα άλλων ερευνητών οι οποίοι διατείνονται υπέρ των 
πλεονεκτημάτων των μη-τυπικών περιβαλλόντων μάθησης και την ανταπόκριση στην 
πρόκληση των «Φ.Ε. για όλους» ως μερικά μόνο από τα ευεργετικά οφέλη τους (Latchem 
2014),.  
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Συσχέτιση του επιστημονικού εγγραμματισμού ενηλίκων με την 

εννοιολογική κατανόηση στοιχείων της σχολικής φυσικής. 
 

Καράογλου Γιώργος1 και Κώτσης Κωνσταντίνος2 
 1Εσπερινό ΕΠΑΛ Δράμας gkaraogl@cc.uoi.gr 2ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων kkotsis@cc.uoi.gr 

 
 Περίληψη Η σχολική φυσική προωθεί μακροπρόθεσμα ευρύτερους στόχους όπως κατανόηση 
επιστημονικών δεδομένων, ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και εξοικείωση με τον 
επιστημονικό τρόπο σκέψης. Στην εργασία διερευνάται η συσχέτιση της ικανότητας ορθής 
χρήσης εννοιών και νόμων της σχολικής φυσικής,  με τον επιστημονικό εγγραμματισμό  
ενήλικων πολιτών. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ισχυρή 
συνάφεια  μεταξύ των δύο μεταβλητών. Η  αύξηση της επίδοσης στη φυσική ακολουθείται 
από ταυτόχρονη αύξηση στην επίδοση του επιστημονικού εγγραμματισμού με την τάση όμως 
να ελαττώνεται με την ανάπτυξη του τελευταίου. 
 Abstract The school physics promotes long-term wider goals such as the understanding of scientific 
data, development of the critical capacity and familiarization with the scientific way of 
thinking. This paper examines the correlation between the capability to cope meanings and 
laws of physics and the scientific literacy of adults. From the statistical data processing, there 
is a strong positive correlation between the above variables. The more the persons enhance 
their performance in physics, the better they become in their performance on scientific 
literacy, with a tendency, though, to be reduced the correlation with the development of the 
latter. 
 
 
Εισαγωγή 
Ο επιστημονικός εγγραμματισμός συμπεριλαμβάνει γνώση επιστημονικού περιεχομένου και 
ικανότητα χρησιμοποίησης αυτού στη διαχείριση καταστάσεων, αντίληψη κινδύνων και 
ωφελημάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, δυνατότητα διάκρισης επιστημονικών 
ερωτημάτων, κατανόηση της φύσης της επιστήμης και της σχέσης της με τον πολιτισμό, 
(Norris & Philips 2003). H βασική κατανόηση των επιστημονικών εννοιών και διαδικασιών 
είναι απαραίτητη στην καθημερινή ζωή και αποτελεί βάση για τη δια βίου εκπαίδευση, 
(AAAS 1993, 2009; OECD 2007, Hahn et al., 2013). Συμβάλλει στην προσωπική, κοινωνική, 
επαγγελματική και πολιτιστική δράση και επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή  στη διαμόρφωση 
των αποφάσεων σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας που επηρεάζουν την καθημερινότητα. 
Ως εκ τούτου είναι σημαντική η αναγνώριση του ρόλου της επιστήμης στη κοινωνία, αλλά 
και ως θεμέλιου λίθου της τεχνολογίας, και η υιοθέτηση του επιστημονικού τρόπου 
διερεύνησης της γνώσης για την κατανόηση του φυσικού κόσμου. (OECD  2013) 
Τα εννοιολογικά θεμέλια της φυσικής και της χημείας αποτελούν σημαντικές συνιστώσες για 
τον επιστημονικό εγγραμματισμό και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο γυμνάσιο ώστε να 
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προσεγγιστούν και από τους μαθητές που δε θα συνεχίσουν με πιο εξειδικευμένα μαθήματα 
φυσικών επιστημών, (Hestenes 2013). Η βάση για την ανάλυση των πτυχών πολλών 
σύνθετων καταστάσεων της καθημερινότητας βρίσκεται στη μελέτη της φυσικής. Στις 
αλληλεπιδράσεις της ύλης και των κυμάτων για παράδειγμα στηρίζεται η αιτιολόγηση 
σημαντικών φαινομένων που επηρεάζουν τη καθημερινή ζωή και την υγεία των ανθρώπων 
όπως: η επίδραση των ακτίνων roentgen και της ηλιακής ακτινοβολίας στους οργανισμούς 
καθώς και οι σεισμοί,  (Hahn et al., 2013). 
Η γνώση του περιεχομένου στα κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα, τα οποία στη βάση του 
επιστημονικού εγγραμματισμού απασχολούν την εκπαίδευση των φυσικών επιστημών (NRC, 
1996), είναι σημαντική για τον άτυπο συλλογισμό που χρησιμοποιείται σε αυτά, (Tytler et al., 
2001), χωρίς όμως οι αυξητικές τάσεις στη γνώση του περιεχομένου να προσδίδουν ανάλογη 
αύξηση στην ποιότητα της επιχειρηματολογίας, (Sadler & Fowler, 2006).   
Η έρευνα στη διδακτική της φυσικής έδειξε υψηλά ποσοστά παραδοχής  εναλλακτικών ιδεών 
σε θεμελιώδεις έννοιες και αρχές που χρησιμοποιούνται στη καθημερινή ζωή, (Συγγραφέας 2, 
2011). Οι γνώσεις στη φυσική αποτελούν τμήμα του επιστημονικού εγγραμματισμού στη 
βάση της σύνθεσης με τις άλλες φυσικές επιστήμες και τις επιστήμες της ζωής. Έννοιες και 
νόμοι που αποτελούν αμιγές αντικείμενο της σχολικής φυσικής όπως το βάρος, η δύναμη και 
η σχέση της με την κίνηση, οι νόμοι του Newton, χαρακτηρίζονται από θεμελιώδη απλότητα, 
υφίστανται όμως αλλοιώσεις με το χρόνο και επιδέχονται παρερμηνείες λόγω  συνύπαρξης με 
άλλες δυνάμεις όπως η άνωση οι τριβές και οι αντιστάσεις οπότε αυξάνεται ο βαθμός 
δυσκολίας στην ανάδειξη του φυσικού νοήματος και επικρατούν οι εναλλακτικές ιδέες.  
Στην εργασία μελετάται η επίδραση βασικών γνώσεων της σχολικής φυσικής στον 
επιστημονικό εγγραμματισμό των ενηλίκων πολιτών. Στόχος αποτελεί η διερεύνηση της 
συσχέτισης μεταξύ της ικανότητας προσέγγισης και εφαρμογής βασικών εννοιών και νόμων 
της σχολικής φυσικής σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής με τον επιστημονικό 
εγγραμματισμό που εμφανίζουν οι ενήλικοι πολίτες. 
 
Μεθοδολογία 
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αναφέρεται σε προσωπικά χαρακτηριστικά όπως 
φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, και κατεύθυνση σπουδών στο Λύκειο. Το 
δεύτερο στοχεύει στη διερεύνηση του επιστημονικού εγγραμματισμού και αποτελείται από 
δώδεκα ερωτήσεις κλειστού τύπου της μορφής Σωστού – Λάθους οι οποίες 
επαναλαμβάνονται σε διεθνείς έρευνες όπως του National Science Board 1998 με 2014, και 
των Stockmayer & Bryant 2012. Στο τρίτο τμήμα περιλαμβάνονται δώδεκα ερωτήσεις 
κλειστού τύπου της μορφής Σωστού – Λάθους από τα γνωστά ερωτηματολόγια Force and 
Motion Conceptual Evaluation (Thornton & Sokolof 1998)  και Inventory of Basic 
Conceptions in Mechanics (Halloun, 2006),  που διερευνούν την εννοιολογική κατανόηση 
στη μηχανική. Οι  πρώτες οχτώ ερωτήσεις σχετίζονται με αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωμάτων. 
Στην αλληλεπίδραση και την κίνηση στηρίζονται πολλές εφαρμογές της καθημερινότητας και 
γι’ αυτό αποτελούν ιδιαίτερο τμήμα στις αναφορές της Αμερικανικής Ένωσης για την 
Προαγωγή της Επιστήμης (AAAS, 1993, 2009). Οι επόμενες δύο σχετίζονται με τη μάζα και 
το βάρος, που είναι από τις πιο θεμελιώδεις έννοιες της φυσικής, (Galili, 1995). Οι δύο 
τελευταίες αναφέρονται στην ενέργεια που αποτελεί πολυδιάστατο αντικείμενο καθημερινής 
ενασχόλησης στη βάση των οργανικών μετατροπών (διατροφή και άσκηση) αλλά και ως 
οικονομικός παράγοντας. Το τελευταίο τμήμα διερευνά το ενδιαφέρον για  θέματα που 
αφορούν τις επιστήμες και τη σχολική φυσική, τη γενική επίδοση στο σχολείο και την 
επίδοση στη φυσική.  
Στην έρευνα συμμετείχαν 912 πολίτες από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές των 
νομών Δράμας και Καβάλας. Ενήλικοι διαφόρων μορφωτικών επιπέδων και ενασχολήσεων, 
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με διαφορετικά ενδιαφέροντα, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Εκπαιδευτικοί, δημόσιοι 
υπάλληλοι των Δήμων και των Νομαρχιακών υπηρεσιών, ελεύθεροι επαγγελματίες του 
εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου, ιδιωτικοί υπάλληλοι, άνεργοι από τις υπηρεσίες 
του ΟΑΕΔ, μέλη πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. Σε σχέση με το επίπεδο μόρφωσης, 
οι 120 ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου, 159 ΕΠΑΛ, 226 ΓΕΛ, 112 πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, και 295 ΑΕΙ.  
Τα ερωτηματολόγια παραδόθηκαν στους συμμετέχοντες και συμπληρώθηκαν από αυτούς σε 
κάποιο διάλειμμα στο χώρο εργασίας τους. Δεν τέθηκε περιορισμός στη χρονική διάρκεια για 
την αλληλεπίδραση των πολιτών με το ερωτηματολόγιο. Θεωρήθηκε απαιτητικό από τους 
συμμετέχοντες οι οποίοι δαπάνησαν περισσότερα από είκοσι λεπτά για την επεξεργασία του.  
Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε η δυνατότητα για την άμεση συμπλήρωσή του οι 
συμμετέχοντες το επέστρεφαν  σε προκαθορισμένη  χρονικά συνάντηση. Αρχικά το 
ερωτηματολόγιο δόθηκε σε τριάντα τέσσερεις ενήλικους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου του 
εσπερινού ΕΠΑΛ Δράμας. Μετά την επεξεργασία των ερωτήσεων από αυτούς ακολούθησε 
συζήτηση για το περιεχόμενο καθώς και τη φύση των ερωτήσεων όπου δεν διαπιστώθηκαν 
ιδιαίτερα προβλήματα στην κατανόηση και την ερμηνεία τους. 
 
Αποτελέσματα – Σχολιασμός 
Παρακάτω παρουσιάζονται τέσσερεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται 
στο ερωτηματολόγιο του επιστημονικού εγγραμματισμού. Στην ερώτηση 1: «Τα ηλεκτρόνια 
είναι μικρότερα από τα άτομα», 67,3% των συμμετεχόντων απάντησαν ορθά. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται το 86% από τις απαντήσεις των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
το 53% των απόφοιτων δευτεροβάθμιας. Σε διεθνείς έρευνες τα ποσοστά ορθών απαντήσεων 
κυμαίνονται από το χαμηλό 22% στην Κίνα 2007, 30% στην Ινδία το 2004 και στην Ιαπωνία 
2001 έως το υψηλό 53% στις Η.Π.Α. 2008, (National Science Board, 2014).  Στην ερώτηση 
2: «Τα αντιβιοτικά εξουδετερώνουν ιούς και βακτήρια» οι γνωστικές απαιτήσεις είναι 
αυξημένες σύμφωνα με τους Pardo & Calvo, 2004.  Το ποσοστό ορθών απαντήσεων 
περιορίζεται στο 39,9%. Στις σωστές απαντήσεις σημειώνεται μεγάλη διαφορά στα ποσοστά 
των  δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων, αφού περιλαμβάνεται το 57% από τους πτυχιούχους και 
το 26% των απλών πολιτών. Σε διεθνείς έρευνες τα  αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται από τα 
χαμηλά του 8% στη Μαλαισία 2008 και 18% στη Ρωσία 2003, έως το υψηλό 56% στις 
Η.Π.Α. το 2006, (National Science Board, 2014). Στην ερώτηση 3: «Όλη η ραδιενέργεια είναι 
αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας», 61% των συμμετεχόντων απάντησαν ορθά. Σε 
αυτούς περιλαμβάνεται το 80% από τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας το 45% των απόφοιτων 
δευτεροβάθμιας. Σε διεθνείς έρευνες τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται από το χαμηλό 14% 
στη Μαλαισία 2008 και 35% στη Ρωσία 2003, ως τα υψηλά 69% στην Ιαπωνία 2011 και 76% 
στις ΗΠΑ 2001, (National Science Board, 2014). Στην ερώτηση 4: «Η ηλιακή ακτινοβολία 
μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος», το 93,3% των ερωτηθέντων να απαντούν ορθά. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται το 99% για των πτυχιούχων, που εμφανίζουν το 
υψηλότερο ποσοστό ορθών απαντήσεων από όλες τις υπόλοιπες προτάσεις, και το 89% των 
απόφοιτων της δευτεροβάθμιας. 94% των πολιτών σε διεθνείς έρευνες απαντούν ορθά, 
(Stocklmayer & Bryant, 2012)  
Στο ραβδόγραμμα του σχήματος 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά ορθών απαντήσεων που 
αναφέρονται στις παραπάνω ερωτήσεις για το σύνολο των συμμετεχόντων καθώς και για 
τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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 Σχήμα 1: Αποτελέσματα στις ερωτήσεις που αναφέρονται στον επιστημονικό εγγραμματισμό 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τέσσερεις ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο φυσικής. Στην 
ερώτηση 1: «Δεν χρειάζεται να σπρώχνω ένα έλκηθρο για να συνεχίσει να κινείται με 
σταθερή ταχύτητα, σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια παγωμένης λίμνης χωρίς τριβές και 
αντιστάσεις», που αναφέρεται στον πρώτο νόμο του Newton, το 64,3% του συνολικού 
αριθμού συμμετεχόντων απαντούν ορθά. Σε αυτούς περιλαμβάνεται το 73,2% των 
πτυχιούχων και το 57% των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας. Σε άλλες έρευνες σχεδόν 60% 
των φοιτητών θεωρούν απαραίτητη την επίδραση δύναμης προς την κατεύθυνση της κίνησης, 
(Van Heuvelen, 1991a;  Driver, 2000). 75% των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας για τη 
διατήρηση σταθερής ταχύτητας σε κίνηση χωρίς τριβές τοποθετούν μια δύναμη στην ίδια 
κατεύθυνση με την κίνηση, (Mohapatra & Bhattacharyya, 1989). Στην ερώτηση 2: «Αν 
σπρώχνουμε ένα έλκηθρο σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια παγωμένης λίμνης χωρίς τριβές και 
αντιστάσεις με σταθερή δύναμη προς την κατεύθυνση που κινείται, θα αποκτήσει σταθερή 
ταχύτητα μεγαλύτερη από την αρχική» που αναφέρεται στο δεύτερο νόμο του Newton το 
41,4% των συμμετεχόντων απάντησαν ορθά. Σε αυτούς ανήκουν το 49,3% των πτυχιούχων 
και το 35% των απόφοιτων δευτεροβάθμιας. Η ταχύτητα θεωρείται ανάλογη με την 
ασκούμενη δύναμη, επομένως τα σώματα κινούνται με σταθερή ταχύτητα όταν δέχονται 
σταθερή δύναμη ενώ επιταχύνονται με την επίδραση δυνάμεων αυξανόμενου μέτρου, 
(Viennot, 1979; Champagne et al., 1980; Mohapatra & Bhattacharyya, 1989; Thornton, 1997). 
Σε άλλες έρευνες 60% των φοιτητών συγχέουν τις έννοιες επιτάχυνση και ταχύτητα ακόμη 
και μετά τη διδασκαλία εισαγωγικής φυσικής με χρήση διαφορικού λογισμού, (McDermott, 
1984; Halloun & Hestenes, 1985; Thornton & Sokoloff, 1990). Στην ερώτηση 3: « Όταν ένα 
φορτηγό σπρώχνει και αρχίζει να κινεί ένα μικρό ακινητοποιημένο αυτοκίνητο κάθε όχημα 
ασκεί μια δύναμη στο άλλο, αλλά το φορτηγό ασκεί μεγαλύτερη» που αναφέρεται στον τρίτο 
νόμο του Newton το 26,1% του δείγματος απαντούν ορθά. Σε αυτούς ανήκει το 27,5% των 
πτυχιούχων και το 25% των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας. Σε διεθνείς έρευνες 60% των 
φοιτητών διατηρούν τις εναλλακτικές ιδέες στη βάση της αρχής της κυριαρχίας και μετά το 
πέρας της διδασκαλίας του μαθήματος εισαγωγικής φυσικής με διαφορικό λογισμό, (Knight, 
2006). Το 80% των φοιτητών διατυπώνουν τον 3ο Νόμο  Newton, αλλά μόνο 15% από 
αυτούς τον εφαρμόζουν, (Hestenes, 1998). Η ερώτηση 4: «Ένα παιδί πετάει μια πέτρα 
κατακόρυφα προς τα πάνω. Σε όλη τη διάρκεια της κίνησης της πέτρας ασκείται σε αυτή μια 
δύναμη κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω», αναφέρεται στη σχέση της κίνησης με τη 
δύναμη. Το 54,1% των ερωτηθέντων απάντησαν ορθά. Σε αυτούς περιλαμβάνεται το 65,3% 
των πτυχιούχων  και το 45% των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας. Διαχρονικά σε όλες τις 
διεθνείς έρευνες με σπουδαστές αποτυπώνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση η 
παρουσία μιας δύναμης προς την ίδια κατεύθυνση. Στην έρευνα του Clement το 1982 το 75% 
των φοιτητών τοποθετούσε μια δύναμη στην ίδια κατεύθυνση με την κίνηση, γεγονός που τον 
αναγκάζει να αναφέρει χαρακτηριστικά «motion implies force», (Clement, 1982). O Van 
Heuvellen το 1991, σε έρευνα με φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων τεχνολογικής 
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κατεύθυνσης μετά τη διδασκαλία της μηχανικής σημειώνει ότι 60% των φοιτητών 
τοποθετούν την ιδέα της κεκτημένης δύναμης προς τη κατεύθυνση της κίνησης. Η ανάγκη για 
την ύπαρξη δύναμης προς την κατεύθυνση της κίνησης ακόμη και όταν ο εξωτερικός 
παράγοντας πάψει να ενεργεί οδηγεί τους σπουδαστές στην αποδοχή της ιδέας της 
κεκτημένης δύναμης, impetus, (Van Heuvellen, 1991a). 
Στο ραβδόγραμμα του σχήματος 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά ορθών απαντήσεων που 
αναφέρονται στις ερωτήσεις φυσικής για το σύνολο των συμμετεχόντων καθώς και για τους 
απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 

Σχήμα 2: Αποτελέσματα στις ερωτήσεις που αναφέρονται στη φυσική 

 Στον έλεγχο για τη συσχέτιση των μεταβλητών: «Σύνολο ορθών απαντήσεων στον 
επιστημονικό εγγραμματισμό» και «Σύνολο ορθών απαντήσεων στη φυσική», προέκυψε ο μη 
παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman  rho=.59 με p<.001, που βρίσκεται στο όριο 
μέτριας και δυνατής σχέσης και υποδεικνύει την ύπαρξη συνάφειας μεταξύ τους. Για την 
εύρεση καταλληλότερης καμπύλης που περιγράφει τη σχέση μεταξύ των παραπάνω 
μεταβλητών εφαρμόστηκε η μέθοδος της απλής γραμμικής παλινδρόμησης και προέκυψε το 
λογαριθμικό μοντέλο Y=b* lnX ως το πλέον κατάλληλο για τη σύνδεση των παραπάνω 
μεταβλητών. Στον έλεγχο προσαρμογής Anova η p-value<.001 με F-statistic=19841,29 και R 
Square=0,956. Στους συντελεστές δόμησης της εξίσωσης συσχέτισης των δύο μεταβλητών, η 
ανεξάρτητη μεταβλητή ln(Σύνολο ορθών απαντήσεων στη φυσική) είναι κατάλληλη 
παράμετρος για την περιγραφή του μοντέλου και στατιστικά σημαντική αφού η p-value<.001, 
και η τιμή του συντελεστή στην εξίσωση προκύπτει b=4,78. Με τη χρήση των συντελεστών 
δόμησης προκύπτει η παρακάτω εξίσωση για την ερμηνεία του μοντέλου: “Σύνολο ορθών 
απαντήσεων στον επιστημονικό εγγραμματισμό= 4,781*ln(Σύνολο ορθών απαντήσεων στη 
φυσική)”.    
Στο σχήμα 3 φαίνεται η μορφή της καμπύλης που αντιστοιχεί στην εξίσωση. 
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Σχήμα 3: Καμπύλη που περιγράφει τη σχέση μεταξύ των ορθών απαντήσεων στον επιστημονικό 
εγγραμματισμό με τις ορθές απαντήσεις στη φυσική. 

 Φαίνεται ότι η κλίση της καμπύλης ελαττώνεται όσο μετακινούμαστε δεξιά οπότε 
ελαττώνεται το πηλίκο της μεταβολής του αριθμού των ορθών απαντήσεων στον 
επιστημονικό εγγραμματισμό προς την μεταβολή των ορθών απαντήσεων στη φυσική. Όσο 
αυξάνει ο συνολικός αριθμός των ορθών απαντήσεων στη φυσική αυξάνεται και ο αριθμός 
των ορθών απαντήσεων στον επιστημονικό εγγραμματισμό με την τάση αύξησης όμως να 
ελαττώνεται καθώς προσεγγίζουμε μεγαλύτερες τιμές στο σύνολο των ορθών απαντήσεων 
της φυσικής.   

 
Συμπεράσματα 
Οι επιδόσεις των πολιτών στις ερωτήσεις επιστημονικού εγγραμματισμού βρίσκονται κοντά 
στα υψηλά των μέσων όρων των διεθνών ερευνών όπως του National Science Board από το 
1992 ως το  2014. Φαίνεται να είναι καλύτερες σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την υγεία 
και η ενημέρωση είναι συνεχής, σε ερωτήσεις που αναφέρονται σε ζητήματα που έχουν 
επαληθευτεί στην καθημερινότητα και κατέληξαν να γίνονται αξιωματικά αποδεκτά αλλά και 
στις περιπτώσεις  που η γνώση καλύφθηκε στη σχολική διδακτική διαδικασία, σε 
περισσότερα από ένα μαθησιακά αντικείμενα, χωρίς να έχουν σχηματίσει οι εκπαιδευόμενοι 
προηγουμένως  εναλλακτικές ιδέες. Σε αρκετές από αυτές οι επιδόσεις των ενήλικων πολιτών  
ξεπερνούν τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της ερώτησης: 
«Τα ηλεκτρόνια είναι μικρότερα από τα άτομα», που αποτελεί  θεωρητική σχολική γνώση, 
στην οποία οι συμμετέχοντες σημείωσαν την καλύτερη επίδοση από το σύνολο των διεθνών 
ερευνών. Η αποτύπωση της παραπάνω θεωρητικής γνώσης στο νου των πολιτών οφείλεται 
στη σχολική διδασκαλία μέσω διαφορετικών μαθησιακών αντικειμένων και προσεγγίσεων. Η 
διδακτική διαδικασία περιέλαβε τα άτομα και τα ηλεκτρόνια στη φυσική και τη χημεία στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο, οπότε έγινε διεπιστημονική προσέγγιση και πολλαπλή  
διαπραγμάτευση των εννοιών σε διαφορετικές καταστάσεις και υπό άλλες συνθήκες.  
Επιπρόσθετα, τα ηλεκτρόνια και τα άτομα, αν και αποτελούν  βασική γνώση ως θεμελιώδεις 
έννοιες της ατομικής και μοριακής θεωρίας που θεωρούνται απαραίτητες για την κατανόηση 
του τρόπου λειτουργίας της επιστήμης, δεν συναντώνται ως αυτοτελείς οντότητες στη 
καθημερινότητα και είναι άγνωστα στους περισσότερους πριν εμπλακούν στη σχολική 
διδακτική διαδικασία, έτσι δεν υπάρχουν εναλλακτικές ιδέες σχετικές με αυτά. Τα ποσοστά 
των ορθών απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο της φυσικής, και στις δύο κατηγορίες 
εκπαίδευσης, εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα που αφορούν τον 
επιστημονικό εγγραμματισμό. Τα χαμηλότερα ποσοστά ορθών απαντήσεων τόσο στο σύνολο 
όσο και στις επιμέρους κατηγορίες εκπαίδευσης καταγράφονται στην προσέγγιση του νόμου 
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δράσης – αντίδρασης. Οι σκέψεις των πολιτών κυριαρχούνται από τις διαισθητικές εμπειρίες 
της καθημερινότητας και λειτουργούν με βάση το αποτέλεσμα της δράσης στην προσωπική 
τους αντίληψη. 
Η συμπεριφορά των διαφορετικών ομάδων του δείγματος στις δύο κατηγορίες ερωτήσεων 
παρουσιάζεται πανομοιότυπη. Η κλιμάκωση των μέσων όρων στις ορθές απαντήσεις των 
ερωτήσεων επιστημονικού εγγραμματισμού και των ερωτήσεων φυσικής, για τις διάφορες 
ομάδες, εμφανίζεται αντίστοιχη. Η αύξηση της επίδοσης των ενηλίκων στη φυσική επιφέρει 
ταυτόχρονη αύξηση στον επιστημονικό εγγραμματισμό η τάση της οποίας ακολουθεί 
φθίνουσα πορεία, αφού η κλίση της καμπύλης ελαττώνεται στις υψηλές επιδόσεις. Τα 
αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με τη γενικότερη τάση όπου εμφανίζονται όρια στη γνώση 
που αποδίδουν αξιοπρόσεχτες αυξήσεις στην ποιότητα επιχειρηματολογίας για την 
αντιμετώπιση κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων, χωρίς όμως οι αυξητικές τάσεις στη 
γνώση του περιεχομένου να προσδίδουν ανάλογη αύξηση στην ποιότητα της 
επιχειρηματολογίας, (Sadler & Fowler, 2006; Sadler & Donelly, 2007).  
Η προσέγγιση ανώτερων επιπέδων επιστημονικού εγγραμματισμού προϋποθέτει αυξημένη 
κριτική ικανότητα και  γνώση της φύσης της επιστήμης που προσφέρει η φυσική, 
αναδεικνύεται όμως ταυτόχρονα η απαίτηση για διάχυση της γνώσης προς τις επιστήμες και 
διεπιστημονική – ολιστική με στοιχεία κοινωνικής προσαρμογής προσέγγιση των φαινομένων 
όπου θα εξασφαλίζεται η ενεργός  συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Διδακτικές παρεμβάσεις 
που προωθούν την αυτενέργεια του μαθητή και τον καθοδηγούν  στη δημιουργία 
προσωπικών επιχειρημάτων θεωρούνται αποτελεσματικότερες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επιχειρηματολογίας, (Osborne et al. 2004). 
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Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα: μια καινοτόμος διδακτική 
παρέμβαση  

Μπάιτελμαν Ανδρεανή 1και Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος2  
1Πανεπιστήμιο Κύπρου & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, baytel@ucy.ac.cy 2Πανεπιστήμιο Κύπρου,c.p.constantinou@ucy.ac.cy  

 Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μιας καινοτόμου διδακτικής παρέμβασης για 
το μάθημα της Βιολογίας Γ΄ Λυκείου, η οποία αφορά στη φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Η 
διδακτική αυτή παρέμβαση είναι βασισμένη σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου 
«eContent Project:ΕΚΤ02/07». Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η θεωρητική θεμελίωση 
της ανάπτυξης του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, οι δραστηριότητές του, καθώς και 
παρατηρήσεις από την εφαρμογή του.  
 
Abstract The purpose of this paper is to present an innovative teaching  intervention for the 3rd grade 
Lyceum class for Biology, which refers to X-linked inheritance. The teaching intervention is 
based on digital educational material developed under the project of the Ministry of Education 
and Culture of Cyprus «eContent Project:ΕΚΤ02/07». In this paper, the theoretical basis of 
the development of the related educational material and its activities as well as comments 
from the application will be presented. 
 
 
Εισαγωγή 
Η ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί 
σημαντική εκπαιδευτική προτεραιότητα πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων, υποστηρίζοντας 
ότι η συνεισφορά των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, δυνητικά, είναι πολύ 
ουσιαστική, διότι διευκολύνουν την αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών, την οργάνωση 
και ανάλυση δεδομένων, τη σύγκριση διαφορετικών θεωριών, προσεγγίσεων και εκδοχών, 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης, συλλογιστικών δεξιοτήτων κ.λπ. (NCES, 2001; 
NCATE, 2003;Taylor, 2004). 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς και την 
ανάγκη για ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, προχώρησε σε διάφορες 
δράσεις, όπως η ανάπτυξη «Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» (ΨΕΠ). Ο σχεδιασμός, 
η ανάπτυξη και η υλοποίηση του συγκεκριμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 
χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 50% και κατά 50% από 
εθνικούς πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας (eContent Project:ΕΚΤ02/07) και σχεδιάστηκε 
ώστε, να λειτουργεί συνοδευτικά και υποστηρικτικά με το αναθεωρημένο Αναλυτικό 
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Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) 
της Κύπρου (ΥΠΠ, 2010).  
Το «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» Βιολογίας που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πιο πάνω έργου αποτελείται από 15 μονάδες ΨΕΠ για τη Β΄ 
Λυκείου και 15 μονάδες για τη Γ΄ Λυκείου και βρίσκεται αναρτημένο στην ψηφιακή 
πλατφόρμα του ΥΠΠ, που φέρει τον τίτλο Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑΣ) (www.dias.ac.cy). 
Στην παρούσα εργασία, θα παρουσιαστεί μια καινοτόμος διδακτικής παρέμβαση για το 
μάθημα της Βιολογίας Γ΄ Λυκείου, η οποία αφορά στη φυλοσύνδετη κληρονομικότητα και η 
οποία είναι βασισμένη σε ένα από τα ΨΕΠπου αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του eContent 
Project:ΕΚΤ02/07, με τίτλο «Φυλοσύνδετη Κληρονομικότητα». Το ΨΕΠ αυτό αποτελεί ένα 
παράδειγμα ψηφιακού μαθησιακού περιβάλλοντος για το μάθημα της Βιολογίας, του οποίου, 
την επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και ανάπτυξη 
είχε η Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Την επιστημονική επιμέλεια είχε η Επιθεώρηση Βιολογίας του 
ΥΠΠτης Κύπρου, ενώ την υλοποίηση του έργου είχε η εταιρία Systema Technologies S.A. 
 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του ΨΕΠ «Φυλοσύνδετη Κληρονομικότητα» 
πραγματοποιήθηκε με βάση τη διερώτηση, η οποία είναι ένα πλαίσιο διδασκαλίας και 
μάθησης που, στις μέρες μας, τυγχάνει ευρείας αποδοχής από την επιστημονική κοινότητα 
της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (Linn, Davis & Bell, 2004; Kyza, Constantinou & 
Spanoudis, 2011). Η θεωρία μάθησης του οικοδομισμού (constructivism) και της μετεξέλιξής 
του, του κοινωνικούοικοδομισμού (Vygotski, 1978) αποτελούν τις βασικές θεωρίες μάθησης 
του ΨΕΠ και προωθούνται μέσα από πέντε διδακτικές προσεγγίσεις: τη Διερευνητική 
Μάθηση (Discovery Learning), την Προβληματοκεντρική Μάθηση (Problem-Based 
Learning), την Προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων για οικοδόμηση γνώσης 
(Constructivistactivities), τη Συνεργατική οικοδομιστική διδασκαλία (socio-constructivism) 
και την Αναστοχαστική διερώτηση (reflective Inquiry). Όλες οι πιο πάνω διδακτικές 
προσεγγίσεις ενστερνίζονται κοινές αρχές, όπως η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών και η 
αντίληψη της γνώσης ως οικοδόμημα που αναπτύσσουν οι ίδιοι οι μαθητές.  
Το ΨΕΠ αποτελείται από μια σειρά μαθησιακών αντικειμένων (ΜΑ), τα οποία αποτελούν τη 
μικρότερη δομική και λειτουργική μονάδα του ΨΕΠ. Με τον όρο ΜΑ, εννοούμε ειδικές 
ψηφιακές οντότητες οι οποίες αποτελούν εκπαιδευτικούς πόρους για τις διδακτικές 
διαδικασίες (Ραβάνης, 2014). Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 13 διαφορετικά είδη μαθησιακών 
αντικειμένων, τα οποία είναι τα ακόλουθα: Κείμενο, Ακουστικό υλικό, Δραστηριότητες 
Αξιολόγησης, Εκπαιδευτικό παιγνίδι, Λύση προβλήματος, Συμπληρωματικές Πηγές 
Πληροφοριών, Φωτογραφικό υλικό, Χάρτης, Σχήμα, Οπτικοακουστικό υλικό, Πολυμεσική 
παρουσίαση, Προσομοίωση, Εικονικό εργαστήριο. Πολλά ΜΑ από κοινού δημιουργούν μια 
υποενότητα του ΨΕΠ. Μια υποενότητα είναι τουλάχιστο μια οθόνη. Πολλές υποενότητες 
δημιουργούν μια ολοκληρωμένη ενότητα, η οποία συνήθως έχει μια κοινή θεματολογία. 
Πολλές ενότητες δημιουργούν τη μονάδα ΨΕΠ. 
 Μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού 
Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ΨΕΠ «Φυλοσύνδετη Κληρονομικότητα» 
ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, όπως αναπτύχθηκε από τους Papadouris και 
Constantinou (2009) και φαίνεται στο Σχήμα 1. Συγκεκριμένα, αρχικά, διατυπώθηκαν οι 
μαθησιακές επιδιώξεις για το ΨΕΠ, καθώς και οι ειδικοί μαθησιακοί στόχοι που αφορούν σε 
γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και εμπειρίες. Στη συνέχεια, επιλέγηκαν οι στρατηγικές 
διδασκαλίας και μάθησης, έγινε η επιλογή των σχετικών μαθησιακών αντικειμένων και 
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εντοπίσθηκαν, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για τις 
βασικές έννοιες που αφορούν στη φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Ο εντοπισμός των 
εναλλακτικών ιδεών αξιοποιήθηκε κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να 
προωθηθεί η απαραίτητη εννοιολογική αλλαγή. Στο τέλος, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια 
ακολουθία δραστηριοτήτων που στοχεύει στην προώθηση των ειδικών στόχων της σχετικής 
μονάδας ΨΕΠ. Σε κάθε δραστηριότητα υπάρχουν αναστοχαστικά ερωτήματα (κλειστού και 
ανοικτού τύπου) που καθοδηγούν τους μαθητές στη διερεύνησή τους, καθώς και ερωτήματα 
για αυτοαξιολόγηση. Η αυτοαξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσα από την ανατροφοδότηση που 
παρέχουν τα μαθησιακά αντικείμενα του ΨΕΠ (π.χ. προσομοιώσεις) και την ανατροφοδότηση 
που παρέχουν οι κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι μαθητές, μετά την ολοκλήρωση κάθε 
δραστηριότητας, αποστέλλουν τις απαντήσεις ανοικτού τύπου στον εκπαιδευτικό τους για 
ανατροφοδότηση. Αυτή η διαδικασία παρέχει στους εκπαιδευτικούς πολλαπλές ευκαιρίες για 
διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών και στήριξη της διερευνητικής τους αποστολής. 
 

Σχήμα 1: Μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης του ΨΕΠ «Φυλοσύνδετη 
Κληρονομικότητα». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει την ενεργό εμπλοκή 
του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και την πιθανότητα συνεργασίας μεταξύ των 
μαθητών, αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού Οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού 
κατά τη διάρκεια της διερευνητικής διαδικασίας των μαθητών προβλέπεται να περιορίζονται 
σε παροτρύνσεις για παραγωγικό διάλογο εντός των ομάδων, σε ερωτήσεις για 
προβληματισμό και αναστοχασμό, σε εξαιρετικά σύντομη ανατροφοδότηση, σε παραπομπή 
σε συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης και σε συντονισμό συζητήσεων στα διάφορα 
επίπεδα οργάνωσης της τάξης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης εργασίας των 
μαθητών, ο εκπαιδευτικός στηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές που έχουν μαθησιακές 
δυσκολίες. Η στήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες διευκολύνεται από την ίδια την 
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οργάνωση του ΨΕΠ, διότι επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αλληλοεπιδράσει με περισσότερη 
άνεση χρόνου με τους μαθητές αυτούς και να τους καθοδηγήσει ανάλογα με τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν, τη γνωστική ετοιμότητα και το μαθησιακό στυλ του καθενός. 
 
Παρουσίαση και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού 
Οι βασικές μαθησιακές επιδιώξεις του συγκεκριμένου ΨΕΠ βρίσκονται σε συμφωνία με τα 
αναθεωρημένα Αναλυτικά Προγράμματα του ΥΠΠ της Κύπρου (ΥΠΠ, 2010). ¨Ειδικότερα, 
το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει στην εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές 
διαδικασίες οικοδόμησης της γνώσης που αφορούν στη φυλοσύνδετη κληρονομικότητα, στην 
προώθηση της κατανόησης της φύσης της επιστήμης, στην αυτονομία των μαθητών για 
διερεύνηση και απόκτηση δεξιοτήτων πρόβλεψης, συλλογής δεδομένων, εξαγωγής 
συμπερασμάτων και λύση προβλήματος σχετικά με τη φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Η 
διαπίστωση της σημασίας της Γενετικής Μηχανικής στην αντιμετώπιση γενετικών 
ασθενειών, και η απόκτηση θετικών στάσεων όσον αφορά θέματα ενημέρωσης και πρόληψης 
γενετικών ασθενειών αποτελούν, επίσης, μια σημαντική επιδίωξη της διδακτικής αυτής 
πρότασης. 
Επιμέρους μαθησιακοί στόχοι του συγκεκριμένου ΨΕΠ είναι οι εξής: Οι μαθητές να (α) 
εξηγούν τη δομή και το ρόλο των φυλετικών χρωματοσωμάτων, καθώς και τον τρόπο 
κληρονόμησης των φυλοσύνδετων γονιδίων, (β) γνωρίζουν διάφορες φυλοσύνδετες ασθένειες 
και τον τρόπο κληρονόμησής τους, (γ) μπορούν να προβλέπουν τη γέννηση παιδιών με 
φυλοσύνδετη ασθένεια, (δ) αντιλαμβάνονται το ρόλο της Γενετικής Μηχανικής στην 
αντιμετώπιση των γενετικών ασθενειών. 
 Ακολουθία δραστηριοτήτων  
Το ΨΕΠ που αφορά στη φυλοσύνδετη κληρονομικότητα αποτελείται από 6 ενότητες . Στην 
αρχή της πρώτης ενότητας του ΨΕΠ με τίτλο «Φυλοσύνδετη Κληρονομικότητα» υπάρχει μια 
εισαγωγική οθόνη (Εικόνα 1) με ένα σύντομο εισαγωγικό κείμενο, το οποίο καλωσορίζει 
τους μαθητές στο μάθημα της Βιολογίας Γ΄ Λυκείου και τους εισάγει στο περιεχόμενο του 
ψηφιακού μαθησιακού περιβάλλοντος. Μετά την εισαγωγική οθόνη, ακολουθεί το σενάριο 
του ΨΕΠ, με ένα πρόβλημα προς επίλυση, καθώς και η αποστολή των μαθητών. Το σενάριο 
είναι το εξής: « … Εργάζεστε σε ένα κέντρο γενετικής καθοδήγησης. Σήμερα, σας 
επισκέφθηκε στο κέντρο ένας υγιής άντρας, ο Αριστοτέλης, που εργάζεται σε κέντρο 
πυρηνικών ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο οποίος απόκτησε έναν αιμορροφιλικό 
γιό. Σας ενημέρωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγος του είναι υγιείς και ότι κατάθεσε αγωγή 
εναντίον του κέντρου πυρηνικών ερευνών, όπου εργάζεται, ζητώντας αποζημίωση για τη 
γέννηση του αιμορροφιλικού γιου του. Σας ζητά να του ετοιμάσετε μια επιστημονική 
γνωμάτευση για τους λόγους που ο γιος τους γεννήθηκε αιμορροφιλικός. Η αποστολή σας 
είναι να ετοιμάσετε μια έκθεση με τη γνωμάτευση που θα δώσετε στον κύριο Αριστοτέλη. Η 
γνωμάτευσή σας πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα…» 
Στη δεύτερη ενότητα του ΨΕΠ ακολουθεί μια σειρά δραστηριοτήτων. Οι μαθητές καλούνται 
να συνεργαστούν σε δυάδες, να αξιοποιήσουν όλα τα μαθησιακά αντικείμενα που τους 
δίνονται στις διάφορες δραστηριότητες, να συλλέξουν πληροφορίες και δεδομένα που 
αφορούν στη δομή και το ρόλο των φυλετικών χρωματοσωμάτων, στον τρόπο κληρονόμησης 
των φυλοσύνδετων γονιδίων, σε γνωστές φυλοσύνδετες ασθένειες και στον τρόπο 
κληρονόμησής τους, καθώς και σε τρόπους πρόβλεψης γέννησης παιδιών με φυλοσύνδετες 
ασθένειες. Στο εκπαιδευτικό αυτό υλικό γίνεται,επίσης, διαπραγμάτευση του ρόλου της 
Γενετικής Μηχανικής στην αντιμετώπιση των γενετικών ασθενειών. 
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Ειδικότερα, υπάρχει μια ακολουθία δραστηριοτήτων που επιτρέπει στους μαθητές να 
διερευνήσουν θέματα που αφορούν στα φυλετικά χρωματοσώματα και το φύλο στον 
άνθρωπο, σε διάφορες φυλοσύνδετες ασθένειες όπως η μερική αχρωματοψία, η 
αιμορροφιλία, η μυϊκή δυστροφία Duchenne, η υποφωσφαταιμική ραχίτιδα, καθώς και στον 
ρόλο της Γενετικής Μηχανικής στην αντιμετώπιση γενετικών ασθενειών. Τα μαθησιακά 
αντικείμενα που έχουν ενσωματωθεί στις διάφορες δραστηριότητες είναι κείμενο, 
πολυμεσικές παρουσιάσεις, εικόνες, ακουστικό υλικό, δραστηριότητες Αξιολόγησης, 
εκπαιδευτικό παιγνίδι, λύση προβλήματος, συμπληρωματικές Πηγές Πληροφοριών, 
φωτογραφικό υλικό,διαγράμματα, προσομοιώσεις (Εικόνα 2) και ένα εικονικό εργαστήριο 
(Εικόνα 3) Το εικονικό εργαστήριο επιτρέπει στους μαθητές να διεξάγουν πειράματα για να 
κατανοήσουν τον τρόπο απομόνωσης DNA από ανθρώπινα κύτταρα, καθώς και το ρόλο της 
βιοτεχνολογίας στην έγκαιρη διάγνωση κληρονομικών ασθενειών, όσο και στην πρόληψη και 
την αποτελεσματική θεραπεία τους. 
 

Εικόνα 1: Εισαγωγική οθόνη του ΨΕΠ «Φυλοσύνδετη Κληρονομικότητα». 
 

  Οι διάφορες δραστηριότητες εμπεριέχουν αναστοχαστικά ερωτήματα που επιτρέπουν στους 
μαθητές να αναστοχάζονται γύρω από την πορεία της διερεύνησής τους και να την 
επαναπροσδιορίζουν (Εικόνα 4). Οι μαθητές, μετά που απαντούν στα αναστοχαστικά 
ερωτήματα, καλούνται να αποστείλουν τις απαντήσεις τους στον εκπαιδευτικό τους για 
ανατροφοδότηση. Παράλληλα, όμως, έχουν στη διάθεσή τους και τυπικά ορθές απαντήσεις 
για αυτοαξιολόγηση. 
Στην τρίτη ενότητα του ΨΕΠ, οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν τα δεδομένα που 
συνέλλεξαν στη δεύτερη ενότητα, να τα συνδυάσουν με τις θεωρίες που μελέτησαν, και να 
καταλήξουν σε μια τεκμηριωμένη απάντηση όσον αφορά στους λόγους που ο γιος του κύριου 
Αριστοτέλη γεννήθηκε αιμορροφιλικός. Στη συνέχεια καλούνται να γράψουν μια έκθεση 
προς τον κύριο Αριστοτέλη, ενημερώνοντας τον για το ζήτημα που τον απασχολεί. 
Στην τέταρτη ενότητα του ΨΕΠ, υπάρχει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και γλωσσάρι όπου οι 
μαθητές μπορούν να ενημερωθούν περισσότερο για θέματα που αφορούν στην φυλοσύνδετη 
κληρονομικότητα. 
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Στην πέμπτη ενότητα, υπάρχει τελικό διαγνωστικό δοκίμιο για τελική αξιολόγηση των 
μαθητών. Το δοκίμιο περιλαμβάνει ασκήσεις διαφόρων τύπων που αφορούν στην αξιολόγηση 
ολόκληρης της ενότητας του ΨΕΠ. Συγκεκριμένα, το δοκίμιο αξιολόγησης περιλαμβάνει 
πέντε ερωτήσεις τύπου Σωστό – Λάθος, πέντε ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, μια ερώτηση 
συμπλήρωσης κενών και πέντε ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Με την ολοκλήρωση του δοκιμίου 
αξιολόγησης, οι μαθητές το αποστέλλουν στον εκπαιδευτικό για τελική αξιολόγηση, αλλά 
παράλληλα έχουν στη διάθεσή τους τυπικά ορθές απαντήσεις για σκοπούς αυτοαξιολόγησης. 
 
Εικόνα 2: Το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας της βασίλισσας Βικτώριας της Αγγλίας για 

μελέτη του τρόπου κληρονόμησης της αιμορροφιλίας στην οικογένειά της. 
 

  
Εικόνα 3:Εικονικό εργαστήριο για απομόνωση DNA από τα κύτταρα του στόματος ενός 

ανθρώπου. 
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Στην έκτη ενότητα, οι μαθητές δέχονται συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση της διερεύνησής 
τους και του εξεταστικού δοκιμίου για τη φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. 
Η δομή του ΨΕΠ προβλέπει όπως οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της 
διερευνητικής διαδικασίας των μαθητών να περιορίζονται σε παροτρύνσεις για παραγωγικό 
διάλογο εντός των ομάδων, σε ερωτήσεις για προβληματισμό και αναστοχασμό, σε 
εξαιρετικά σύντομη ανατροφοδότηση, σε παραπομπή σε συμπληρωματικές πηγές 
πληροφόρησης σε συντονισμό συζητήσεων στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης της τάξης και σε 
διαμορφωτική αξιολόγηση. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης εργασίας των 
μαθητών, ο εκπαιδευτικός στηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές που έχουν μαθησιακές 
δυσκολίες. 
 

Εικόνα 4: Παράδειγμα αναστοχαστικού ερωτήματοςδραστηριότητας του ΨΕΠ. 
 

  
Εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού  
Μέσα από την εφαρμογή του ΨΕΠ«Φυλοσύνδετη Κληρονομικότητα», διαπιστώθηκε ότι η 
αξιοποίησή του στη μαθησιακή διαδικασία, δυνητικά, συνεισφέρει στη βελτίωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, διότι διαθέτει μια σειρά από πλεονεκτήματα που του 
προσδίδουν προσθετική μαθησιακή αξία. Συγκεκριμένα, τα Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ) 
του ΨΕΠ λόγω της πολυμεσικής τους φύσης, η οποία επιτρέπει την εμπλοκή περισσότερων 
αισθήσεων και πολλαπλών αναπαραστάσεων στη μάθηση, καθώς και της διαδραστικότητάς 
τους μπορούν να υποστηρίξουν, ουσιαστικά, τη διασαφήνιση και κατανόηση των διαφόρων 
αφηρημένων ή δυσνόητων εννοιών που αφορούν στη φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. 
Επίσης, η ενσωμάτωση πολλών και διαφορετικών ΜΑ ενισχύει τη διαφοροποίηση στη 
μαθησιακή διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα προφίλ μάθησης των μαθητών. 
Επιπρόσθετα, στηρίζει την ενεργοποίηση των κινήτρων των μαθητών για μάθηση, αφενός 
λόγω της αξιοποίησης των ΜΑ, αλλά και αφετέρου λόγω της αξιοποίησης στοιχείων από την 
καθημερινή ζωή των μαθητών.Επιπλέον, διαπιστώθηκε, ότι το ΨΕΠ δημιουργεί 
ποιοτικότερες συνθήκες συνεργατικής μάθησης, ενισχύει το υποστηρικτικό, παροτρυντικό, 
συντονιστικό και διαμεσολαβητικό ρόλο του εκπαιδευτικού στην όλη μαθησιακή διαδικασία 
και προωθεί την αρχική, τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. 
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Συμπεράσματα 
Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε εκπαιδευτικό υλικό που αφορά σε Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ), καθώς και η θεωρητική θεμελίωσή του, για τη διδασκαλία του θέματος 
«Φυλοσύνδετη Κληρονομικότητα»για το μάθημα της Βιολογίας, Γ΄Λυκείου. Η συμβατότητα 
του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού με το Πρόγραμμα Σπουδών των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Βιολογίας της Κύπρου, η αντιστοίχισή του με τις βασικές σύγχρονες 
παιδαγωγικές αρχές, τις γενικές επιδιώξεις και στόχους που προωθούν τα Αναλυτικά 
Προγράμματα της Κύπρου (προώθηση γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών για 
δημοκρατική πολιτότητα), καθώς και τα διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διαθέτει, 
τα οποία του προσδίδουν προσθετική μαθησιακή αξία, το καθιστούν ένα δυνητικά 
αποτελεσματικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία και μάθηση που αφορά στη 
φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του στην αίθουσα 
διδασκαλίας επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τη θεωρητική προσέγγιση του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού υλικού.  
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Διδακτικό σενάριο: Μελέτη  ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ δύο 
σημειακών ηλεκτρικών φορτίων (Νόμος του Coulomb) 

 
Σταυρή  Γαρυφαλλιά 

 Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσ/νίκης  11ο Γυμνάσιο Θεσ/νίκης, gstavri7@gmail.com 
  Περίληψη  Η μελέτη της Ηλεκτρικής Δύναμης μεταξύ δύο σημειακών φορτίων (Νόμος του Coulomb) 

πραγματοποιείται  με την χρήση εφαρμογής του αλληλεπιδραστικού λογισμικού Interactive 
Physics. Βασίζεται στο διδακτικό τρίπτυχο  Πρόβλεψη– Επιβεβαίωση– Συμπέρασμα. 
Υλοποιείται σε ομάδες  2-3 μαθητών ανά Η/Υ με χρήση φύλλων εργασίας. Οι μαθητές 
κάνουν προβλέψεις για τους παράγοντες που  επηρεάζουν τις ηλεκτρικές δυνάμεις. Κατόπιν 
διερευνούν κι ανακαλύπτουν την  ποιοτική και ποσοτική εξάρτησή τους από τα ηλεκτρικά 
φορτία και την μεταξύ τους απόσταση μέσω της προσομοίωσης. Καθοδηγούμενοι από 
ερωτήσεις και πίνακες, καταλήγουν σε συμπεράσματα στην ομάδα  και στην ολομέλεια. 
 
Abstract The study of electrical power between two point charges (Coulomb's law) shall be effected by 
the application of interactive software use Interactive Physics. Based on didactic triptych 
Prediction – Confirmation – Concluded. Implemented in groups of 2-3 students per PC using 
worksheets. The students discuss in groups the concepts of power and cargo. Make 
predictions about the factors that affect the electrical forces. Then investigate and discover the 
qualitative and quantitative dependence of the electrical loads and the distance between them 
by means of simulation. Coached by questions and tables, arrive at conclusions in the Group 
and in the plenary. 
 
 
Εισαγωγή 
Ο Νόμος  του Coulomb περιλαμβάνεται στην διδακτέα ύλη της Γ’ Γ/σίου και Β’Λυκείου, 
στην ενότητα Ηλεκτρισμός, κεφάλαιο Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο (Αλεξάκης Ν., 
κ.α.,2006).  
To παρόν διδακτικό σενάριο έχει ως στόχο του την οικοδόμηση της έννοιας της ηλεκτρικής 
δύναμης μεταξύ σημειακών φορτίων και την πειραματική επιβεβαίωση του νόμου του 
Κουλόμπ με χρήση προσομοίωσης του λογισμικού Interactive Physics, που δημιούργησα η 
ίδια , με την παράλληλη συμβολή εικαστικών έργων τέχνης (εικόνες, μορφές, γλυπτά). 
Eκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος  Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ΕΣΠΑ 
(2007-13), με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.). 
Αποτελείται  από τρία φύλλα εργασίας, οδηγίες για διδάσκοντα και μαθητές, φύλλο 
αξιολόγησης, την IP εφαρμογή και  ένα αρχείο Excel με γραφικές παραστάσεις της δύναμης 
συναρτήσει  φορτίων και απόστασης.  Απαιτούνται δύο  διδακτικές ώρες για την  εφαρμογή  
επτά δραστηριοτήτων στην τάξη και την συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης.  
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Στην συνέχεια αναφέρονται οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές από Φυσική και 
Μαθηματικά, οι πιθανές αντιλήψεις των μαθητών για τα υπό μελέτη φαινόμενα, η οργάνωση 
της διδασκαλίας όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και το μαθητικό περιβάλλον, καθώς 
και τα πλεονεκτήματα του λογισμικού μοντελοποίησης  IP που χρησιμοποιήθηκε. 
Παρουσιάζονται οι διδακτικοί στόχοι, οι μέθοδοι και η προσέγγιση με την βοήθεια των ΤΠΕ. 
Περιγράφονται οι δραστηριότητες των ΦΕ και μέσω αυτών η καθοδηγούμενη πορεία των 
μαθητών προς την μελέτη της ηλεκτρικής δύναμης Coulomb. 
 
Θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο σεναρίου 
Στην ανάπτυξη του σεναρίου ελήφθη υπόψη ότι η ακριβής πειραματική μελέτη του Νόμου 
του Coulomb δεν είναι εφικτή στο περιβάλλον του σχολικού εργαστηρίου. Μόνο στο αρχικό 
επίπεδο της βασικής διερεύνησης των μεγεθών από τα οποία εξαρτάται η ηλεκτρική δύναμη, 
χρησιμοποιούμε μία απλή πειραματική διάταξη με απλά υλικά του σχολικού εργαστηρίου 
(Αντωνίου Α., κ.α.,2012). Είναι απαραίτητη η χρήση του εικονικού πειραματικού 
περιβάλλοντος   μιας προσομοίωσης, όπως αυτή που χρησιμοποιείται στο περιβάλλον του 
λογισμικού μοντελοποίησης Interactive Physics.. Οι δυνατότητες που έχουν οι Η/Υ για 
μοντελοποίηση, οπτικοποίηση και κυρίως προσομοίωση φυσικών φαινομένων δημιουργούν 
ισχυρά περιβάλλοντα μάθησης με μοναδικές ευκαιρίες  για παρατήρηση φαινομένων. 
(Π.Ι.τ.Β’ 2011). Πάνω στην βάση αυτή κτίστηκε το θεωρητικό, παιδαγωγικό και  
μεθοδολογικό πλαίσιο, που απορρέει γενικότερα από την θεωρία μάθησης  του Κοινωνικού 
Εποικοδομητισμού, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά βρισκόμενα στο κατάλληλο μαθησιακό 
περιβάλλον,  με την αλληλεπίδρασή τους με αντικείμενα και υλικά, και τις κατάλληλες 
δραστηριότητες οικοδομούν την νέα επιστημονική γνώση με προσωπικό τρόπο, βασισμένα σε 
πρότερες γνώσεις και αντιλήψεις και σε πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
(συνεργαζόμενες μικρές ομάδες). (Π.Ι.τ.Α’ 2011). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προαγωγή 
της αυτενέργειας των μαθητών, της μεταξύ τους συνεργασίας, στην ανάπτυξη καλών 
διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα τους, αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού, στην 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, στη δημιουργία φιλικού κλίματος και ομαδικού πνεύματος.  
Προτείνεται το ομαδοσυνεργατικό εργαστήριο: 1) εργασία σε ομάδες των 2-3 ατόμων ανά 
Η/Υ ή  2) αλληλεπιδραστική επίδειξη σε όλη την τάξη με Διαδραστικό πίνακα. Κάθε ομάδα 
καθοδηγείται από τα ΦΕ, στα οποία και καταγράφει τις απαντήσεις της, όπου αυτό ζητείται 
(Π.Ι,τ.Δ’ 2011).  Οι ομάδες οργανώνονται έτσι ώστε σε κάθε μία να υπάρχουν μαθητές από 
κάθε επίπεδο γνώσεων/ικανοτήτων (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό) σε Φυσική κι Άλγεβρα. 
Ενδείκνυται να υπάρχει  ένας τουλάχιστον μαθητής που γνωρίζει καλά Πληροφορική (χρήση 
Η/Υ , χρήση Ιντερνετ, Λογισμικά γενικής χρήσης) κι ένας που να γνωρίζει αρκετά καλά 
Αγγλικά. 
Με την βοήθεια των ερωτήσεων των ΦΕ και του καθηγητή, οι μαθητές καθοδηγούνται στην 
πραγματοποίηση της εργασίας και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων (Π.Ι,τ.Δ’ 2011).. Τα 
μέλη κάθε ομάδας συζητούν μεταξύ τους κι απαντούν γραπτά στις ερωτήσεις του ΦΕ στον 
κατάλληλο χώρο ή σχεδιάζουν ή συμπληρώνουν πίνακες, επιχειρηματολογούν κριτικά, 
εξοικειώνονται με διαδικασίες διερεύνησης, αναπτύσσουν διάφορες ικανότητες/δεξιότητες, 
κάνουν προγνώσεις, ελέγχουν κι αξιολογούν την καταλληλότητα κι εγκυρότητα των 
απαντήσεών τους (Π.Ι,τ.Δ’ 2011). Στο τέλος κάθε πειραματικής δραστηριότητας 
παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματά τους, ενώ η διδάσκουσα 
ανακεφαλαιώνει τις παρατηρήσεις τους, επισημαίνει τυχόν λάθη, προχωρεί σε συγκερασμό 
των απόψεων και στην διατύπωση των γενικών συμπερασμάτων. Αυτή η μέθοδος, πέρα από 
τους επιτεύξιμους γνωστικούς στόχους, προσφέρει σαφώς επίτευξη στόχων στον 
ψυχοκινητικό, κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα. (Π.Ι.τ.Β’ 2011). 
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Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο συμβουλευτικό, ενισχυτικό και υποβοηθητικό του έργου των 
μαθητών. Αν δεν είναι διαθέσιμο το εργαστήριο της Πληροφορικής, τότε διατάσσει τα θρανία 
της τάξης ανά δύο, ώστε οι μαθητές να καθίσουν ανά 4 (1 ομάδα)/2θρανία αντικριστά. Σε 
κάθε ομάδα υπάρχει το εργαστηριακό υλικό και ένα φύλλο εργασίας ανά μαθητή. Όσο οι 
ομάδες εργάζονται ο εκπαιδευτικός επιβλέπει διακριτικά, ελέγχει αν εργάζονται ομαλά με 
βάση τα φύλλα εργασίας, να έχουν προβλήματα στην διαχείριση της προσομοίωσης όπου 
εργάζονται, απαντά σε ερωτήσεις τους, ενισχύει τους πιο αδύνατους, προσέχει να 
καταλήγουν σε σωστά συμπεράσματα (Π.Ι,τ.Δ’ 2011).  Στο τέλος κάθε δραστηριότητας 
συντονίζει την συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης ώστε να εξασφαλιστεί το σωστό τελικό 
συμπέρασμα που πηγάζει από την εν λόγω δραστηριότητα.  
Τελικά δημιουργείται ένα εμπλουτισμένο  μαθησιακό περιβάλλον  με χρήση εκπαιδευτικών 
μέσων, υλικών και διαδικασιών, όπως: 1) χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολείου και 
απλών υλικών σε  πείραμα, 2) χρήση εικόνας καθοδηγητικής για την δημιουργία της 
πειραματικής διάταξης, 3) προσομοίωση σε φιλικό user interface (μοιάζουν με παιχνίδι οι 
μετρήσεις με τους ψηφιακούς μεταβολείς του IP στην οθόνη του Η/Υ) (Π.Ι.τ.Β’ 2011), 4) 
χρήση της αναπαράστασης των δυνάμεων-διανυσμάτων από αλληλεπίδραση σε εκτεταμένα 
σχήματα των φορτισμένων σφαιρών (Viennot) (Π.Ι.τ.Β’ 2011), 5) χρήση κειμένων με 
ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία για τον Charles Coulomb,  6) χρήση εικαστικών έργων 
τέχνης όπως πορτραίτο, άγαλμα το Coulomb, γραμματόσημο που εκδόθηκε προς τιμή του 
(Π.Ι.τ.Γ’ 2011),  7) ιστορική εικόνα του περίφημου ζυγού στρέψης που χρησιμοποίησε για 
την μελέτη της ηλεκτρικής δύναμης (Αντωνίου Α., κ.α.,2012). 
 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές – Προηγούμενες Γνώσεις μαθητών 
Στην μελέτη του Νόμου  του Coulomb προαπαιτούνται περιοχές από γνωστικά αντικείμενα 
που διδάχθηκαν σε προηγούμενες γυμνασιακές τάξεις ή σε προηγούμενα μαθήματα όπως: 
 Φυσική-Στατικός Ηλεκτρισμός,  
 Φυσική-Δυνάμεις/Σύνθεση Δυνάμεων,   
 Φυσική-τρίτος Νόμος του Νεύτωνα,   
 Άλγεβρα -  Βασικές μαθηματικές πράξεις  
 (προαιρετικό) Άλγεβρα - Γραφική παράσταση πρωτοβάθμιας εξίσωσης  
 (προαιρετικό) Πληροφορική-Λογιστικό  φύλλο Microsoft Excel.  

Οι πιο σημαντικές  από τις αντιλήψεις των μαθητών για τα υπό μελέτη φαινόμενα κι έννοιες 
ήταν: 1) Γνώριζαν ότι τα ομώνυμα φορτία απωθούνται και τα ετερώνυμα έλκονται, 2) 
Κάποιοι είχαν την λανθασμένη αντίληψη ότι οι δύο ηλεκτρικές δυνάμεις που ασκούνται 
αντίστοιχα στα δύο φορτία έχουν τελικά συνισταμένη μηδέν, 3) Οι περισσότεροι  μαθητές 
πίστευαν ότι αν απομακρυνθούν περισσότερο τα φορτία, η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ τους θα 
μειωθεί. Λίγοι πίστευαν το αντίθετο, 4) Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονταν ότι αν μεγαλώσω 
την τιμή των φορτίων, η δύναμη Coulomb θα μεγαλώσει, 5) Κανείς δεν πίστευε ότι 
αλλάζοντας το μέσο όπου βρίσκονται τα φορτία, αυτό θα είχε επίδραση στο μέτρο της 
ηλεκτρικής δύναμης. 
 
Διδακτικοί στόχοι: Γνωστικοί, Δεξιοτήτων, Συμπεριφορών 
Γνωστικοί στόχοι: 
 Να ανασύρουν από προηγούμενες σχετικές εμπειρίες και γνώσεις τις έννοιες της 

ηλεκτρικής δύναμης και του ηλεκτρικού φορτίου.  Αφού διαβάσουν λίγα βιογραφικά στοιχεία για τον Coulomb, να μπουν στον ρόλο του 
μικρού επιστήμονα και να διερευνήσουν πειραματικά με απλά υλικά  από ποια μεγέθη 
εξαρτάται η ηλεκτρική δύναμη. 
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 Να κατανοήσουν ότι στην ανάπτυξη δυνάμεων από απόσταση μεταξύ σημειακών 
ηλεκτρικών φορτίων (Δυνάμεις  Coulomb) ισχύει ο 3ος νόμος του Νεύτωνα (Δράση-
Αντίδραση) και να διαπιστώσουν την εφαρμογή του (Αντωνίου Α., κ.α.,2012).  Να σχεδιάζουν σωστά (Διεύθυνση, Φορά, Σημείο Εφαρμογής) τις ελκτικές ή  απωστικές 
δυνάμεις Coulomb.  Να συμπεράνουν ότι το μέτρο της δύναμης με την οποία αλληλεπιδρούν δύο σημειακά 
ηλεκτρικά φορτία, είναι ανάλογο των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου 
της μεταξύ τους απόστασης  Να πληροφορηθούν  ότι το μέτρο της Δύναμης Coulomb εξαρτάται και από το μέσο όπου 
βρίσκονται τα φορτία.  Να υπολογίζουν την μεταβολή στο μέτρο της δύναμης μεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων 
όταν δίνονται οι μεταβολές στις ποσότητες των φορτίων, χρησιμοποιώντας τον σχετικό 
τύπο που διατυπώνει μαθηματικά το νόμο του Coulomb, εξασκούμενοι με τις ποικίλες 
περιπτώσεις τιμών  που προσφέρουν οι μεταβολείς της  προσομοίωσης του Interactive 
Physics.  (Προαιρετικός στόχος-εφόσον χρησιμοποιηθεί το Excel στην γραφική απεικόνιση των 
συμπερασμάτων του Νόμου του Κουλόμπ) Nα σχεδιάσουν τα γραφήματα και να τα 
συσχετίσουν με την κατάλληλη μαθηματική εξίσωση (όπου οι μαθηματικές τους γνώσεις 
το επιτρέπουν): 1) Δύναμη F συναρτήσει των  φορτίων q1, q2,  2) Δύναμη F συναρτήσει 
της απόστασης r μεταξύ αυτών  (Αλεξάκης Ν., κ.α.,2006). 

 
Στόχοι δεξιοτήτων 
 Να σχεδιάζουν τον έλεγχο υποθέσεων, χρησιμοποιώντας στοιχεία της επιστημονικής 

μεθόδου  Να εξοικειωθούν με την χρήση απλών πειραματικών συσκευών του σχολ. Εργαστηρίου 
(ηλεκτρικό εκκρεμές) και απλών αντικειμένων της σχολικής ζωής, που όμως θα τους 
οδηγήσουν σε υποθέσεις κι επιστημονικά συμπεράσματα.  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εικονικών εργαστηρίων ως μέσου επιστημονικής 
μελέτης των φαινομένων, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και με τη διαδικασία 
«πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος/επιβεβαίωση – συμπέρασμα» ως βασικό πυρήνα της 
πειραματικής διαδικασίας.  Να εκτιμήσουν την αξία των πολλαπλών αναπαραστάσεων στην μελέτη των φυσικών 
φαινομένων.  Να αποκτήσουν συγκεκριμένες ικανότητες σχετικά με τον επιστημονικό τρόπο εργασίας 
στην Φυσική: χρήση ψηφιακής εφαρμογής για συλλογή πειραματικών δεδομένων, 
ταξινόμησή τους και εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση επιστημονικά κριτήρια, 
διερεύνηση ερωτημάτων και υποθέσεων με την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών που 
υπακούουν σε συγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες, καταγραφή στοιχείων σε πίνακες, 
ερμηνεία αποτελεσμάτων μετρήσεων, διατύπωση συμπερασμάτων και επιβεβαίωσή τους 
με την χρήση των ΤΠΕ. (Π.Ι.τ.Β’ 2011). 

Στους ανωτέρω στόχους προστίθεται η εξοικείωση με συνεργατικές στάσεις και 
συμπεριφορές (Π.Ι.τ.Δ’ 2011). .  
 
Υλικοτεχνική Υποδομή 
Στην αρχική διαπίστωση της εξάρτησης της ηλεκτρικής δύναμης από την απόσταση και το 
μέγεθος των αλληλεπιδρώντων φορτίων χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό εκκρεμές, πλαστικός 
χάρακας και  ένα βιβλίο (Αντωνίου Α., κ.α.,2012). Στην συνέχεια χρησιμοποιείται  το 
περιβάλλον των προσομοιώσεων στο εργαστήριο Πληροφορικής. Το μάθημα γίνεται 
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εναλλακτικά στο εργαστήριο φυσικών επιστημών με βιντεοπροβολέα και τον υπολογιστή  
του καθηγητή συνδεδεμένο με αυτόν. Προτείνεται η χρήση διαδραστικού πίνακα, ώστε μέσω 
του χειρισμού του, ο καθηγητής ταυτόχρονα να έχει  άμεση οπτική επικοινωνία με τους 
μαθητές. Χρησιμοποιείται  το λογισμικό  Μοντελοποίησης Interactive Physics και τo αρχείο 
COULOMB ΝΟΜΟΣ.ip. To ΙP αποτελεί ένα κλασικό εργαλείο μοντελοποίησης φαινομένων 
(κυρίως της Μηχανικής και του Ηλεκτρισμού) που αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των 
κατηγοριών αναπαράστασης (διανυσματική, αλγεβρική, γραφική, προσομοίωση, πίνακες 
τιμών κ.ά.). 
Έτσι επιλέγοντας ένα συνδυασμό από απλά υλικά, φύλλα εργασίας με τεχνολογικές και 
εικαστικές/ιστορικές προσεγγίσεις του θέματος (Π.Ι.τ.Γ’ 2011), καθώς και ψηφιακά μέσα 
διδασκαλίας, συμπληρώνεται ο προφορικός και γραπτός λόγος, αναπτύσσεται η πρωτοβουλία 
και η αυτενέργεια των μαθητών, λαμβάνουν μέρος στη μάθηση πολλές αισθήσεις, 
προκαλείται το ενδιαφέρον των μαθητών, ενισχύεται η θέλησή τους για μάθηση, απλοποιείται 
το διδακτικό περιεχόμενο κλπ. 
Εφόσον οι μαθητές έχουν διδαχθεί το λογισμικό γενικής χρήσης  Excel   στο μάθημα της 
Πληροφορικής τα προηγούμενα χρόνια, η παρούσα προσομοίωση συνδυάζεται  με ένα 
λογιστικό φύλλο για τις γραφικές παραστάσεις, όπως αυτή της Δύναμης Coulomb συναρτήσει 
των φορτίων.  Για την γραφική παράσταση της Δύναμης Coulomb συναρτήσει των 
απόστασης μεταξύ φορτίων γίνεται  αυτόματη μεταφορά τιμών με μενού του IP από την 
προσομοίωση στο λογιστικό φύλλο. 
 
Περιγραφή φύλλων εργασίας και δραστηριοτήτων 
1ο Φύλλο Εργασίας 
Στην αρχή του 1ου ΦΕ οι μαθητές έχοντας μία πρώτη εικαστική και διαθεματική επαφή με το 
πορτρέτο του Κουλόμπ, ένα κείμενο με λίγα βιογραφικά του στοιχεία και αναφορά στην 
σχέση του με τις ηλεκτρικές δυνάμεις, καλούνται ομαδοσυνεργατικά να ανασύρουν από τις 
ως τώρα γνώσεις κι εμπειρίες τους την έννοια της ηλεκτρικής δύναμης, του ηλεκτρικού 
φορτίου και της μονάδας μέτρησής του. Μέσα από αισθητικά κι οπτικά ευχάριστα σκίτσα  
θυμούνται τις ελκτικές κι απωστικές ηλεκτρικές δυνάμεις, καταγράφουν σε χώρο του ΦΕ τις 
απαντήσεις και τις ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης.                   
Στην 1η και 2η δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά (πλαστικό χάρακα, φύλλα του 
βιβλίου και το ηλεκτρικό εκκρεμές) οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και καλούνται να 
πειραματιστούν και να ανακαλύψουν από ποιους παράγοντες  εξαρτώνται οι ηλεκτρικές 
δυνάμεις (Αντωνίου Α., κ.α.,2012). Συζητούν στην ομάδα τους τις παρατηρήσεις τους, 
καταγράφουν σε χώρο του ΦΕ τα συμπεράσματά τους.  
                  
2ο Φύλλο Εργασίας 
Η πλήρης ποιοτική και ποσοτική μελέτη του Νόμου του Κουλόμπ προσεγγίζεται με την 
προσομοίωση. Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν τις «Οδηγίες για τον μαθητή» πριν 
προχωρήσουν. Ο καθηγητής εξηγεί και βοηθά όπου χρειάζεται στον χειρισμό της εφαρμογής. 
Στην 3η δραστηριότητα μελετάται η κατεύθυνση και το μέτρο των ηλεκτρικών δυνάμεων 
(Αλεξάκης Ν., κ.α.,2006). Δίνουν αρχικά θετικές ή αρνητικές τιμές στα δύο φορτία 
(ομώνυμα) και στο τέλος αντίθετες τιμές (ετερώνυμα). Καταγράφουν τις παρατηρήσεις για 
την κατεύθυνση των ηλεκτρικών δυνάμεων,  τα μέτρα των δυνάμεων από τους ψηφιακούς 
μετρητές στα  αντίστοιχα πλαίσια του ΦΕ και αναπαριστούν τις δυνάμεις-διανύσματα από 
αλληλεπίδραση με βάση το μοντέλο των εκτεταμένων σχημάτων (Viennot) (Π.Ι.τ.Β’ 2011). 
Οι χρησιμοποιούμενες εικόνες είναι έγχρωμες, δίνοντας μία αισθητικά ευχάριστη άποψη στην 
διανυσματική αναπαράσταση.  Ομαδοσυνεργατικά καταλήγουν, καταγράφουν κι 
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ανακοινώνουν το συμπέρασμά τους στην ολομέλεια της τάξης. Η διδάσκουσα τα 
ανακεφαλαιώνει, επισημαίνει τυχόν λάθη, προχωρεί σε συγκερασμό των απόψεων και στην 
διατύπωση του ισχύοντος νόμου του Νεύτωνα για την Δράση-Αντίδραση.  
 

                                                                               
Στην 4η δραστηριότητα μελετάται η εξάρτηση της Δύναμης από ηλεκτρικά  φορτία 
(Αλεξάκης Ν., κ.α.,2006). Οι μαθητικές ομάδες, αφού συμβουλευθούν το αρχείο «Οδηγίες 
για τον μαθητή», καλούνται να δώσουν στους μεταβολείς των δύο φορτίων τις τιμές που 
αναγράφονται στους δύο πίνακες. Στους Πίνακες 1 και 2 τα φορτία παριστάνονται με 
έγχρωμα σκίτσα (κόκκινα τα θετικά φορτία-μπλέ τα αρνητικά φορτία) σε μεγέθη ανάλογα με 
την ποσότητα του φορτίου, δίνοντας έτσι μία εικαστική όμορφη νότα στην απεικόνιση των 
φορτισμένων σφαιρών που λειτουργώντας και  οπτικά θα βοηθήσει στην παραγωγή του 
σωστού συμπεράσματος (Π.Ι.τ.Γ’ 2011).. Στον Πίνακα 1 αμφότερα τα φορτία  είναι θετικά, 
το μέγεθος του πρώτου είναι σταθερό και του δεύτερου αυξάνεται πολλαπλασιαστικά από την 
αρχική του τιμή. Στον Πίνακα 2 τα φορτία είναι ετερώνυμα, το μέγεθος του δεύτερου είναι 
σταθερό και του πρώτου αυξάνεται πολλαπλασιαστικά από την αρχική του τιμή.  
 

                                                                            
Σε κάθε μέτρηση καταγράφεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα το μέτρο της δύναμης κι 
αν είναι ελκτική ή απωστική. Οι μαθητές έτσι έχουν την δυνατότητα να δουν και στην οθόνη 
της προσομοίωσης την διανυσματική αναπαράσταση των ηλεκτρικών δυνάμεων. Κατόπιν οι 
ομάδες απαντούν σε ερωτήσεις που τους βοηθούν να καταλήξουν σε συμπεράσματα. 
 
3ο Φύλλο Εργασίας 
Στην 5η δραστηριότητα μελετάται η εξάρτηση της δύναμης από την απόσταση μεταξύ των 
φορτίων (Αλεξάκης Ν., κ.α.,2006). Διατηρώντας τις τιμές των φορτίων σταθερές, οι ομάδες 
μεταβάλλουν την απόσταση των φορτίων στον αντίστοιχο μεταβολέα της οθόνης, σύμφωνα 
με τον Πίνακα 3 και καταγράφουν το μέτρο και το είδος της δύναμης από τον ψηφιακό 
μετρητή.  
 

Εικόνα 1: Οθόνη εργασίας στο  IP. 
Διακρίνονται οι απωθούμενες  σφαίρες, οι 

μεταβολείς και οι μετρητές.   

Πίνακας 1: Συμπληρώνεται το μέτρο και 
το είδος της Fηλ από τους μαθητές.  
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Συζητούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα, που ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης. 
Στην 6η δραστηριότητα μελετάται η εξάρτηση της δύναμης από το μέσο όπου βρίσκονται τα 
φορτία και το σύστημα μονάδων (Αλεξάκης Ν., κ.α.,2006). Οι μαθητές καλούνται να 
διαβάσουν ένα κείμενο θεωρίας, και να διαπιστώσουν πειραματικά την πληροφορία που τους 
δίνει. Πατούν το κουμπί «Ηλεκτροστατική»  της οθόνης και δίνουν στην  ηλεκτρική σταθερά 
κ  τις τιμές του πίνακα, σε κάθε μέτρηση, καταγράφοντας το μέτρο της δύναμης. Συζητούν 
και καταλήγουν σε συμπέρασμα για την σχέση δύναμης και κ. Στην αρχή της 7ης 
δραστηριότητας οι μαθητές συναντούν μία εικαστική παρέμβαση με αναλυτική ιστορική 
εικόνα του περίφημου ζυγού στρέψης-του ευαίσθητου δυναμόμετρου που βοήθησε τον 
Coulomb να ανακαλύψει από ποια μεγέθη ποιοτικά και ποσοτικά εξαρτώνται οι ηλεκτρικές 
δυνάμεις. Συνοδεύεται από ένα πλαίσιο κειμένου με επιπλέον ιστορικά στοιχεία για την 
ανακάλυψη και διατύπωση του βασικού νόμου του Στατικού Ηλεκτρισμού (Π.Ι.τ.Γ’ 2011). 
Ακολουθεί ένα πλαίσιο κειμένου διευκρινιστικό για τις προϋποθέσεις ισχύος του Νόμου. 
Μελετούν τα κείμενα κι εργαζόμενοι σε ομάδες συμπληρώνουν τα κενά στις 5 
συμπερασματικές προτάσεις που αφορούν το μέτρο και την κατεύθυνση των δυνάμεων  
Coulomb. Στο τέλος ασχολούνται, εφόσον υπάρχει διδακτικός χρόνος, με το Φύλλο 
Αξιολόγησης της διδακτικής πράξης. 
 
Αξιολόγηση  Διδακτικής Πρακτικής 
Το Φύλλο Αξιολόγησης περιλαμβάνει τρία μέρη, που βασίζονται σε απεικονιστικό υλικό,  
εικαστικές μορφές, ιστορικά κείμενα, πειραματικές δραστηριότητες που αφορούν το ίδιο 
γνωστικό αντικείμενο αλλά προσεγγίζονται με διαφορετικό τρόπο αναστοχαστικού 
χαρακτήρα. Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος οι μαθητές γίνονται συμμέτοχοι του αισθήματος 
σεβασμού προς τον επιστήμονα Charles Coulomb από τους συμπολίτες του Γάλλους, 
βλέποντας την φωτογραφία του αδριάντα του. Δίπλα ένα πλαίσιο ιστορικού κειμένου δίνει 
περισσότερα βιογραφικά στοιχεία που δηλώνουν το επιστημονικό του ανάστημα. Στην 
συνέχεια καλούνται να αναπαραστήσουν διανυσματικά τις δυνάμεις Coulomb σε 
απεικονιστικό υλικό,  αιτιολογώντας την αναπαράσταση (Νόμος Δράσης-Αντίδρασης) σε  
 

                                                                                             
εποικοδομητική συζήτηση (Π.Ι.τ.Γ’ 2011).  
Το δεύτερο μέρος ξεκινά με την εικόνα του Γραμματοσήμου που εξέδωσε η Γαλλική 
Δημοκρατία προς τιμήν του Coulomb με απεικόνιση της προτομής του και του περίτεχνου 

Κείμενο  4: Γραμματόσημο που εξέδωσε η Γαλλική 
Δημοκρατία προς τιμήν του Coulomb με απεικόνιση της 
προτομής του και του περίτεχνου «ζυγού στρέψης», που 
ο ίδιος εφηύρε για να μελετήσει τα χαρακτηριστικά της 

ηλεκτρικής δύναμης. 
 

Εικόνα 2: Τμήμα του φύλλου εργασίας, όπου 
καταγράφονται σε πίνακα οι μεταβολές του 

μέτρου της ηλεκτρικής δύναμης, όταν 
μεταβάλλεται η απόσταση των φορτίων , ενώ οι 

τιμές αυτών παραμένουν σταθερές. 
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«ζυγού στρέψης». Οι μαθητές καλούνται ανά ομάδες να ασχοληθούν με τους πίνακες 1, 2, και 
να αναστοχαστούν  την αναλογική σχέση της ηλεκτρικής δύναμης με το μέγεθος των 
ηλεκτρικών φορτίων και την μεταξύ τους απόσταση, να δικαιολογήσουν την απάντησή τους 
και να την επαληθεύσουν με την χρήση εικονικού πειράματος τις απαντήσεις τους. Στους 
πίνακες τα φορτία εμφανίζονται με χαριτωμένες εικαστικές μορφές σε κατάλληλα μεγέθη 
ανάλογα των φορτίων. Στο τρίτο μέρος δίνεται άσκηση αναστοχασμού πάνω στους  δύο 
βασικούς  άξονες του Νόμου του Coulomb: α) Η δύναμη ανάλογη του γινομένου των 
φορτίων, β) Δύναμη αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης, συνοδευόμενη 
από έγχρωμη  απεικόνιση των δύο φορτισμένων σφαιρών (Αλεξάκης Ν., κ.α.,2006) .   
 
Συμπεράσματα – Προτάσεις 
Θέματα του Ηλεκτρισμού της Φυσικής όπως η μελέτη του Νόμου του Coulomb,  αποδίδονται 
πολύ ικανοποιητικά όταν το εικονικό εργαστήριο γίνεται σε περιβάλλον προσομοίωσης, όπως 
η εφαρμογή μοντελοποίησης Interactive Physics. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι: α) βοηθιούνται 
οι μαθητές να παρατηρούν μη ορατές καταστάσεις και να συνδέουν μεταξύ τους τις 
πολλαπλές αναπαραστάσεις, β) προσφέρεται η δυνατότητα να αλλάζουν οι μαθητές εκείνες 
τις μεταβλητές που θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να αλλαχτούν στις πραγματικές συσκευές, 
αξιοποιώντας την τεχνική αλληλεπίδρασης και τον άμεσο χειρισμό αντικειμένων και 
παραμέτρων, γ) είναι διαδραστική και προσφέρει πολυπαραμετρικό χειρισμό των φυσικών 
μεγεθών. Όσον αφορά τα Φύλλα Εργασίας , βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης 
τους είναι η παραγωγική οργάνωση της συζήτησης των απόψεων μεταξύ των μαθητών. Ο 
καθηγητής έχει το ρόλο του συντονιστή και όχι του κριτή του «σωστού - λάθους». Εφόσον 
υπάρχει περίσσεια διδακτικού χρόνου, οι μαθητές σε επιπλέον χωριστές δραστηριότητες θα 
καλούνταν: 1) να λύσουν την σχέση του νόμου του Coulomb α) ως προς καθένα φορτίο 
χωριστά , β) ως προς την απόσταση r,  και  2) με την χρήση της μαθηματικής έκφρασης του 
νόμου  να υπολογίσουν πώς μεταβάλλεται η ηλεκτρική δύναμη όταν (π.χ.) διπλασιάζονται τα 
δύο φορτία ή όταν   τριπλασιάζεται το ένα φορτίο και υποδιπλασιάζεται η απόσταση. (ή 
άλλους συνδυασμούς μεταβολών). Στην συνέχεια να επαληθεύσουν το αποτέλεσμα με το 
εικονικό εργαστήριο. 
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Η επίδραση της ενασχόλησης μαθητών γυμνασίου με την 
εκπαιδευτική ρομποτική στη στάση τους ως προς τις φυσικές 

επιστήμες. 
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Περίληψη Η εργασία αυτή προτείνει την εισαγωγή και αξιοποίηση των προγραμματιζόμενων 
ρομποτικών κατασκευών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο την αλλαγή της στάσης 
των μαθητών προς τις φυσικές επιστήμες. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι η 
διερευνητική μάθηση και το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί είναι τοπακέτο Lego 
Mindstorms EV3, το οποίο προσφέρει πολλές κατασκευαστικές αλλά και προγραμματιστικές 
δυνατότητες. 
 
Abstract This paper suggests the introduction and use of programmable robotic constructions in 
secondary school education aiming to change student’s attitude against science. The 
theoretical background of the methodology is inquiring learning and the tool that is going to 
be used is Lego Mindstorms Ev3, which offers a great variety of constructing and 
programming potentials.  
 
 
Εισαγωγή 
Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ότι οι μαθητές απομακρύνονται από τις φυσικές 
επιστήμες. Αυτό συμβαίνει λόγο της δυσκολίας του αντικειμένου, της μη σύνδεσης του 
αντικειμένου με την πραγματικότητα και της μη ενασχόλησης των μαθητών με την ουσία της 
φυσικής, που τη θέση της παίρνει η ακατάσχετη επίλυση ασκήσεων, (Redish, Edward, 
Steinberg, Richard, 1999),(McDermott,1991). Στην προσπάθεια μεταστροφής αυτής της 
κατάστασης θα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική. Μέσα λοιπόν 
από την ενασχόληση των μαθητών με τα προγραμματιζόμενα ρομπότ, προσελκύουμε το 
ενδιαφέρον των μαθητών (Frangou, Papanikolaou, Avareccia, Montel, Ionita, Arlegui, Pina, 
Menegatti, Moro, Manfalcon ,Pagello, 2008), (Rusk, Resnick, 2008),(Church, Ford, Perova, 
Rogers, 2010), (Douglas, Ma, Prejean, Ford, Lai, 2008),εισάγουμε τα παιδιά στον κόσμο του 
προγραμματισμού και μαθαίνουν για τη φυσική διερευνώντας (Piaget, 1974) (Vosniadou, 
2001). 
Η εκπαιδευτική ρομποτική δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό σύνδεσης της θεωρίας με 
την πραγματική ζωή. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται, αφού το βλέπουν μπροστά τους, ότι αυτά 
που μαθαίνουν έχουν εφαρμογή στην πραγματικότητα. Το εργαλείο που θα μας βοηθήσει σε 
αυτή μας την προσπάθεια είναι το LegoMindstormsEv3. Οι μαθητές (οι περισσότεροι 
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Εικόνα 2: Λογισμικό Lego Mindstorms EV3 

Εικόνα 1:Αυτοκινούμενο ρομπότ 

τουλάχιστον) είναι ήδη εξοικειωμένοι με τα τουβλάκιαLego, ως προς την κατασκευή των 
ρομπότ, και  είναι σχετικά εύκολο να το προγραμματίσουν αφού αυτό πραγματοποιείται μέσα 
από ένα περιβάλλον εικονιδίων (Legosite).Τα LegoMindstorms έχουν χρησιμοποιηθεί 
παγκοσμίως στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας (STEM). 
Η βασική εκπαιδευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η διερευνητική καθώς πιστεύουμε 
ότι μόνο μέσω της «ιδίας» ενασχόλησης των μαθητών μπορεί να πραγματοποιηθεί η εις 
βάθος μάθηση. Χρησιμοποιούνται βέβαια και η κατασκευαστική μέθοδος όπως και ο 
εποικοδομητισμός.   
 
Περιγραφή της μεθόδου 
Υλικά 
Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε μια 
μεταστροφή της αρνητικής στάσης που 
δείχνουν τα τελευταία χρόνια οι 
μαθητές προς τις φυσικές επιστήμες. 
Χρησιμοποιούμε τα LegoMindstorms, 
ως πιο φιλικά προς τους μαθητές. Το 
ρομπότ δηλαδή κατασκευάζεται από 
τουβλάκια Lego σε συνδυασμό με 
κάποιους αισθητήρες (αφής, 
υπέρυθρων, χρώματος) και με ένα 
μεγάλο «τουβλάκι» που αποτελεί τον 
επεξεργαστή «μυαλό» του ρομπότ. 
Συγκεκριμένα στη δική μας εφαρμογή 
κατασκευάζεται ένα αυτοκινούμενο 
ρομπότ με κίνηση στους δύο πίσω 
τροχούς, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. 
Η κατασκευή πραγματοποιείται πολύ 
εύκολα μέσα σε μία σχολική ώρα, με τη βοήθεια κάποιων γραπτών οδηγιών  και εικόνων που 
δίνονται στις ομάδες των μαθητών. 
Ο προγραμματισμός του 
ρομπότ, μέσω του λογισμικού 
της LegoMindstorms, 
πραγματοποιείται με τη 
βοήθεια εικονιδίων. Το κάθε 
εικονίδιο δίνει στο ρομπότ μία 
συγκεκριμένη εντολή (η οποία 
παραμετροποιείται πάνω στο 
εικονίδιο). Με τον τρόπο αυτό 
οι μαθητές μπορούν να 
προγραμματίσουν το ρομπότ 
χωρίς να χρειάζεται να 
γνωρίζουν κάποια γλώσσα 
προγραμματισμού. 
Μπορούν, λοιπόν, να 
προγραμματίσουν με πιο «φιλικό» τρόπο το αυτοκινούμενο και να επικεντρωθούν 
περισσότερο στη φιλοσοφία του προγραμματισμού και λιγότερο στο τεχνικό μέρος αυτού. 
(Εικόνα 2) 
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Δείγμα 
Οι ομάδες αποτελούνται από τέσσερα ή πέντε άτομα (ανάλογα με το τμήμα) με διακριτούς 
ρόλους οι οποίοι εναλλάσσονται ανά δύο διδακτικές ώρες. Οι ρόλοι που δίνονται είναι 
συντονιστής, γραμματέας, προγραμματιστής και 1ος και 2ος (όπου υπάρχει) υπεύθυνος 
μετρήσεων. Συνολικά στον πρώτο χρόνο εφαρμόστηκε σε ένα δείγμα 27 μαθητών της Ά 
γυμνασίου του ιδιωτικού γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Πλάτων Κατερίνης. Ο χωρισμός 
των ομάδων πραγματοποιήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν στις ομάδες μαθητές 
όλων των δυνατοτήτων και με διαφορετική στάση ως προς τις φυσικές επιστήμες (αυτό 
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των απαντήσεων στο pretest ερωτηματολόγιο, βλέπε 
παρακάτω). Η εφαρμογή διαρκεί συνολικά δέκα διδακτικές ώρες κατά τη διάρκεια των 
οποίων οι ομάδες έχουν σαν στόχο να ολοκληρώσουν κάποιες «αποστολές». 
Εκπαιδευτική διαδικασία 
Οι «αποστολές» περιγράφονται σε φύλλα εργασίας που δίνονται στις ομάδες (λειτουργούν 
και σαν επιστημονικό ημερολόγιο) και εκεί καταγράφονται όλες οι μετρήσεις που 
πραγματοποιούνται καθώς και σχεδιάζονται κάποιες γραφικές παραστάσεις. Ανακύπτουν 
μέσα από αυτές τις μετρήσεις έννοιες όπως θέση, απόσταση, ταχύτητα, γωνία, τριβή που 
αντιμετωπίζονται με τελείως μη φορμαλιστικό τρόπο (και άρα πιο φιλικό). Οι «αποστολές» 
αυτές έχουν σαν τελικό στόχο την κατασκευή και προγραμματισμό ενός αυτοκινούμενου 
οχήματος για λογαριασμό της NASA και έχουν δομηθεί σύμφωνα με την ανακαλυπτική 
μέθοδο και πιο συγκεκριμένα με το σκεπτικό του «ανακαλυπτικού συνεχούς» (National 
Science Education Standards, 1996). Στις πρώτες αποστολές δίνονται αρκετές οδηγίες και 
βοήθειες αλλά στη συνέχεια γίνονται όλο και λιγότερες ώστε να ενθαρρυνθεί η πρωτοβουλία 
και να πραγματοποιηθεί «πραγματική» ανακαλυπτική μάθηση. 
Περιγραφή εργαλείου ελέγχου 
Για να ελέγξουμε τα αποτελέσματα τις μεθόδου, ως προς την αλλαγή ή όχι της στάσης των 
μαθητών ως προς τις φυσικές επιστήμες, χρησιμοποιείται ένα ερωτηματολόγιο πενταβάθμιας 
κλίμακας Likert που δίδεται στους μαθητές προς απάντηση πριν την εφαρμογή (pretest) και 
μετά το τέλος της εφαρμογής (posttest). 
Η διαβάθμιση των πιθανών απαντήσεων δίνονταν ως εξής: 

Καθόλου/ 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Σπάνια/ 
Διαφωνώ 

Λίγο/ 
Ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
Αρκετά/ 

Συμφωνώ 
Πάρα πολύ/ 

Συμφωνώ απόλυτα 
 
Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτημα της εργασίας και αποτελείται από 21 
ερωτήσεις που ομαδοποιούνται στις 5 παρακάτω κατηγορίες: 
1. 7 δημογραφικού χαρακτήρα (φύλο, τόπος κατοικίας, μορφωτικό επίπεδο γονέων, κλπ) 
2. 3 που εξετάζουν το αν θεωρούν τη φυσική σημαντική (4,13,11) 
3. 5 που εξετάζουν το αν τους αρέσει το μάθημα της φυσικής και των μαθηματικών 

(1,2,3,9,10) 
4. 4 που εξετάζουν πως συμπεριφέρονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος (5,6,7,8,) 
5. 2 που εξετάζουν αν τους φαίνεται εύκολη η φυσική (12,14) 
Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στο εγκυροποιημένο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο για τη 
διερεύνηση των στάσεων των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες (Science Motivation 
Questionnaire - SMQΙΙ, Glynn 2011). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 25 
ερωτήσεις, χωρισμένες σε 5 κατηγορίες, που ελέγχουν κατά πόσο οι στάσεις των μαθητών 
εξαρτώνται από (α) εσωτερικά κίνητρα, (β) την αυτοδιάθεση, (γ) την αυτό-
αποτελεσματικότητα, (δ) την βαθμολογία στο μάθημα και (ε) την μελλοντική καριέρα. Το 
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ερωτηματολόγιο επιλέγει λόγω του υψηλού δείκτη εσωτερικής συνέπειας (από 0.81 ως 0.92 
Cronbach α) στις διάφορες κατηγορίες. Αυτούσιο το ερωτηματολόγιο αυτό δόθηκε 
μεταφρασμένο στους μαθητές του δικού μας δείγματος και ελέγχθηκε η αξιοπιστία του. Τα 
αποτελέσματα Cronbach α, ήταν συγκρίσιμα με αυτά της βιβλιογραφίας, εκτός από την 
κατηγορία «βαθμολογία στο μάθημα» και την «μελλοντική καριέρα», όπου είχαμε σημαντική 
απόκλιση. Έτσι, επιλέξαμε να τροποποιήσουμε το ερωτηματολόγιο, χωρίς τις δυο 
προαναφερθείσες κατηγορίες, περιορίζοντας τον αριθμό των ερωτήσεων. 
Τα αποτελέσματα Cronbach α στο σύνολο των ερωτήσεων του δικού μας ερωτηματολογίου 
είναι 0,82 στο pretest και 0,80 στο posttest.  
 
Ανάλυση αποτελεσμάτων 
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα Ι. Η 
στατική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS. 
Για την κ κωδικοποίηση των δεδομένων η 5-βάθμια κλίμακα Likert αντιστοιχήθηκε στην 
κλίμακα -2,-1,0,1,2. 
Η γενική αποτύπωση της ανάλυσης εμφανίζεται θετική: η μέση τιμή όλων των ερωτήσεων 
μεταβάλλεται από το ουδέτερο(0.07) σε πιο θετικές τιμές (0.32). Υπάρχουν ερωτήσεις με 
σημαντική μεταβολή (πχ. η2η ερώτηση από -0,96 σε 1,19) και ερωτήσεις με μικρότερη 
μεταβολή (πχ. η 7η ερώτηση από -0,63 σε -0,56), ωστόσο η σχετικά υψηλή τιμή της τυπικής 
απόκλισης δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Έτσι, για την ανάλυση των 
απαντήσεων των ερωτηματολογίων ελέγχουμε την λοξότητα (skewness) καθώς και την 
κύρτωση (kurtosis) των δεδομένων, αν δηλαδή, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά της κατανομής 
πριν και μετά την εφαρμογή. Στατιστικά θεωρείται σημαντική η διαφορά μεγαλύτερη του 0,5.   
Με την λοξότητα ελέγχουμε την συμμετρία ή μη των δεδομένων. Αν τα δεδομένα είναι 
συμμετρικά ως προς το κέντρο η τιμή της λοξότητας είναι 0, ενώ είναι αρνητική αν τα 
δεδομένα είναι κατανεμημένα προς τα αριστερά και αντίστοιχα θετική αν είναι κατανεμημένα 
προς τα δεξιά. 
Με την κύρτωση ελέγχουμε την ύπαρξη ή μη κορυφής στα δεδομένα μας. Μία Γκαουσιανή 
καμπύλη έχει μηδενική κύρτωση. Η ύπαρξη πιο έντονης κορυφής δίνει θετικές τιμές 
κύρτωσης ενώ τα πιο πεπλατυσμένα δεδομένα δίνουν αρνητικές τιμές κύρτωσης. 
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Πίνακας 9: Στατιστική ανάλυση δεδομένων pretest και posttest

 
 
Μέσα από τη σύγκριση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων παρατηρούμε κάποια 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά παρουσιάζονται κάποια ραβδογράμματα από 
απαντήσεις των μαθητών του pretestκαι posttest (2 από κάθε κατηγορία ερωτήσεων εκτός 
των ερωτήσεων δημογραφικού χαρακτήρα). 
 1η κατηγορία ερωτήσεων:αν θεωρούν τη φυσική σημαντική. Στο σχήμα 1 παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις ερωτήσεις 4 και 13. 
 

Σχήμα 1: αποτελέσματα για τις ερωτήσεις 4 & 13 
 

   
Οι δύο αυτές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις ελέγχου αυτοσυνέπειας. Ελέγχουμε με αυτόν τρόπο 
αν οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις «εν γνώσει τους» και όχι τυχαία. Εδώ παρατηρούμε 
ότι όντος υπάρχει αυτοσυνέπεια καθώς και ότι υπάρχει μία θετική μεταβολή στο ότι πιο 

Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Λοξότυτα Κύρτωση
Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis

Ερ_1_π -0,07 1,24 -0,38 -1,20
Ερ_1__μ 0,74 0,94 -0,32 -0,65
Ερ_2_π -0,96 1,19 1,39 1,33
Ερ_2_μ -0,19 1,14 0,06 -0,52
Ερ_3_π -0,70 1,46 0,64 -1,01
Ερ_3_μ -0,44 1,37 0,22 -1,29
Ερ_4_π 0,74 1,13 -0,83 0,66
Ερ_4_μ 0,89 1,12 -1,18 1,43
Ερ_5_π -0,74 1,38 0,55 -1,00
Ερ_5_μ -1,52 0,94 2,50 7,09
Ερ_6_π 1,00 1,04 -1,12 1,30
Ερ_6_μ 1,19 1,04 -1,51 2,33
Ερ_7_π -0,63 1,15 0,18 -0,72
Ερ_7_μ -0,56 1,34 0,34 -1,08
Ερ_8_π 1,07 1,21 -1,43 1,44
Ερ_8_μ 1,19 1,11 -1,49 1,67
Ερ_9_π 0,30 1,17 -0,01 -0,40
Ερ_9_μ 1,26 0,86 -0,94 0,19

Ερ_10_π 1,30 1,17 -2,03 3,53
Ερ_10_μ 1,44 0,93 -2,28 6,27
Ερ_11_π 0,44 1,12 -0,47 -0,72
Ερ_11_μ 0,59 0,93 0,02 -0,77
Ερ_12_π 0,00 1,11 0,00 -0,05
Ερ_12_μ -0,41 0,97 0,94 1,29
Ερ_13_π -0,85 1,26 0,94 0,01
Ερ_13_μ -1,37 0,92 2,10 5,76
Ερ_14_π 0,11 0,64 1,80 5,01
Ερ_14_μ 0,22 1,19 -0,47 0,03

Μεταβολή 
Λοξότυτας

Μεταβολή 
Κύρτωσης

0,06

1,34 1,84
0,55

2,27

0,42

0,35

1,95

0,39

0,16

0,06

0,93

0,25

0,49

0,94

1,16

0,28

4,98
5,75
1,34
0,05
2,74
0,59
0,24
0,36
1,03
8,09
0,77
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πολλοί μαθητές θεωρούν τη φυσική σημαντική μετά την παρέμβασή μας.Στην ερώτηση 4 
ηκατανομή στο post-testγίνεται πιο ασύμμετρη (κύρτωση από 0,66 σε 1,43) με ελάχιστα 
αρνητικότερες απολήξεις (λοξότητα από -0,83 σε -1,18). Στην ερώτηση 13  η κατανομή 
γίνεται πιο ασύμμετρη (κύρτωση από 0,01 σε 5,76) με θετικότερες απολήξεις (λοξότητα από 
0,94 σε 2,10) 
 
2η κατηγορία ερωτήσεων: αν τους αρέσει το μάθημα της φυσικής και των μαθηματικών. 
Στο σχήμα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις ερωτήσεις 1 και 2. 

 Σχήμα 2: αποτελέσματα για τις ερωτήσεις 1 & 2 
 

   
Και στις 2 ερωτήσεις παρατηρείται μία αλλαγή της στάσης των μαθητών προς το θετικότερο. 
Το ότι οι μαθητές αρχίζουν να παρατηρούν περισσότερο τα φυσικά φαινόμενα και να 
αναζητούν την εξήγησή τους ίσως να συσχετίζεται και με το γεγονός ότι διαβάζουν 
περισσότερα άρθρα και βιβλία επιστημονικού περιεχομένου. Στηναριστερή γραφική 
παράσταση υπάρχει μία μικρή μεταβολή της κύρτωσης ενώ στην δεξιά γραφική υπάρχει 
αξιοσημείωτη μεταβολή στην κύρτωση αλλά και στη λοξότητα.Για την ερώτηση 1, η 
κατανομή γίνεται πιο συμμετρική στο post-test (κύρτωση από -1,20 σε -0,65)ενώ οι 
απολήξεις δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική μεταβολή (μεταβολή λοξότητας0,06 < 
0,5). Αντίστοιχα για την ερώτηση 2, η κατανομή γίνεται εξίσου πιο συμμετρική (κύρτωση 
από 1,33 σε -0,52) με απολήξεις που τείνουν να μηδενιστούν (λοξότητα από 1,39 σε 0,06) 
 3η κατηγορία ερωτήσεων: πως συμπεριφέρονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Στο 
σχήμα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις ερωτήσεις 5 και 6. 

 Σχήμα 3: αποτελέσματα για τις ερωτήσεις 5 & 6 
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Από τα διαγράμματα παρατηρούμε ότι όλο και περισσότερο μαθητές διαφωνούν με τη 
δήλωση «δε με ενδιαφέρει το μάθημα της φυσικής. Παρατηρείται επίσης και μεγαλύτερη 
συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της φυσικής. Στην  αριστερή γραφική παράσταση 
υπάρχει ξεκάθαρη μεταβολή της κύρτωσης και της λοξότητας ενώ στη δεξιά παρατηρούμε 
μία μικρή μεταβολή της κύρτωσης. Και στις δυο ερωτήσεις, η κατανομή γίνεται πιο 
ασύμμετρη (κύρτωση από -1,00 σε 7,09, για την ερώτηση 5 και από 1,30 σε 2,33 για την 
ερώτηση 6) με θετικότερες απολήξεις (λοξότητα από 0,55 σε 2,5) για την ερώτηση 5, ενώ για 
την ερώτηση 6, η κατανομή δεν εμφανίζεται σημαντική στατιστικά μεταβολή των απολήξεων 
(μεταβολή λοξότητας 0,39 < 0,5) 
 4η κατηγορία ερωτήσεων: αν τους φαίνεται εύκολη η φυσική. Στο σχήμα 4 παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις ερωτήσεις 12 και 14. 

 Σχήμα 4: αποτελέσματα για τις ερωτήσεις 12 & 14 
 

   
Άλλη μία ερώτηση ελέγχου αυτοσυνέπειας. Και εδώ παρατηρείται ότι οι μαθητές είναι 
αυτοσυνεπείς με θετικά αποτελέσματα καθώς λιγοστεύουν οι μαθητές που θεωρούσαν 
δύσκολο το μάθημα της φυσικής. Και στις 2 γραφικές παραστάσεις παρατηρείται 
αξιοσημείωτη μεταβολή στη λοξότητα καθώς και στην κύρτωση. Στην ερώτηση 12 η 
κατανομή γίνεται πιο ασύμμετρη (κύρτωση από -0,05 σε 1,29) με θετικότερες απολήξεις 
(λοξότητα από 0,00 σε 0,94). Στην ερώτηση 14 η κατανομή γίνεται πιο συμμετρική (κύρτωση 
από 5,01 σε 0,03) με αρνητικότερες απολήξεις (λοξότητα από 1,80 σε -0,47) 
 
Συμπεράσματα 
Μέσα από τις απαντήσεις που λάβαμε από τα pretestκαι posttest φαίνεται ότι υπάρχει μία 
αλλαγή της στάσης των μαθητών προς το θετικότερο για τις φυσικές επιστήμες. Αυτό 
μπορούμε να το παρατηρήσουμε και από τη μεταβολή της μέσης τιμής των απαντήσεων που 
είναι θετική στις περισσότερες ερωτήσεις (Πίνακας 1). Αρχίζουν να παρατηρούν περισσότερο 
τα φυσικά φαινόμενα (ερώτηση 1), τους αρέσει περισσότερο το μάθημα τα φυσικής (ερώτηση 
9), αρχίζει να τους φαίνεται πιο εύκολο το μάθημα της φυσικής (ερώτηση 12). Κάτι τέτοιο 
παρατηρήθηκε και από τους συναδέλφους που διδάσκουν φυσικές επιστήμες στην τάξη που 
πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή. Κάποια από τα λεγόμενά τους ήταν: «Με ρωτούν 
περισσότερα πράγματα», «Κάνουν πιο στοχευμένες παρατηρήσεις», «Δημιουργήθηκε 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εξήγηση καθημερινών φαινομένων με επιστημονικό τρόπο» κ.ά. 
Το δείγμα βέβαια των 27 μαθητών δεν είναι ικανό για να μας πείσει για την καθολική ισχύ 
των αποτελεσμάτων, μας δίνει όμως αρκετές υποσχέσεις για να συνεχίσουμε την έρευνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

Συμπληρώστε τα κενά ή βάλτε ένα (√) δίπλα στην απάντηση που σας ταιριάζει. 
 
Φύλο:……………………………………………… Ηλικία:……… 
Αριθμός παιδιών στην οικογένεια:      1………      2………      3………     4………       5+……… 
Τόπος διαμονής:          Πόλη………          Χωριό……… 
Επίπεδο μόρφωσης πατέρα:       Δημοτικό……   Γυμνάσιο……   Λύκειο……   Πανεπιστήμιο……   Ανώτατη 
εκπαίδευση…… 
Επίπεδο μόρφωσης μητέρας:     Δημοτικό……   Γυμνάσιο……   Λύκειο……   Πανεπιστήμιο……   Ανώτατη 
εκπαίδευση……  
Βαθμός στο μάθημα της φυσική στο προηγούμενο τρίμηνο: ……… 

Βάλτε ένα (√) στο κουτάκι που σας ταιριάζει. 

Ερώτηση 

Κλίμακα σπουδαιότητας 
Καθόλου/ 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Σπάνια/ 
Διαφωνώ 

Λίγο/ 
Ούτε 

διαφωνώ 
ούτε 

συμφωνώ 

Αρκετά/ 
Συμφωνώ 

Πάρα 
πολύ/ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μου αρέσει να παρατηρώ φυσικά φαινόμενα και 
να αναζητώ την εξήγησή τους.      
Διαβάζω άρθρα και βιβλία επιστημονικού 
περιεχομένου.      
Όταν αποφοιτήσω από το σχολείο θα ήθελα να 
ασχοληθώ με επάγγελμα που να έχει σχέση με 
φυσική.(φυσικός, μηχανολόγος, μηχανικός κ.ά.) 

     

Είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος φυσική.      
Δεν με ενδιαφέρει το μάθημα της φυσικής.      
Συμμετέχω στο μάθημα της φυσικής.      
Νοιώθω άγχος για το μάθημα της φυσικής.      
Θα ήθελα να κάνω περισσότερα πειράματα στο 
μάθημα της φυσικής.      
Μου αρέσει η φυσική.      
Μου αρέσουν τα μαθηματικά.      
Αυτά που μαθαίνω στη φυσική τα συναντώ στην 
καθημερινότητά μου.      
Είναι δύσκολο το μάθημα της φυσικής.      
Δε μου χρησιμεύει η φυσική.      
Η φυσική είναι εύκολη.      
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Διορθώνοντας τον … Αριστοτέλη! 
 

Κουντουριώτης Γιώργος 
 

7ο Γυμνάσιο Καβάλας, geok13@gmail.com  
Περίληψη Στην εργασία αυτή περιγράφεται μια διδακτική – μαθησιακή ακολουθία 
(TLS)εποικοδομητικού τύπου με χρήση ΤΠΕ η οποία προσπαθεί να βοηθήσει τους 
εκπαιδευόμενους να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της συνολικής δύναμης που ασκείται σε 
ένα σώμα και της κίνησης του σώματος. Γίνεται χρήση της προσομοίωσης ForcesandMotion: 
Basics από τον ιστοχώρο https://phet.colorado.edu/ του Πανεπιστημίου του Colorado. Τα 
φύλλα εργασίας που χρησιμοποιούνται έχουν σχεδιαστεί με βάση το σχήμα PDEODE 
(Predict, Discuss, Explain, Observe, Discuss, Explain) που αναπτύχθηκε από τους Savander-
Ranne&Kolari (2003). Η διδακτική αυτή παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε σε μαθητές Β’ τάξης 
Γυμνασίου και όπως έδειξε η σύγκριση της επίδοσης μεταξύ pre-test και post-test βελτίωσε 
την κατανόηση των μαθητών για το θέμα που πραγματεύεται. 
 
Abstract In this paper we describe a teaching and learning sequence (TLS) with the use of ICT which 
tries to help learners to investigate the relationship between the total force exerted on a body 
and the motion of this body. We use the simulation Forces and Motion: Basics from the 
website https://phet.colorado.edu/ of the University of Colorado. The worksheets were 
designed with the use of the form PDEODE (Predict, Discuss, Explain, Observe, Discuss, 
Explain) which was developed by Savander-Ranne&Kolari (2003). This constructivist 
intervention was used with students of the 8th grade and the comparison of the performance 
of the students in pre-test and post-test demonstrated that it improved understanding of the 
subject matter. 
 
 
Εισαγωγή 
Οι απόψεις του Αριστοτέλη για την κίνηση κυριαρχούσαν για σχεδόν 2000 χρόνια. Παρά την 
ανατροπή τους από το Γαλιλαίο και το Νεύτωνα, εξακολουθούμε να τις συναντάμε ως 
εναλλακτικές ιδέες των μαθητών σε μεγάλα ποσοστά. 
Για τη σχέση της κίνησης ενός σώματος με τη συνολική δύναμη που του ασκείται έχουν 
καταγραφεί εναλλακτικές ιδέες όπως:  Για να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα πρέπει να του ασκείται μια σταθερή 

δύναμη. (Driver et al.,1993, 1998).  Όταν η συνολική δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα που κινείται με σταθερή 
ταχύτητα είναι μηδέν τότε το σώμα σταματά μετά από λίγο. (Κασσέτας, 2004).  Ένα κινούμενο αντικείμενο έχει μια δύναμη μέσα του η οποία το κρατά σε κίνηση. 
Όταν η δύναμη αυτή εξαντλείται, το αντικείμενο σταματά. (Driveretal., 1998). 
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 Εάν δεν υπάρχει δύναμη, δεν υπάρχει και κίνηση.(Driver et al., 1998).  Όταν ένα σώμα κινείται, υπάρχει μία δύναμη που δρα σ’ αυτό προς την κατεύθυνση 
της κίνησης. (Driver et al., 1993). 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις παραπάνω εναλλακτικές ιδέες των μαθητών μας και να 
τους βοηθήσουμε να υιοθετήσουν την επιστημονική άποψη αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε 
μια διδακτική – μαθησιακή ακολουθία, (Meheut M. &Psillos D., 2004),που χρησιμοποιεί το 
εικονικό εργαστήριο που προσφέρει συγκεκριμένη προσομοίωση από τον ιστοχώρο του 
Πανεπιστημίου του Colorado, https://phet.colorado.edu/, με τίτλο ForcesandMotion:Basics. Η 
χρήση της παραπάνω προσομοίωσης θεωρούμε ότι προσφέρει πλεονεκτήματα σε σχέση 
ακόμη και με το πραγματικό εργαστήριο όπως είναι η αναπαράσταση περιβάλλοντος χωρίς 
τριβή και πλεονεκτήματα και σε σχέση με άλλα εικονικά περιβάλλοντα γιατί είναι 
διερευνητικού χαρακτήρα και επιτρέπει την μεταβολή της δύναμης που ασκούμε, της μάζας 
του σώματος που δέχεται τη δύναμη, του συντελεστή τριβής μεταξύ των επιφανειών που 
είναι σε επαφή, της δύναμης που συμπιέζει τις επιφάνειες κτλ. 
Στο πλαίσιο της Εποικοδόμησης, οι δραστηριότητες που θα εκτελούσαν οι μαθητές μας 
έπρεπε να σχεδιαστούν με τρόπο ώστε να ευνοούν την εννοιολογική αλλαγή, ή να τους 
καθοδηγούν σε εννοιολογική αλλαγή εφόσον τη χρειάζονται. Έτσι επιλέξαμε οι 
δραστηριότητες των φύλλων εργασίας να ακολουθούν τη μορφή PDEODE (Predict, Discuss, 
Explain, Observe, Discuss, Explain) που αναπτύχθηκε από τους Savander-Ranne&Kolari 
(2003) και η οποία είναι εξέλιξη της μορφής POE (Predict, Observe, Explain) που αρχικά 
αναπτύχθηκε από τους White&Gunstone (1992).  
Οι δραστηριότητες τύπου POE, ερευνούν την κατανόηση των μαθητών ζητώντας τους να 
εκτελέσουν 3 ενέργειες (Tao&Gunstone, 1999). Στην αρχή οι μαθητές πρέπει να προβλέψουν 
το αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή κατάστασης και πρέπει να δικαιολογήσουν την 
πρόβλεψή τους, με βάση κάποιο δικό τους μοντέλο. Κατόπιν, μετά την εκτέλεση του 
πειράματος, περιγράφουν αυτό που βλέπουν να συμβαίνει. Στο τέλος, πρέπει να 
αναθεωρήσουν κατάλληλα το μοντέλο τους ώστε να εξηγεί τυχόν διαφορές μεταξύ 
πρόβλεψης και παρατήρησης. 
Οι δραστηριότητες τύπου PDEODE (Predict, Discuss, Explain, Observe, Discuss, Explain) 
έχουν παρόμοια λογική, όμως προστίθεται η συζήτηση των προβλέψεων των εκπαιδευόμενων 
σε επίπεδο ομάδας ή όλης της τάξης και η εξήγησή τους και επίσης η συζήτηση των 
παρατηρήσεων και η σύγκριση παρατηρήσεων και προβλέψεων σε επίπεδο ομάδας ή και 
όλης της τάξης (Savander-Ranne, &Kolari, 2003, Costu, 2008). Δηλαδή αρχικά οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να κάνουν μια πρόβλεψη και να την αιτιολογήσουν, στη συνέχεια να 
τη συζητήσουν στην ομάδα τους ή στο επίπεδο της τάξης, να εκτελέσουν και να 
παρατηρήσουν το πείραμα, να εξηγήσουν τις παρατηρήσεις τους, να συζητήσουν σε επίπεδο 
ομάδας ή τάξης τις παρατηρήσεις και τις εξηγήσεις τους και τέλος να αξιολογήσουν το 
μοντέλο τους και αν χρειάζεται να το τροποποιήσουν ώστε να βρίσκεται σε συμφωνία με τις 
παρατηρήσεις τους.Αυτά επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να αντιληφθούν τις αδυναμίες 
κάποιων αντιλήψεών τους και η δυσαρέσκεια που θα προκληθεί μπορεί να είναι το πρώτο 
βήμα που θα οδηγήσει σε εννοιολογική αλλαγή. Κεντρική θέση στις δραστηριότητες αυτές 
καταλαμβάνει η αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους που βοηθά τη συνεργατική μάθηση. 
Φτιάξαμε δύο φύλλα εργασίας ένα για κάθε διδακτική ώρα. Στο πρώτο φύλλο εργασίας με 
τίτλο «Ένας ιδανικός κόσμος» οι δραστηριότητες που σχεδιάσαμε είχαν ως στόχους:  Να διαπιστώσουν/κατανοήσουν οι μαθητές ότι σε ένα ιδανικό κόσμο χωρίς τριβή 

ένα σώμα που κινείται σε οριζόντιο δάπεδο θα συνεχίσει να κινείται με σταθερή 
ταχύτητα όσο η συνολική δύναμη που δέχεται είναι μηδέν.  Να διαπιστώσουν/κατανοήσουν οι μαθητές ότι αν σε ένα σώμα ασκείται σταθερή μη 
μηδενική συνολική δύναμη κατά τη κατεύθυνση της κίνησης τότε το σώμα κινείται 
με ταχύτητα που αυξάνεται. 
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 Να γνωρίσουν την άποψη του Αριστοτέλη για το θέμα και να αντιληφθούν την 
ανεπάρκειά της. 

Η 1η δραστηριότητα του 1ουφύλλου εργασίας φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1. 
 

Πίνακας 110 Η 1η δραστηριότητα του 1ου φύλλου εργασίας 

  
1. Πριν αρχίσετε να εξερευνάτε την προσομοίωση προβλέψτε πως θα κινηθεί το πατίνι 
αν βάλετε πάνω του ένα κιβώτιο και το σπρώξετε ώστε να αρχίσει να κινείται και αμέσως 
μετά σταματήσετε να το σπρώχνετε. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
2. Συζητήστε στην ομάδα σας τις απόψεις σας. Μήπως κάποιος 
συμμαθητής/συμμαθήτρια σας έπεισε να αλλάξετε γνώμη; Αν ναι, γράψτε την νέα σας 
άποψη. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
3. Δοκιμάστε να εκτελέσετε την παραπάνω δραστηριότητα. Βάλτε ένα κιβώτιο πάνω στο 
πατίνι και σύρετε το δείκτη της δύναμης με το ποντίκι προς τα δεξιά και μόλις αρχίσει να 
κινείται το πατίνι αφήστε τη δύναμη να μηδενιστεί. Παρατηρήστε τι συμβαίνει με την 
ταχύτητα του συστήματος πατινιού - κιβωτίου. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
4. Συμφωνούν οι παρατηρήσεις σας με τις προβλέψεις σας; Γράψτε τι θα περιμένατε να 
συμβεί αν το παραπάνω πείραμα το κάνατε με το πατίνι σας (α) σε χωματόδρομο και (β) σε 
μια ασφαλτοστρωμένη πίστα. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
5. Συζητήστε στην ομάδα σας τις απόψεις σας. Μήπως κάποιος 
συμμαθητής/συμμαθήτρια σας έπεισε να αλλάξετε γνώμη; Αν ναι, γράψτε την νέα σας 
άποψη. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Στον Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι αρχικά ζητάμε από τους μαθητές να κάνουν μια πρόβλεψη 
για την εξέλιξη ενός φαινομένου το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν κατά 
την προσομοίωση. Περιμένουμε ότι πολλοί μαθητές θα ισχυριστούν ότι το πατίνι θα 
σταματήσει μετά από λίγο. (αφού παύουμε να ασκούμε τη δύναμη). Στη συνέχεια ζητάμε από 
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τους μαθητές να συζητήσουν τις προβλέψεις τους ώστε να διατυπώσουν επιχειρήματα. Στο 3ο 
βήμα οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν τη δραστηριότητα για να ελέγξουν τις προβλέψεις 
τους. Στο 4ο βήμα τους καλούμε να συγκρίνουν τις παρατηρήσεις με τις προβλέψεις τους και 
αν υπάρχουν διαφορές να σκεφτούν γιατί μέσα και από μια νοητική προέκταση της 
δραστηριότητας. Τέλος, στο 5ο βήμα καλούμε τους μαθητές να συζητήσουν σε επίπεδο 
ομάδας τις απόψεις τους κρίνοντας και τις απόψεις των άλλων και υιοθετώντας την πιο 
παραγωγική. 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η 2η δραστηριότητα του 1ου φύλλου εργασίας. 
 

Πίνακας 2 Η 2η δραστηριότητα του 1ου Φύλλου Εργασίας 
6. Πατήστε το πλήκτρο Reset της προσομοίωσης και τσεκάρετε και πάλι όλα τα 
πλαίσια πάνω δεξιά. Τοποθετήστε ένα κιβώτιο πάνω στο πατίνι. Προβλέψτε πως θα κινηθεί 
το πατίνι αν αρχίσετε να το σπρώχνετε με μια σταθερή δύναμη. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
7. Συζητήστε στην ομάδα σας τις απόψεις σας. Μήπως κάποιος 
συμμαθητής/συμμαθήτρια σας έπεισε να αλλάξετε γνώμη; Αν ναι, γράψτε την νέα σας 
άποψη. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
8. Εκτελέστε την παραπάνω δραστηριότητα. Ασκείστε στο σώμα δύναμη 100 Ν 
γράφοντας 100 στο αντίστοιχο πλαίσιο. Τώρα η δύναμη των 100 Ν ασκείται σταθερά στο 
σώμα. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. Διορθώστε την τιμή της δύναμης σε -100 Ν. 
Καταγράψτε και πάλι τις παρατηρήσεις σας. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
9. Συμφωνούν οι παρατηρήσεις σας με τις προβλέψεις σας; Θα μπορούσατε να 
παρατηρήσετε την παραπάνω συμπεριφορά του πατινιού στην καθημερινή ζωή; 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
10. Από τις δύο παραπάνω δραστηριότητες, προκύπτουν τα συμπεράσματα: 
a. Ένα σώμα στο οποίο δεν ασκείται καμία δύναμη είτε είναι ……………………. είτε 
κινείται ……………………………. 
b. Ένα ακίνητο σώμα στο οποίο ασκείται σταθερή δύναμη αρχίζει να κινείται με 
ταχύτητα που ………………………………, ενώ αν στη συνέχεια του ασκήσετε δύναμη 
αντίθετης κατεύθυνσης τότε η ταχύτητά του ………………………… 
11. Ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι οι οριζόντιες κινήσεις που τις ονόμαζε βίαιες έχουν 
πάντα ανάγκη μιας αιτίας (δύναμης) που να τις προκαλεί. Η άποψη αυτή θα ταίριαζε 
καλύτερα ως ερμηνεία της προσομοίωσης ή του πραγματικού κόσμου; 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Στη 2η δραστηριότητα θέλουμε να διερευνήσουν οι μαθητές το πώς κινείται ένα σώμα όταν 
του ασκούμε σταθερή δύναμη. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 και αυτή η δραστηριότητα είναι 
δομημένη σύμφωνα με το σχήμα PDEODE. Επιπλέον οι μαθητές καλούνται να 
προβληματιστούν πάνω στις διαφορές της προσομοίωσης με τον πραγματικό κόσμο και να 
σχολιάσουν το ερμηνευτικό μοντέλο του Αριστοτέλη σε σχέση με αυτό που οικοδόμησαν από 
τη διερεύνηση της προσομοίωσης. 
Στο 2ο Φύλλο Εργασίας με τίτλο «Ο ρόλος της αόρατης τριβής» έχουμε ως στόχους: 
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 Οι μαθητές να κατανοήσουν πότε εμφανίζεται η δύναμη της τριβής.  Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όπου ενώ ασκούμε μια 
σταθερή δύναμη σε ένα σώμα αυτό κινείται με σταθερή ταχύτητα αυτό γίνεται γιατί 
η συνολική δύναμη είναι μηδέν αφού δρα και η τριβή που είναι αντίθετη της 
δύναμης που ασκούμε εμείς.  Να διερευνήσουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή (δηλαδή τη 
δύναμη που συμπιέζει τις επιφάνειες και το είδος επιφανειών). 

 
Πίνακας 3 Η 1η δραστηριότητα του 2ου Φύλλου Εργασίας 

  
1. Πριν αρχίσετε να εξερευνάτε την προσομοίωση προβλέψτε πως θα κινηθεί το 
κιβώτιο αν αρχίσετε να το σπρώχνετε με μια δύναμη που ξεκινά από την τιμή 0 και 
αυξάνεται αργά – αργά συνεχώς. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
2. Συζητήστε στην ομάδα σας τις απόψεις σας. Μήπως κάποιος 
συμμαθητής/συμμαθήτρια σας έπεισε να αλλάξετε γνώμη; Αν ναι, γράψτε την νέα σας 
άποψη. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
3. Δοκιμάστε να εκτελέσετε την παραπάνω δραστηριότητα. Σύρετε το δείκτη της 
δύναμης με το ποντίκι προς τα δεξιά αργά - αργά και μόλις αρχίσει να κινείται το κιβώτιο 
καταγράψτε την τιμή της δύναμης. Συνεχίστε να αυξάνετε την τιμή της δύναμης με την 
οποία σπρώχνετε το κιβώτιο. Πόση είναι η συνισταμένη δύναμη πριν αρχίσει να κινείται το 
κιβώτιο και πόση γίνεται μετά; Πόση είναι η τριβή αρχικά πριν ασκήσουμε δύναμη στο 
κιβώτιο; Πως μεταβάλλεται η τιμή της τριβής αφού αρχίσουμε να σπρώχνουμε το κιβώτιο 
και πως όταν αρχίσει να κινείται; Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
4. Συμφωνούν οι παρατηρήσεις σας με τις προβλέψεις σας; Αν όχι γράψτε τις 
διαφορές. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
5. Συζητήστε στην ομάδα σας τις απόψεις σας. Μήπως κάποιος 
συμμαθητής/συμμαθήτρια σας έπεισε να αλλάξετε γνώμη; Αν ναι, γράψτε την νέα σας 
άποψη. 
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………………………………………………………………………………………………
… 

Στον Πίνακα 3 φαίνεται η 1η δραστηριότητα του 2ου Φύλλου Εργασίας. Η δραστηριότητα έχει 
και πάλι τη μορφή PDEODE και με αυτή προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να 
κατανοήσουν πότε εμφανίζεται η δύναμη της τριβής και γιατί ένα σώμα που το σπρώχνουμε 
σε οριζόντιο δάπεδο μπορεί να μη κινείται. Δηλαδή όχι γιατί η (συνολική) δύναμη είναι μικρή 
αλλά γιατί είναι μηδέν. 
 

Πίνακας 4 Η 2η δραστηριότητα του 2ου Φύλλου Εργασίας 
6. Γράψτε τι θα περιμένατε να συμβεί αν το παραπάνω πείραμα το κάνατε σε έδαφος 
(α) με μικρότερη τριβή και (β) με μεγαλύτερη τριβή. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
7. Συζητήστε στην ομάδα σας τις απόψεις σας. Μήπως κάποιος 
συμμαθητής/συμμαθήτρια σας έπεισε να αλλάξετε γνώμη; Αν ναι, γράψτε την νέα σας 
άποψη. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
8. Εκτελέστε την παραπάνω δραστηριότητα. Μειώστε την τριβή στο μισό από το 
αντίστοιχο slidebarκαι καταγράψτε σε ποια τιμή δύναμης το σώμα αρχίζει να κινείται. 
Αυξήστε την τριβή κατά το μισό περίπου από το slidebarκαι καταγράψτε σε ποια τιμή 
δύναμης αρχίζει τώρα το σώμα να κινείται. Καταγράψτε τι γίνεται με την ταχύτητα του 
κιβωτίου όταν η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν και τι όταν είναι διάφορη του μηδενός. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
9. Συμφωνούν οι παρατηρήσεις σας με τις προβλέψεις σας; Αν όχι, καταγράψτε τις 
διαφορές. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
Στον Πίνακα 4 φαίνεται η 2η δραστηριότητα του 2ου Φύλλου Εργασίας. Στη δραστηριότητα 
αυτή οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να διερευνήσουν την επίδραση του είδους των επιφανειών 
στη δύναμη της τριβής. 
 

Πίνακας 5 Η 3η δραστηριότητα του 2ου Φύλλου Εργασίας 
10. Βάλτε δύο κιβώτια το ένα πάνω στο άλλο. Αν τώρα αρχίσετε να σπρώχνετε τα 

κιβώτια με μια δύναμη που ξεκινά από την τιμή 0 και αυξάνεται αργά – αργά σε 
ποια τιμή της δύναμης πιστεύετε ότι θα αρχίσουν να κινούνται τα κιβώτια; 
Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

11. Συζητήστε στην ομάδα σας τις απόψεις σας. Μήπως κάποιος 
συμμαθητής/συμμαθήτρια σας έπεισε να αλλάξετε γνώμη; Αν ναι, γράψτε την νέα 
σας άποψη. 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

12. Εκτελέστε την παραπάνω δραστηριότητα. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 
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Συγκρίνετε με τις προβλέψεις σας. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

13. Από τις παραπάνω δραστηριότητες, προκύπτουν τα συμπεράσματα: 
a. Αν ασκήσουμε μια οριζόντια δύναμη που ξεκινά με την τιμή μηδέν και αυξάνεται 
σταδιακά σε σώμα που είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, το σώμα αρχικά παραμένει 
……………………………… γιατί δέχεται δύναμη ……………………………… που είναι 
……………………………… στη δύναμη που ασκούμε εμείς. 
b. Στη συνέχεια το σώμα αυτό αρχίζει να κινείται όταν η οριζόντια δύναμη που 
ασκούμε εμείς γίνει ………………………………… από τη δύναμη της τριβής. Η κίνησή 
του τότε θα γίνεται με ταχύτητα που αυξάνεται/μένει σταθερή. (υπογραμμίστε το σωστό) 
c. Η δύναμη της τριβής εξαρτάται από το …………………………………… του 
δαπέδου και τη δύναμη που …………………………………. τις δύο επιφάνειες. 

14. Ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι οι οριζόντιες κινήσεις που τις ονόμαζε βίαιες έχουν 
πάντα ανάγκη μιας αιτίας (δύναμης) που να τις προκαλεί και συνεχίζονται όσο 
υφίσταται η αιτία αυτή. Στο προηγούμενο φύλλο εργασίας διαπιστώσαμε ότι η 
άποψη αυτή δεν εξηγούσε τη συμπεριφορά του πατινιού. Από την εμπειρία σας με 
τις παραπάνω δραστηριότητες της προσομοίωσης μπορείτε να εξηγήσετε γιατί ο 
Αριστοτέλης οδηγήθηκε σ’ αυτή την άποψη; Ποιο παράγοντα δεν λάμβανε υπόψη 
του; 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Στον Πίνακα 5 φαίνεται η 3η δραστηριότητα του 2ου Φύλλου Εργασίας. Στη δραστηριότητα 
αυτή οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν την επίδραση της δύναμης που συμπιέζει τις 
επιφάνειες στην τιμή της δύναμης της τριβής. Επίσης στη συνέχει καλούνται να γράψουν τα 
συμπεράσματα των δραστηριοτήτων και να στοχαστούν πάνω στην άποψη του Αριστοτέλη 
που για κάποιους πιθανόν να είναι η αρχική εναλλακτική τους ιδέα. 
 
Εφαρμογή 
Η εφαρμογή της διδακτικής - μαθησιακής ακολουθίας έγινε 2 διαδοχικές χρονιές στο 
εργαστήριο πληροφορικής Γυμνασίων(4ο Γυμνάσιο Καβάλας και 7ο Γυμνάσιο Καβάλας) 
όπου οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου δούλευαν σε ομάδες των 2 έως 3 ατόμων ανά υπολογιστή 
σε χρονική διάρκεια δύο διδακτικών ωρών. Επίσης οι μαθητές απάντησαν σε ένα pre-testπριν 
μπουν στο εργαστήριο και σε ένα post-testμετά το τέλος της εφαρμογής.Την πρώτη χρονιά 
έλαβαν μέρος 74 μαθητές (3 τμήματα) και τη δεύτερη 68 μαθητές (επίσης 3 τμήματα) ενώ 
πριν τη δεύτερη εφαρμογή έγιναν βελτιώσεις στις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας. 
 
Αποτελέσματα 
Για την εκτίμηση της κατανόησης του θέματος από τους μαθητές φτιάξαμε ένα τεστ με 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που φαίνεται στον Πίνακα 6. 
 

Πίνακας 6 Το pre-test «Κίνηση και Δύναμη» 
1) Αν ένα σώμα κινείται ως προς τη γη τότε: 

A. Κινείται υποχρεωτικά και ως προς οποιοδήποτε άλλο παρατηρητή. 
B. Κινείται υποχρεωτικά και ως προς ένα παρατηρητή που είναι ακίνητος ως προς τη 

γη. 
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C. Δεν υπάρχει παρατηρητής ως προς τον οποίο να είναι ακίνητο. 
2) Πετάτε μια μπάλα κατακόρυφα προς τα πάνω. Η δύναμη που ασκείτε: 

A. Συνεχίζει να δρα στη μπάλα και όταν αυτή φύγει από το χέρι σας μέχρι να φτάσει 
στο ψηλότερο σημείο της τροχιάς της. 

B. Σταματά να δρα στη μπάλα μόλις αυτή φύγει από το χέρι σας. 
C. Συνεχίζει να δρα στη μπάλα και όταν αυτή φύγει από το χέρι σας και μέχρι να 

επιστρέψει στο έδαφος. 
3) Ένα σώμα που είναι ακίνητο: 

A. Δέχεται συνολική δύναμη μηδέν. 
B. Δέχεται μόνο τη δύναμη του βάρους του. 
C. Δεν μπορεί να δέχεται καμία δύναμη. 

4) Ένα σώμα για να συνεχίσει να κινείται με σταθερή ταχύτητα πρέπει: 
A. Να του ασκείται μια σταθερή δύναμη. 
B. Να μη του ασκείται δύναμη. 
C. Θα συνεχίσει να κινείται με σταθερή ταχύτητα και στις δύο περιπτώσεις. 

5) Αν ένα σώμα δέχεται συνολική δύναμη μηδέν, τότε: 
A. Είναι πάντα ακίνητο. 
B. Κινείται πάντα με σταθερή ταχύτητα. 
C. Μπορεί να είναι ακίνητο ή να κινείται με σταθερή ταχύτητα. 

6) Αν ένα σώμα δέχεται συνολική δύναμη σταθερή (όχι μηδέν), τότε: 
A. Μπορεί να παραμένει ακίνητο. 
B. Κινείται με σταθερή ταχύτητα. 
C. Κινείται με ταχύτητα που μεταβάλλεται. 

7) Πότε υπάρχει μεγαλύτερη τριβή μεταξύ αυτοκινήτου και δρόμου; 
A. Όταν ο δρόμος είναι στεγνός. 
B. Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος. 
C. Όταν ο δρόμος είναι παγωμένος. 

8) Πότε υπάρχει μεγαλύτερη τριβή μεταξύ αυτοκινήτου και δρόμου; 
A. Όταν το αυτοκίνητο είναι άδειο. 
B. Όταν είναι φορτωμένο. 
C. Δεν έχει σημασία. 

 
Στο τεστ αυτό οι επιδόσεις των μαθητών ανά ερώτηση στην 1η εφαρμογή φαίνονται 
στονΠίνακα 7. 
 

Πίνακας 7 Επίδοση ανά ερώτηση σε pre&posttest της 1ης εφαρμογής 
Επίδοση ανά ερώτηση στο pre-test της 1ης εφαρμογής 

Ερ.1 Ερ.2 Ερ.3 Ερ.4 Ερ.5 Ερ.6 Ερ.7 Ερ.8 Μέση Τιμή 69% 7% 18% 4% 33% 35% 56% 57% 35% 
Επίδοση ανά ερώτηση στο post-test της 1ης εφαρμογής 

Ερ.1 Ερ.2 Ερ.3 Ερ.4 Ερ.5 Ερ.6 Ερ.7 Ερ.8 Μέση Τιμή 80% 47% 65% 52% 71% 75% 85% 88% 70% 
 
Ενώ οι επιδόσεις των μαθητών ανά ερώτηση στη 2η εφαρμογή φαίνονται στον Πίνακα 8. 
  



1003 
 

Πίνακας 8 Επίδοση ανά ερώτηση σε pre&posttest της 2ηςεφαρμογής 
 

Επίδοση ανά ερώτηση στο pre-test της 1ης εφαρμογής 
Ερ.1 Ερ.2 Ερ.3 Ερ.4 Ερ.5 Ερ.6 Ερ.7 Ερ.8 Μέση Τιμή 65% 9% 20% 7% 30% 32% 60% 52% 34% 

Επίδοση ανά ερώτηση στο post-test της 1ης εφαρμογής 
Ερ.1 Ερ.2 Ερ.3 Ερ.4 Ερ.5 Ερ.6 Ερ.7 Ερ.8 Μέση Τιμή 78% 53% 61% 63% 76% 80% 83% 87% 73% 

 
Από τη σύγκριση των ορθών απαντήσεων σε pre-test&post-test φάνηκε μια σημαντική 
βελτίωση στην κατανόηση των μαθητών για τη σχέση δύναμης και κίνησης και τις δύο 
χρονιές. Στον Πίνακα 9 φαίνεται ότι το ποσοστό των ορθών απαντήσεων αυξήθηκε κατά 35% 
την 1η χρονιά και κατά 39% τη 2η χρονιά. 
 

Πίνακας 9 Οι επιδόσεις των μαθητών σε pre-test&post-test 
 

Χρονιά εφαρμογής Ποσοστό ορθών απαντήσεων 
pre-test 

Ποσοστό ορθών απαντήσεων 
post-test 1η χρονιά 35% 70% 

2η χρονιά 34% 73% 
 
Λόγω του περιορισμού στον αριθμό των σελίδων της εργασίας θα παρουσιάσουμε αναλυτικά 
το πως μεταβλήθηκαν τα ποσοστά των απαντήσεων μόνο σε 2 ερωτήσεις του test. Στον 
Πίνακα 10 η ερώτηση αφορά τη σχέση της κίνησης με σταθερή ταχύτητα με τη δύναμη που 
δέχεται το σώμα και φαίνεται μια σημαντική βελτίωση μετά τη εφαρμογή της TLS. 
 

Πίνακας 11Τα ποσοστά των απαντήσεων της ερώτησης 4 πριν και μετά την TLS 
Ένα σώμα για να συνεχίσει να κινείται με σταθερή ταχύτητα πρέπει: A. Να του ασκείται μια σταθερή δύναμη. (πριν:80% μετά:22%) 
B. Να μη του ασκείται δύναμη. (πριν:7%μετά: 63%) 
C. Θα συνεχίσει να κινείται με σταθερή ταχύτητα και στις δύο περιπτώσεις. (πριν:13% 

μετά: 15%) 
 
Στον Πίνακα 11 η ερώτηση ουσιαστικά έχει αντιστραφεί αφού με βάση τη δύναμη απαιτούμε 
πρόβλεψη του είδους της κίνησης και υπάρχει και εδώ σημαντική προσέγγιση της 
επιστημονικής άποψης από τους μαθητές. 
 

Πίνακας 11 Τα ποσοστά των απαντήσεων της ερώτησης 6 πριν και μετά την TLS 
Αν ένα σώμα δέχεται συνολική δύναμη σταθερή (όχι μηδέν), τότε: A. Μπορεί να παραμένει ακίνητο.(πριν:19%μετά: 6%) 
B. Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (πριν:49%μετά: 14%) 
C. Κινείται με ταχύτητα που μεταβάλλεται. (πριν: 32%μετά: 80%) 

 
Επίσης διαπιστώθηκε αυξημένο ενδιαφέρον από τους μαθητές για συμμετοχή στις 
δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν ενώ αρκετοί μαθητές δήλωσαν ότι προτιμούν αυτό τον 
τρόπο δουλειάς που περιλαμβάνει χρήση υπολογιστή και μόνοι τους υποσχέθηκαν να 
διερευνήσουν περισσότερο την προσομοίωση στο σπίτι. 
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Κάποιες ομάδες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την 3η δραστηριότητα του 2ου φύλλου 
εργασίας. Σε μελλοντική εφαρμογή θα ήταν καλύτερο είτε να επανασχεδιαστεί η 
δραστηριότητα είτε να πραγματοποιηθεί σε πρόσθετη διδακτική ώρα. 
 
Συμπεράσματα 
Η χρήση του λογισμικού βελτίωσε την επίδοση των μαθητών σημαντικά. Κέντρισε το 
ενδιαφέρον μαθητών πολύ διαφορετικών ως προς τις ικανότητές και το ενδιαφέρον τους για 
τη Φυσική. Οδήγησε σε μάθηση μέσω διερεύνησης. 
Αξιοποιήσαμε μικρό μέρος των δυνατοτήτων του λογισμικού που έχει και άλλες δυνατότητες 
διερευνητικής μάθησης. Σίγουρα είναι δυνατό να φτιάξουμε και άλλα παρόμοια φύλλα 
εργασίας όμως στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης 
περισσότερων διδακτικών ωρών. Ίσως θα μπορούσαν τέτοια φύλλα να δοθούν ως «εργασία 
στο σπίτι» μια και τα περισσότερα παιδιά έχουν πλέον Laptop/Tablet και πρόσβαση στο 
Internet και εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ασχοληθούν με την προσομοίωση και εκτός σχολείου. 
Η δόμηση των δραστηριοτήτων στη μορφή PDEODE αποδείχθηκε παραγωγική γιατί 
προκάλεσε διαφωνίες και συζητήσεις μεταξύ των μαθητών.Η ενεργός συμμετοχή τους σ’ 
αυτές τις συζητήσεις θεωρούμε ότι τους βοήθησε να αποσαφηνίσουν τις ιδέες τους. 
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Εφαρμογή της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας στο μάθημα της 
Φυσικής Ε’ Δημοτικού. Η περίπτωση του Ηλεκτρισμού. 

 
Νεδέλκου Όλγα1, Μπράτιτσης Θαρρενός2, Παπαδοπούλου Πηνελόπη3  και 

Καριώτογλου Πέτρος4 
 1Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, o.nedelkou@gmail.com 2Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, bratitsis@uowm.gr 3Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ppapadopoulou@uowm.gr 4Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας pkariotog@uowm.gr 

 
 Περίληψη Ο όρος FlippedLearningπεριγράφει μια σχετικά νέα προσέγγιση εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 
αντιστρέφοντας τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη δομή. Οι μαθητές, αντί να παρακολουθούν 
την παράδοση του μαθήματος και να αναλαμβάνουν εργασία για το σπίτι, παρακολουθούν 
την παράδοση από το σπίτι τους και διεκπεραιώνουν τις εργασίες στην τάξη. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός για την εφαρμογή της προσέγγισης στο μάθημα Φυσικά 
της Ε’ Δημοτικού. Η προτεινόμενη έρευνα αποτελεί κομμάτι διπλωματικής εργασίας που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
Abstract Flipped Learning is a relatively new instructional design approach, reversing the hitherto 
followed structure. The students instead of listening the lecture in classroom and taking 
homework, will do the exact opposite. In the present study is presented the design for the 
implementation of Flipped Learning in Physics at the elementary school, which is a part of a 
Diploma thesis in progress. 
 
 
Εισαγωγή 
Σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από πληθώρα τεχνολογικών επιτευγμάτων, είναι 
επιθυμητή η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
για τη βελτίωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η 
εφαρμογή της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας (ΑΔ – FlippedLearning)στο μάθημα Φυσικά της 
Ε’ Δημοτικού, στην ενότητα του Ηλεκτρισμού. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο 
σχεδιασμός της προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης που εκπονείται στα πλαίσια εν 
εξελίξει διπλωματικής εργασίας. Η εργασία δομείται ως εξής: αρχικά αναπτύσσεται το 
θεωρητικό πλαίσιο, στη συνέχεια επεξηγείται η προτεινόμενη προσέγγιση και παρουσιάζεται 
ο σχεδιασμός της έρευνας και τέλος παρατίθεται η συζήτηση. 
 
  



1007 
 

Θεωρητικό Πλαίσιο 
Η διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό είναι σημαντικό να στηρίζεται στην 
εποικοδομητική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών 
και οικοδομώντας τη νέα γνώση πάνω σε αυτές. Επιπλέον, μέσω της διδασκαλίας 
ενθαρρύνεται η ενεργοποίηση και η αυτονομία των μαθητών για την κατάκτηση νέων 
γνώσεων ή/και δεξιοτήτων ενώ προωθείται η διερευνητική μάθηση μέσα από την διεξαγωγή 
πειραμάτων και τον εργαστηριακό προσανατολισμό της διδασκαλίας (ΔΕΠΠΣ, 2003; 
Αποστολάκης κ.α., 2006).  
Πιο συγκεκριμένα, στην Α’ Βάθμια βαθμίδα σε ότι αφορά το διδακτικό αντικείμενο της 
Φυσικής, ο μαθητής καλείται (Αποστολάκης κ.α., 2006):  να συστηματοποιήσει την εργασία του σύμφωνα με τα μεθοδολογικά πρότυπα των 

φυσικών επιστημών, να κάνει παρατηρήσεις, να διατυπώνει υποθέσεις, να τις ελέγχει με 
απλά πειράματα, να καταγράφει τις παρατηρήσεις του και να εξάγει ποιοτικά 
συμπεράσματα,  να έχει παρατηρήσει συστηματικά τα φυσικά φαινόμενα, ώστε να μπορεί να τα 
ανακαλέσει αργότερα,  να έχει συνδέσει τα αντίστοιχα καθημερινά φαινόμενα με τις παρατηρήσεις του σχολικού 
εργαστηρίου, ώστε να ανακαλεί το γνωστικό υλικό σε τυχαίες επαναλήψεις. Όταν π.χ. 
παρατηρεί τα σύρματα της ΔΕΗ το καλοκαίρι, συνδέει την παρατήρηση αυτή με το 
πείραμα διαστολής στερεών στο εργαστήριο. 

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της Φυσικής, στην Ε’ Δημοτικού διδάσκονται 8 ενότητες. 
Ειδικά για την ενότητα του ηλεκτρισμού έχει διαπιστωθεί πως οι μαθητές αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες και έχουν εναλλακτικές ιδέες σε θέματα που αφορούν τον ηλεκτρισμό, π.χ.: το 
μονοπολικό μοντέλο, το μοντέλο των συγκρουόμενων ρευμάτων, το μοντέλο της 
εξασθένησης του ρεύματος (Driveretal., 1998; Jaakola&Nurmi, 2008; Κώτσης & Ευαγγέλου, 
2010) Επιπλέον, συχνά μαθητές της ΣΤ΄ δημοτικού αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες 
παρ’ ότι έχουν  ήδη διδαχτεί την ενότητα του ηλεκτρισμού στην Ε’ τάξη (Τσαγγοπούλου, 
2014).  
Η ΑΔ είναι μια σχετικά νέα προσέγγισηπου έχει υλοποιηθεί μόνο στην Δευτεροβάθμια και 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές αντί να παρακολουθούν την παράδοση μαθήματος και 
να αναλαμβάνουν εργασία για το σπίτι, παρακολουθούν την παράδοση στο σπίτι μέσω 
δεκάλεπτων βίντεο και διεκπεραιώνουν συνεργατικές δραστηριότητες.στην τάξη, 
αξιοποιώντας όλη την σχολική ώρα (Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013). 
Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών αποτελεί σημαντικό συστατικό της ΑΔ. Σύμφωνα με τον 
Whipple (1987), η συνεργατική μάθηση αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών 
και των καθηγητών στη διαδικασία της μάθησης. Ο ίδιος συνεχίζει ότι η γνώση δεν 
μεταφέρεται αλλά δημιουργείται μέσα από διάλογο, δημιουργώντας ταυτόχρονα την αίσθηση 
της. Ο Sharan (1990 όπως αναφ. στο Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013) υποστηρίζει ότι οι 
μαθητές μπορεί να πετύχουν καλύτερη κατανόηση μέσω της συνεργασίας. Επιπλέον, οι 
συνεργατικές δραστηριότητες δίνουν κίνητρο στους μαθητές, ενθαρρύνοντάς τους να 
συμμετέχουν σε συζητήσεις (Nembhard, 1997). 
Πρόκειται για μια μείξη άμεσης διδασκαλίας (μεταφοράς γνώσης) και εποικοδομητικής 
μάθησης, όπου ο δάσκαλος από διδάσκων (instructor-lecturer)μετατρέπεται σε καθοδηγητή 
και η διδασκαλία από διάλεξη (lecture) σε δραστηριότητα (activity). Η μάθηση και όχι η 
διδασκαλία τίθεται στο επίκεντρο, με σεβασμό στον προσωπικό ρυθμό μάθησης ενώ 
παράλληλα προωθείται η συνεργασία μεταξύ μαθητών, στα πλαίσια του κοινωνικού 
εποικοδομητισμού του Vygotsky(Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013).  
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Προτεινόμενη Προσέγγιση 
Μεθοδολογία Έρευνας 
Πρόκειται για μια πιλοτική–ποιοτική έρευνα που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές  της ημι-
πειραματικής μεθόδου και θα διεξαχθεί σε δύο δημόσια δημοτικά σχολεία του Ν. Φλώρινας 
την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2015, με τη συμμετοχή μαθητών δύο τάξεων Ε’ 
Δημοτικού (32 συνολικά μαθητών) χωρισμένους: α)στην ομάδα ελέγχου (Ε’ τάξη ενός 
σχολείου), και β) στην πειραματική ομάδα (Ε’ τάξη δεύτερου σχολείου).  
3.2 Ερευνητικά Ερωτήματα 
Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει εάν μπορεί η ΑΔ να εφαρμοστεί επιτυχώς 
στην Α’ Βάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο μάθημα της Φυσικής. Ορισμένααπό τα 
ερευνητικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: 
1. Η εφαρμογή της ΑΔ στην ενότητα του ηλεκτρισμού επιφέρει καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα έναντι της ακολουθούμενης προσέγγισης; 
2. Οι στάσεις – απόψεις αλλά και το ενδιαφέροντων μαθητών για το μάθημα της Φυσικής 

θα είναι πιο θετικό μετά την εφαρμογή της ΑΔ; 
3. Η παρεχόμενη βοήθεια από τους γονείς θα είναι λιγότερη κατά την εφαρμογή της ΑΔ, 

ενώ αντίστροφα, θα ενισχυθεί η συμμετοχή όλων των μαθητών; 
4. Ποια τεχνική στα βίντεο ήταν περισσότερο ελκυστική και επεξηγηματική για τους 

μαθητές; 
Ερευνητική Διαδικασία – Ερευνητικά εργαλεία 
Η έρευνα δομείται σε τρεις φάσεις. Στην Α’ φάση θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια 
προελέγχου (pretests) για να ελεγχθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών για τον 
ηλεκτρισμό. Τα ερωτηματολόγια αυτά περιέχουν ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου που 
έχουν ως στόχο να ελέγξουν τις γνώσεις των μαθητών στην ενότητα αυτή. Οι ερωτήσεις 
αυτές απορρέουν από τους γνωστικούς στόχους που έχουν τεθεί για κάθε μάθημα. Επιπλέον 
για την πειραματική ομάδα ερωτηματολόγια θα διερευνήσουν τον τρόπο μελέτης των 
μαθητών στο σπίτι, τις στάσειςτους απέναντι στο μάθημα της Φυσικής, τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν και την παροχή βοήθειας που δέχονται από τους γονείς ή τρίτους. Στην Β’ 
φάση στην ομάδα ελέγχου η διδασκαλία θα γίνει χωρίς καμία αλλαγή, σύμφωνα με όσα 
προτείνονται στο βιβλίο του δασκάλου. Στην πειραματική ομάδα θα εφαρμοστεί η ΑΔ και 
στις συνεργατικές δραστηριότητες οι μαθητές θα είναι χωρισμένοι σε τριμελείς ομάδες. Η Γ’ 
φάση περιλαμβάνει ερωτηματολόγια μεταελέγχου (post-tests) για να ελεγχθεί η 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Επιπλέον στην πειραματική ομάδα θα εξεταστούν η 
αποδοχή της προτεινόμενης παρέμβασης (εντυπώσεις και δυσκολίες μαθητών) μέσω 
συνεντεύξεων και θα διερευνηθούν οι απόψεις γονέων και η παροχή βοήθειας στους μαθητές, 
μέσω ερωτηματολογίων.Το περιεχόμενο της διδασκαλίας αντλείται από το βιβλίο μαθητή της 
Ε’ δημοτικού και αφορά τις ενότητες: 
1. Εισαγωγή (1 διδακτική ώρα) 
2. Ηλεκτρόνια: διαρκώς σε κίνηση  και Ηλεκτρικές Πηγές (1 διδακτική ώρα) 
3. Το ηλεκτρικό κύκλωμα  (2 διδακτικές ώρες) 
4. Αγωγοί και Μονωτές, Διακόπτης (1 διδακτική ώρα) 
5. Σύνδεση σε σειρά και Παράλληλη (2 διδακτικές ώρες) 
6. Ηλεκτρικό ρεύμα: μια επικίνδυνη υπόθεση (1 διδακτική ώρα) 
7. Ανακεφαλαίωση–Αξιολόγηση (1 διδακτική ώρα) 
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 Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία στα πλαίσια της έρευνας 
Σύμφωνα με την μεθοδολογία της ΑΔ οι μαθητές θα παρακολουθούν ένα δεκάλεπτο 
βιντεομάθημα ανά ενότητα. Οι τεχνικές στα βίντεο θα ποικίλουν από απλή αφήγηση–διάλεξη 
έως βίντεο -scribingκαι animation.  
Πιο συγκεκριμένα, για το μάθημα της ενότητας 1. Στο βιντεομάθημα, μέσα από εικόνες και 
αφήγηση θα παρουσιαστεί στους μαθητές η έννοια του ηλεκτρισμού, ως φαινόμενο που 
προϋπάρχει του ανθρώπου. Ακόμα, θα αναφερθεί η προέλευση της ονομασίας του καθώς και 
η χρησιμότητα του ηλεκτρισμού στη ζωή των ανθρώπων. Στην τάξη (αναφέρονται ενδεικτικά 
κάποιες δραστηριότητες), οι μαθητές, ατομικά ή σε ομάδες, θα κληθούν να συμπληρώσουν 
φύλλο εργασίας στο οποίο α) θα αναφέρουν συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, β) θα 
αναφέρουν χρήσεις του ηλεκτρισμού στην καθημερινή τους ζωή και γ) θα κληθούν να 
σκεφτούν ποιες εργασίες γίνονται ευκολότερα με τη χρήση του ηλεκτρισμού (σύγκριση 
εργασιών παλαιότερα και σήμερα). 
Όσο αφορά το μάθημα της ενότητας 2, μέσω του λογισμικού Scratchθα σχεδιαστεί animation 
που θα δείχνει τα άτομα και τα συστατικά τους: πρωτόνια, ηλεκτρόνια, νετρόνια- τη δομή και 
την κίνησή τους. Κατόπιν θα αναφερθούν τα ηλεκτρικά φορτία πρωτονίων-ηλεκτρονίων. 
Επίσης θα παρουσιαστούν φαινόμενα του στατικού ηλεκτρισμού. Με αφηγηματική προβολή 
εικόνων θα παρουσιαστούν τα πειράματα των Grey - Franklin, η μηχανή Van der Graaff και 
οι ηλεκτρικές πηγές. Κλείνοντας θα υπάρχει προτροπή προς τους μαθητές να σκεφτούν 
περιπτώσεις όπου παρατηρείται στατικός ηλεκτρισμός αλλά και δικά τους πειράματα. Στο 
τέλος κάθε μαθήματος τα παιδιά θα καταγράφουν σε φύλλο εργασίας όσα κατανόησαν και 
τους έκαναν εντύπωση. Στην τάξη, οι μαθητές θα συμμετέχουν σε συνεργατικές 
δραστηριότητες–πειράματα στατικού ηλεκτρισμού με διάφορα υλικά ώστε στο τέλος να 
οδηγηθούν στην εξαγωγή συμπεράσματος. 
Στην ενότητα 3, μέσω animationθα παρουσιαστεί το κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα και η 
κίνηση των ηλεκτρονίων (ηλεκτρικό ρεύμα) μέσα σε αυτό. Ενδεικτικά, η πηγή μπορεί να 
παρουσιαστεί ως ένα χέρι που ωθεί το ηλεκτρόνιο, το οποίο θα ταλαντωθεί και θα μεταδώσει 
αυτή την ταλάντωση – κίνηση στο διπλανό ηλεκτρόνιο κ.ο.κ.. Ακόμα μέσω αφηγηματικής 
προβολής εικόνων (voice-over) θα παρουσιαστούν τα μικροκυκλώματα και μεγάλα 
κυκλώματα, όπως το κύκλωμα της ΔΕΗ καθώς θα παρουσιαστούν και τα μέρη της λάμπας. 
Μέσα στην τάξη οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες σε δραστηριότητες διερεύνησης π.χ. 
«πότε ανάβει το λαμπάκι σε ένα κλειστό κύκλωμα» (πρώτα πρόβλεψη και καταγραφή σε 
φύλλο εργασίας και στη συνέχεια δοκιμή όλων των πιθανών συνδέσεων, παρατήρηση, 
καταγραφή αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων). Ακόμα, θα κληθούν σε ομάδες να 
δημιουργήσουν απλά ηλεκτρικά κυκλώματααλλά και ηλεκτρικά κυκλώματα στον Η/Υ με τη 
χρήση κατάλληλου λογισμικού (π.χ.: Circuitconstructionkit). Τέλος, θα αναγνωρίσουν και θα 
κατασκευάσουν μοντέλα κυκλωμάτων σε χαρτί και το αντίστροφο. 
Στην ενότητα 4, στο βιντεομάθημα μέσω animationθα παρουσιαστούν οι αγωγοί, οι μονωτές 
και οι διακόπτες καθώς και η χρήση τους μέσα σε ένα κύκλωμα. Για παράδειγμα, οι αγωγοί 
μπορούν να εμφανίζονται ως ανοιχτοί δρόμοι από τους οποίους μπορούν να περάσουν τα 
ηλεκτρόνια ενώ οι μονωτές ως συμπαγείς τοίχοι μέσα από τους οποίους δεν διέρχονται 
ηλεκτρόνια. Όσο για τον διακόπτη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παρανόηση των όρων 
ανοιχτός – κλειστός διακόπτης, μπορεί να παρουσιαστεί ως κινητή γέφυρα, όταν είναι 
κλειστή μπορούν να περάσουν ηλεκτρόνια ενώ όταν είναι ανοιχτή όχι. Στην τάξη, οι μαθητές 
θα συμμετέχουν σε ομαδικές διερευνητικές δραστηριότητες και πειράματα τόσο πραγματικά 
όσο και ηλεκτρονικά με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Θα κληθούν να συνδέσουν 
αγωγούς και μονωτές σε κλειστά κυκλώματα και να εντοπίσουν την σημασία και την χρήση 
τους. Ακόμα, θα σχεδιάσουν και θα κατασκευάσουν κυκλώματα με διακόπτη και θα κληθούν 
να αναγνωρίσουν σε μοντέλα κυκλωμάτων με διακόπτη πότε διέρχεται ρεύμα ή όχι (κλειστός 
– ανοιχτός διακόπτης). 
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Στην ενότητα 5 μέσω βίντεο animationμε τη χρήση βίντεο -scribingθα παρουσιαστεί η 
διαδρομή του ρεύματος τόσο στην παράλληλη σύνδεση όσο και στην σύνδεση σε σειρά. Στην 
τάξη οι μαθητές σε ομάδες θα κληθούν να αναγνωρίσουν μοντέλα συνδέσεων και να τα 
κατασκευάσουν τόσο σε χαρτί όσο και με πραγματικά υλικά. Τέλος, θα κληθούν να 
αιτιολογήσουν την χρησιμότητα των δύο συνδέσεων και να παρουσιάσουν περιπτώσεις στις 
οποίες οι παραπάνω βρίσκουν εφαρμογή. 
Στην ενότητα 6, σύμφωνα με την πρόταση του βιβλίου, στοβίντεο θα παρουσιαστεί το 
ανθρώπινο νευρικό σύστημα και ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες μεταφέρονται ως 
«ηλεκτρικά σήματα» από τον εγκέφαλο.Σε ότι αφορά την επικινδυνότητα της εισροής 
μεγάλης ποσότητας ηλεκτρισμού στο ανθρώπινο σώμα θα συμπεριληφθούν στο βίντεο 
μαρτυρίες ατόμων οι οποίοι θα  αφηγούνται τις εμπειρίες τους από ηλεκτροπληξία και τους 
κινδύνους που ενέχει το ηλεκτρικό ρεύμα. Στην τάξη, τα παιδιά σε ομάδες θα προτείνουν 
κανόνες για την ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών καθώς και θα . 
καταγράψουνκανόνεςπρώτων βοηθειών σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας (τα παιδιά σε ομάδες 
προτείνουν ιδέες και επιχειρηματολογούν γι αυτές ) 
Τέλος, στην ενότητα 7 θα πραγματοποιηθεί η ανακεφαλαίωση – αξιολόγηση του κεφαλαίου 
και συνολικά όλης της προσέγγισης της ΑΔ. Οι μαθητές στην τάξη σε ομάδες θα 
κατασκευάσουν έναν ιστοριοπίνακα (storyboard)–comic με θέμα «Το ταξίδι του ηλεκτρονίου 
σε ένα κλειστό κύκλωμα» και θα εργαστούν σε ασκήσεις στον Η/Υ χρησιμοποιώντας το 
λογισμικό «Το ηλεκτροδωμάτιο» ενώ τέλος θα συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια (post-
test)ατομικά, ώστε να ελεγχθούν οι γνώσεις που αποκόμισαν.  
 
Συζήτηση 
Η παρούσα εργασία αφορά την εφαρμογή της ΑΔ για την ενότητα του Ηλεκτρισμού (Φυσικά 
Ε’ Δημοτικού) και αναφέρεται σε έρευνα υπό εξέλιξη. Η έρευνα στοχεύει να ελέγξει εάν η 
ΑΔ μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς και σε μικρές ηλικίες. Ακόμα, θα γίνει συγκριτική μελέτη 
της μαθησιακής αποτελεσματικότητάς της σε σχέση με την ακολουθούμενη προσέγγιση 
σήμερα (ομάδα ελέγχου). Τέλος, θα διερευνηθεί η επίδρασή της στο κίνητρο για μάθηση και 
θα καταγραφούν οι εντυπώσεις και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν μαθητές και γονείς κατά 
την εφαρμογή της.Αξίζει να αναφερθεί ότι η παρούσα μελέτη αποτελεί την 1η εφαρμογή της 
ΑΔ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Α’Βάθμια εκπαίδευση. Σε περίπτωση που τα 
αποτελέσματα της έρευνας σε ένα τόσο δύσκολο διδακτικό αντικείμενο είναι ενθαρρυντικά, 
τότε σε μελλοντική μελέτη και στα πλαίσια του ψηφιακού σχολείου θα μπορούσε η ΑΔ να 
γενικευτεί στο σύνολο των μαθημάτων για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε 
μεγαλύτερο πληθυσμό. Επιπλέον, μπορούν να εμπλακούν και οι εκπαιδευτικοί ενεργά, 
δημιουργώντας μια  ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μαθημάτων όπου θα ανεβάζουν και θα 
μοιράζονται τα βιντεομαθήματα  τους, συμμετέχοντας στα πλαίσια μιας κοινότητας μάθησης 
με άλλους εκπαιδευτικούς. 
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Περίληψη Η Εκπαιδευτική Ρομποτική υιοθετείται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. Χρησιμοποιείται για την διδασκαλία διαφόρων εννοιών σε ποικίλα γνωστικά 
αντικείμενα. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός μιας δραστηριότητας για την 
διδασκαλία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συγκεκριμένα της Αιολικής Ενέργειας, 
μέσω της αξιοποίησης ρομποτικής κατασκευής μιας ανεμογεννήτριας, με βάση τον 
προγραμματιζόμενο μικροϋπολογιστή Arduino. Η προτεινόμενη δραστηριότητα αποτελεί 
τμήμα ολοκληρωμένης πτυχιακής εργασίας. 
 
Abstract Educational Robotics is being adopted progressively in all levels of the Education. It is 
exploited for teaching various concepts and subjects. In this paper the design of an action for 
teaching Renewable Energy Resources, Wind Energy in particular, through development of 
robotic windmill structure, based on the Arduino programmable microcomputer, is described. 
The proposed activity is part of an accomplished undergraduate dissertation. 
 
 
Εισαγωγή 
Τα παιδιά, από την γέννησή τους, πριν ενταχθούν στις μονάδες εκπαίδευσης, διαμορφώνουν 
άποψη για τα ποικίλα φυσικά φαινόμενα και τα ερμηνεύουν. Μέσα από την κοινωνία και τις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις προσπαθούν να δώσουν ερμηνείες για τον κόσμο που τα 
περιβάλλει (Driver, 2000). Ανακαλύπτουν τον κόσμο εξερευνώντας τον, αρχικά με τις 
αισθήσεις τους και στην συνέχεια με υποθέσεις, παρατηρούν και ερμηνεύουν αλλαγές και 
φαινόμενα γύρω τους, επικοινωνούν και αλλάζουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους. 
Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003) του Νηπιαγωγείου, «Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά μαθαίνουν 
για το φυσικό περιβάλλον με την παρατήρηση και τη διερεύνηση». Δεδομένα για το 
περιεχόμενο και τη γνωστική βάση των παιδιών για τα φυσικά φαινόμενα καθώς και για το 
πως τα κατανοούν, αξιοποιούνται μέσα από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για το περιβάλλον 
και την αειφορία, ειδικότερα στην προσχολική ηλικία. Είναι σημαντικό να παρέχονται 
ευκαιρίες στην εκπαίδευση των παιδιών ώστε να διαμορφώνουν θετική στάση προς τη φύση 
και το περιβάλλον, τη διαχείριση και την προστασία του (Δημητρίου, 2012).  
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Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μια ολοκληρωμένη πτυχιακή εργασία. Προτείνεται η 
κατασκευή διαδραστικού μοντέλου ανεμογεννήτριας με βάση το Arduino, για την διδασκαλία 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Νηπιαγωγείο. H εργασία δομείται ως εξής: 
αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, στη συνέχεια περιγράφεται η ταυτότητα της 
έρευνας. Ακολούθως παρατίθενται τα αποτελέσματα και τα σχόλια, πριν από τα τελικά 
συμπεράσματα και τη βιβλιογραφία. 
 
Θεωρητικό Πλαίσιο 
Σήμερα, στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, δίνεται έμφαση στην ανάλυση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την διδασκαλία, κυρίως με την διερεύνηση των ιδεών των 
μαθητών (Driver, 2000). Επιπλέον, η εισαγωγή της έννοιας «παιδαγωγική γνώση 
περιεχομένου», η οποία αποτελεί συνδυασμό ειδικού γνωστικού περιεχομένου και 
παιδαγωγικών αρχών και πρακτικών, δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 
προσαρμόζουν την διδασκαλία τους ανάλογα με τους μαθητές και να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά της. Ο εκπαιδευτικός ερευνά ή βρίσκει σχετική βιβλιογραφία για τις 
ιδέες των μαθητών και τις μοντελοποιεί. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνει την μάθηση γιατί 
προσαρμόζει και εισάγει την νέα γνώση προετοιμασμένος,με βάση τις ιδέες των μαθητών. 
(Καριώτογλου, 2006). Στόχος των φυσικών επιστημών είναι η αντίληψη των παιδιών να 
αλλάζει για τον κόσμο γύρω τους, όπως τα φυσικά φαινόμενα και τα αντικείμενα, να μπορούν 
να αντιλαμβάνονται τον κόσμο από μια ειδική σκοπιά (Κολιόπουλος, 2002).  
Ο ήλιος, ο άνεμος, η ενέργεια της θάλασσας, είναι ανεξάντλητες πηγές ενέργειεαςκαι 
ονομάζονται Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι ΑΠΕ είναι καθαρές, καθώς δεν 
μολύνουν το περιβάλλον. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην αιολική ενέργεια. Συγκεκριμένα 
η αιολική ενέργεια αξιοποιείται όλο και περισσότερο σε περιοχές με δυνατούς ανέμους. 
Χρησιμοποιούνται ανεμογεννήτριες, οι οποίες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια των 
ανέμων σε ηλεκτρική (Καλκάνης, 1997). 
Οι ΑΠΕ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στο ΔΕΠΠΣ (2003) και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 
(ΝΠΣ, 2011) του Νηπιαγωγείου, όπως τον ηλεκτρισμό, την ενέργεια, τον αέρα. Στο ΔΕΠΠΣ 
(2003) γίνεται αναφορά στη Μελέτη Περιβάλλοντος, όπου εντάσσονται και οι Φυσικές 
Επιστήμες.Στην ενότητα Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση αναφέρεται ότι τα παιδιά 
θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία, «Να αναγνωρίζουν ορισμένες πηγές ενέργειας (π.χ. ο 
ήλιος)».Στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να προστεθούν ο αέρας, το νερό, η γεωθερμία και 
άλλες έννοιες, στις πηγές ενέργειας. Στο ΝΠΣ (2011) οι ΑΠΕ εντάσσονται τόσο στη 
μαθησιακή περιοχή των Φυσικών Επιστήμων όσο και στο Περιβάλλον και Εκπαίδευση για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
Η εκπαιδευτική ρομποτική ως παιδαγωγική προσέγγιση εντάσσεται στον κλασσικό 
εποικοδομητισμό (construcitivsm) και συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό εποικοδομητισμό 
(costructionism), όπως τον ανέπτυξε ο Papert. Το ρομπότ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 
τόσο στο σχολείο όσο και έξω από αυτό για την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Αποτελεί 
μια τεχνική κατασκευή που υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Ως περιφερειακή δομή, 
διευρύνει την αντίληψη των μαθητών για την Πληροφορική και τις ΤΠΕ. Η δημιουργία και ο 
χειρισμός ρομποτικών κατασκευών δεν επιτρέπει μόνο την κατανόηση των αντίστοιχων 
τεχνολογιών, αλλά βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν έννοιες δύσκολες στις φυσικές 
επιστήμες και σε άλλους τομείς. (Κόμης, 2004).  
 
Ταυτότητα της έρευνας 
Η παρούσα εργασία αξιοποιεί τις ΤΠΕ και συγκεκριμένα την εκπαιδευτική ρομποτική, με 
σκοπό το σχεδιασμό δραστηριότητας για τo νηπιαγωγείο, που θα ανταποκρίνεται στις 
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ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο 
νηπιαγωγείο βοηθά τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό αυθεντικών δραστηριοτήτων για τα 
παιδιά, προσφέροντάς τους ένα διαδραστικό και γεμάτο προκλήσεις και ερωτήματα 
περιβάλλον. 
Ειδικότερα, κατασκευάστηκε ένα μοντέλο ανεμογεννήτριας (Εικόνα 1), μια ρομποτική 
κατασκευή, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να διερευνήσουν και να γνωρίσουν τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μέσα σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης της 
Ανεμογεννήτριας, φαίνεται πως τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερα κίνητρα για να συμμετέχουν 
και ενισχύεται το ενδιαφέρον τους. 
 

Εικόνα 1: Ρομποτική Κατασκευή Ανεμογεννήτριας 
 

  
Το ρομποτικό μοντέλο της ανεμογεννήτριας κατασκευάστηκε με βάση το Arduino, μια 
πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, που αποτελείται από την πλακέτα Arduino και το λογισμικό 
ανάπτυξης εφαρμογών Arduino-IDE για τη δημιουργία διαδραστικών «αντικειμένων» 
(www.arduino.cc). Για τη ρομποτική κατασκευή, δημιουργήθηκε μια ξύλινη επιφάνεια. Στο 
πάνω μέρος της επιφάνειας υπήρχαν τα βουνά, η ανεμογεννήτρια και τα σπίτια, και στο κάτω 
μέρος υπήρχαν τα καλώδια και η πλακέτα Arduino για να μην είναι εμφανή.  
Το διαδραστικό μοντέλο της ανεμογεννήτριας προσομοιώνει μία ανεμογεννήτρια σταθερής 
ταχύτητας οριζόντιου άξονα. Η ανεμογεννήτρια κινείται με τις εντολές που δίνονται από ένα 
πληκτρολόγιο, το οποίο βρίσκεται πάνω στην κατασκευή. Ανάλογα με την εντολή που 
δέχεται το Arduino από το πληκτρολόγιο, τροφοδοτεί τα λαμπάκια LED που βρίσκονται στο 
εσωτερικό των σπιτιών. Η πρόθεση ήταν να προσδοθεί αληθοφάνεια στο μοντέλο, με το 
ηλεκτροπαραγωγό στοιχείο (ανεμογεννήτρια) να φωταγωγεί τα σπιτάκια, αφού αυτή είναι η 
πιο συνηθισμένη κατηγορία αξιοποίησης του ηλεκτρικού ρεύματος σε οικιακό περιβάλλον. Η 
ανεμογεννήτρια έχει σταθερή ταχύτητα, ενώ τα λαμπάκια LED αντιστοιχούν στη παραγωγή 
ηλεκτρισμού ανάλογα με τη δύναμη του ανέμου. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγή 
ηλεκτρισμού από την ανεμογεννήτρια, τόσο περισσότερα LED ανάβουν στο εσωτερικό των 
σπιτιών. 
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Με βάση τη ρομποτική κατασκευή της ανεμογεννήτριας, υλοποιήθηκε μια διδακτική 
παρέμβαση με σκοπό να εξετασθεί το κατά πόσο η ρομποτική κατασκευή μπορεί να βοηθήσει 
τα νήπια να κατανοήσουν τη χρήση, τη χρησιμότητα και τη λειτουργία της 
ανεμογεννήτριας.Κατά συνέπεια, στόχος ήταν να είναι σε θέσητα νήπια να λύνουν ανάλογα 
προβλήματα με αυτό που τους προέκυψε στην αρχή της δραστηριότητας. 
Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, παρουσιάστηκε στα παιδιά μια προβληματική 
κατάσταση. Ένα χωριό αντιμετώπιζε πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Δεν είχε καθόλου 
αποθέματα ρεύματος, ενώ οι κάτοικοι παρατήρησαν πως σχεδόν καθημερινά έπνεε δυνατός 
άνεμος. Οι κάτοικοι ζήτησαν τη βοήθεια των παιδιών για να βρεθεί μια λύση. Τα παιδιά 
κλήθηκαν να προβληματιστούν και να προτείνουν λύσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί η 
υπάρχουσα κατάσταση. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε στα παιδιά ένας πίνακας υποθέσεων – 
παρατηρήσεων. Τα παιδιά, αρχικά, διατύπωσαν υποθέσεις για το πώς θα λειτουργήσει η 
ανεμογεννήτρια ανάλογα με τον αέρα. Στη συνέχεια κατέγραψαν τις υποθέσεις τους στον 
σχετικό πίνακα και άρχισαν να παρατηρούν και να χειρίζονται το μοντέλο της 
ανεμογεννήτριας (σε πρώτη φάση το «πείραμα» αυτό υλοποιήθηκε πρώτα από τον ερευνητή 
και στη συνέχεια από τα παιδιά). Τέλος, τα παιδιά συνέκριναν τα αποτελέσματα των 
παρατηρήσεων τους με τις υποθέσεις τους και πραγματοποιήθηκε η τελική ανακεφαλαίωση 
για τη λειτουργία της ανεμογεννήτριας.Συμμετείχαν συνολικά 23 παιδιά νηπιαγωγείου (14 
(60,9%) νήπια και 9 (39,1%) προνήπια, 15 (65,2%) κορίτσια και 8 (34,8%) αγόρια). Τα 
παιδιά που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα είχαν εμπειρίες σχετικά με θέματα 
φυσικής και οικολογίας. 

 
Αποτελέσματα και σχόλια 
Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή αποτελεσμάτων ήταν το 
ιστόγραμμα, η παρατήρηση, πίνακας υποθέσεων – παρατηρήσεων και ημιδομημένες 
συνεντεύξεις. Το ιστόγραμμα, οι παρατηρήσεις και ο πίνακας υποθέσεων – παρατηρήσεων 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ενώ οι ημιδομημένες συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν μετά τη πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος (18 ημιδομημένες 
συνεντεύξεις από τα 23 παιδιά ένα μήνα μετά τη δραστηριότητα). 
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, τέθηκε στα παιδιά μια προβληματική κατάσταση ενός 
χωριού που αντιμετώπιζε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση αλλά φυσούσε δυνατός άνεμος. 
Φάνηκε πως κανένα από τα παιδιά δεν ήταν σε θέση να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, 
κανένα παιδί δεν ήταν σε θέση να αξιοποιήσει τον «δυνατό άνεμο». Με τη πάροδο της 
δραστηριότητας (συγκεκριμένα ένα μήνα μετά τη πρώτη δραστηριότητα), οι ημιδομημένες 
συνεντεύξεις έδειξαν πως η πλειοψηφίατων παιδιών (13 (72,2%) από τα 18 παιδιά που 
έλαβαν μέρος στις ημιδομημένες συνεντεύξεις) μπορούσε, πλέον να λύσει παρόμοια 
προβλήματα με αυτά του χωριού. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε ένα πρόβλημαενός νησιού που 
αντιμετώπιζε πρόβλημα ηλεκτροδότησης, ενώ καθημερινά έπνεε ισχυρός άνεμος. Η 
πλειοψηφία των παιδιών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ήταν ,πλέον, σε θέση να δώσει λύση 
σε αυτό το πρόβλημα αξιοποιώντας τον άνεμο με τη χρήση ανεμογεννήτριας. Επιπλέον, 
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 15 (65,2%) παιδιά γνώριζαν τι είναι ανεμογεννήτρια,σε 
αντίθεση με 8 (34,8%) παιδιά (μάλιστα 2 (8,7%) από τα 23 παιδιά γνώριζαν την ακριβή 
ονομασία της). Ενώ και τα 23 παιδιά ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν την κίνησή της από τον 
άνεμο, δεν την αντιλαμβάνονταν ως λύση για το πρόβλημα. Αντίθετα, πριν τη διδακτική 
παρέμβαση με το μοντέλο της ανεμογεννήτριας και κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των 
ιδεών των παιδιών, φάνηκε πως πίστευαν πως οι άνθρωποι δίνουν ενέργεια για να κινούν της 
ανεμογεννήτριες.  
Όταν τα παιδιά κλήθηκαν να κάνουν υποθέσεις, στην ολομέλεια, για τη λειτουργία της 
ανεμογεννήτριας, μέσα από τον πίνακα υποθέσεων παρατηρήσεων, σωστά προέβλεψαν πως 
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στην περίπτωση όπου δεν πνέει άνεμος η ανεμογεννήτρια δεν κινείται. Στην περίπτωση του 
«Λίγου Ανέμου» η ανεμογεννήτρια, υπέθεσαν σωστά, κινείται και παράγει «Λίγο Φως» στα 
σπίτια της κατασκευής. Ομοίως, στην περίπτωση του «Πολύ Ανέμου», υπέθεσαν πως η 
ανεμογεννήτρια κινείται το ίδιο και παράγει «Πολύ φως». Διαφωνία παρουσιάστηκε στην 
περίπτωση «Υπερβολικού ή Πάρα πολύ Ανέμου», όπου τα περισσότερα παιδιά (22 (95,7%)) 
πίστευαν πως θα παραχθεί ακόμα περισσότερο «Φως», ενώ μόλις 1 (4,3%) παιδί υποστήριζε 
πως δεν θα παραχθεί «καθόλου φως». Στη συνέχεια, μετά τις υποθέσεις πραγματοποιήθηκε το 
«πείραμα» και οι παρατηρήσεις των παιδιών συμπληρώθηκαν εκ νέου στο πίνακα ώστε να 
συγκριθούν με τις παρατηρήσεις τους.   
Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις έδειξαν πως, μετά τη δραστηριότητα, 15 (83,3%) παιδιά 
γνώριζαν, πλέον, τη λειτουργία της ανεμογεννήτριας, αντίθετα, 3 (16,7%) παιδιά δεν τη 
γνώριζαν. Επίσης, τα 15 (83,3%) παιδιά μπορούσαν με ευκολία να συνδέουν την κίνησή της 
ανεμογεννήτριας με τον άνεμο, σε αντίθεση με τα άλλα 3 (16,7%). Βέβαια, φάνηκε πως το 
27,8% (5) των παιδιών, που συμμετείχαν στις ημιδομημένες συνεντεύξεις, επιμένει στην 
αρχική ιδέα πως στην περίπτωση «Υπερβολικού Ανέμου» η ανεμογεννήτρια παράγει «πάρα 
πολύ φως». Το 72,2% (13) υποστηρίζουν πως δεν παράγεται «φως». Αξιοσημείωτο είναι πως 
τα 12 από τα 13 παιδιά υποστήριζαν, πριν από τη δραστηριότητα, πως παράγεται «πάρα πολύ 
φως». 
 
Συμπεράσματα 
Η ρομποτική κατασκευή κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών και αύξησε το κίνητρο τους για 
συμμετοχή στις δραστηριότητες, γεγονός που συμφωνεί με την άποψη της Βοσνιάδου (2006) 
πως οι ΤΠΕ μπορούν να επιδράσουν θετικά στη μάθηση, αν χρησιμοποιηθούν με 
κατάλληλους τρόπους. Περιβάλλοντα τα οποία υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ φαίνεται να 
προκαλούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κίνητρα για μάθηση σε σύγκριση με τα παραδοσιακά, 
καθώς και αποτελέσματα. Επιπλέον, η προσομοίωση – μοντέλο της ανεμογεννήτριας 
φαίνεται να έδωσε μια «πραγματική εικόνα» στα παιδιά, ώστε να κατανοήσουν τη χρήση της 
ανεμογεννήτριας, τη χρησιμότητα και τη λειτουργία της. Τόσο κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητα με τη ρομποτική κατασκευή, όσο και με την ανάλυση των ημιδομημένων 
συνεντεύξεων, φαίνεται πως τα παιδιά μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τη ρομποτική 
κατασκευή κέρδισαν μια αναπαράσταση που τα βοήθησε να καλλιεργήσουν επιστημονικές 
δεξιότητες, να οικοδομήσουν και να ανακαλύψουν τη «νέα γνώση». 
Συγκεκριμένα, ενώ τα παιδιά γνώριζαν την ανεμογεννήτρια, πριν τη δραστηριότητα – έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε, δεν μπορούσαν να περιγράψουν τη λειτουργία της, να κατανοήσουν 
τη χρήση και τη χρησιμότητά της. Η αλληλεπίδρασή τους με τη ρομποτική κατασκευή 
ευνόησε την τροποποίηση των ιδεών και των απόψεων της πλειοψηφίας των παιδιών πιο 
κοντά στις επιστημονικές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις ημιδομημένες 
συνεντεύξεις. 
Η διδακτική παρέμβαση που υλοποιήθηκε ακολουθεί τη θεωρία του Vygotsky, σύμφωνα με 
την οποία η γνώση οικοδομείται μέσα από κοινωνικές ζυμώσεις και αλληλεπιδράσεις 
(ολομέλεια – υποθέσεις – διαπραγμάτευση –παρατήρηση – οικοδόμηση της γνώσης) 
(Ντολιοπούλου, 2004). Επίσης, συμφωνεί με τη θεωρία του Bruner που λέει ότι οι μαθητές 
ανακαλύπτουν αρχές ή αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω πειραματισμού και πρακτικής 
(εξ)άσκησης (πειραματισμός με την ανεμογεννήτρια) (Μακρίδου–Μπούσιου, 2005). Τα 
αποτελέσματα, δείχνουν πως πράγματι μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον 
(ρομποτική κατασκευή) και την αλληλεπίδρασή τους μέσα σε ομάδα, τα παιδιά οικοδομούν 
και ανακαλύπτουν τη γνώση. 
Επιπλέον, η ρομποτική κατασκευή της ανεμογεννήτριας, φάνηκε να κεντρίζει το ενδιαφέρον 
των παιδιών και να τα οδηγεί, με τη βοήθεια του ερευνητή, να κατασκευάσουν και να 
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ανακαλύψουν τη «νέα γνώση» που κρυβόταν στο πρόβλημα και την ανεμογεννήτρια. 
Φαίνεται πως αυτό το μοντέλο – προσομοίωση ενισχύει το ενδιαφέρον και προσφέρει 
κίνητρα για τη συμμετοχή των παιδιών. Μέσα από τη ρομποτική κατασκευή και τον πίνακα 
υποθέσεων – παρατηρήσεων τα παιδιά είχαν την ευκαιρία και τα κίνητρα για να 
καλλιεργήσουν επιστημονικές δεξιότητες, όπως η διατύπωση και ο έλεγχος υποθέσεων, η 
παρατήρηση και η σύγκριση. 
Τέλος, η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα και το δείγμα ήταν 
περιορισμένο. Η έρευνα θα ήταν ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερο πληθυσμό. 
Επίσης, έρευνα θα μπορούσε να απευθυνθεί σε όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσα 
από ρομποτικές κατασκευές, που θα διαμόρφωναν ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον το 
οποίο θα ανταποκρινόταν ακόμα περισσότερο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. 
Προτείνεται η δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα να 
πραγματοποιηθεί σε μικρότερες αριθμητικά ομάδες, ώστε ο νηπιαγωγός να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις που προκύπτουν κατά τη διδακτική 
παρέμβαση. 
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Διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό 
σχολείο: Πειραματική εφαρμογή Νέων Προγραμμάτων Σπουδών 

 
Χειλάκη Αγγελική1 

 
1Δασκάλα στο 2ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, xilakiag@gmail.com 

 
 Περίληψη  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας 
διδακτικής πρακτικής στη διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών για την 
Α΄Δημοτικού σχετικά με το Περιβάλλον με τίτλο: «Η ζωή γύρω μας». Η καινοτομία αυτής 
της διδακτικής πρακτικής έγκειται στο γεγονός ότι πιλοτικά εφαρμόστηκαν τα Νέα 
Προγράμματα Σπουδών. Σχεδιάστηκε με αφορμή τη συμμετοχή της εκπαιδευτικού της τάξης 
στο  εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο: «Διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών 
Επιστημών - Οι ζωντανοί οργανισμοί» και εφαρμόστηκε στο μαθήμα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος σε 25 μαθητές της Α΄τάξης του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού 
Σχολείου Ιωαννίνων.  
 
Abstract The present study refers to the design implementation and evaluation of a teaching practice in 
teaching subjects of Physical Sciences for the 1st class of Primary School about the 
environment, entitled "Life around us." The innovation of this teaching practice is that the 
New Curricula were implemented experimentally. This project was designed because of the 
participation of the class teacher in a distance training seminar: "Teaching subjects of 
Physical Sciences - Living organisms." and implemented in the subject of the Environmental 
Study in the 25 students of 1nd grade of the 2nd Model Experimental Primary School of 
Ioannina. 
 
 
Εισαγωγή 
Τα Nέα Προγράμματα Σπουδών συνθέτουν τα πορίσματα της διεθνούς με την ελληνική 
έρευνα (Spyrtou et al., 2008, Κασσέτας, 2009, Plakitsi, 2010) και αποτελούν μια εφικτή 
προοπτική για την υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς αφήνουν τον πρώτο λόγο στους 
αληθινούς πρωταγωνιστές, τους μαθητές, να πράξουν και να δημιουργήσουν τις ταυτότητές 
τους μέσα από δικούς τους κώδικες (Pantidos et al., 2010). 
 
Η καινοτομική προσέγγιση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών 
Η καινοτομική προσέγγιση χαρακτηρίστηκε από το γεγονός ότι διαμορφώθηκε ένα εύρος 
θεματικών εννοιολογικών ενοτήτων, μια σε βάθος πραγμάτευση ενός εννοιολογικού πλαισίου 
με την επίδραση της «υποθετικο - παραγωγικής» μεθοδολογικής προσέγγισης και του 
στοιχείου της ένταξης της πολιτισμικής διάστασης των Φυσικών Επιστημών στις διάφορες 
θεματικές ενότητες (Koliopoulos et al., 2007).  
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Η τάση που επικράτησε τα νεότερα χρόνια ήταν αυτή της «εποικοδομητικής» προσέγγισης 
(Driver et al., 2000), στην οποία προτείνεται η παράλληλη ανάπτυξη της δηλωτικής, 
διαδικαστικής και εξαρτημένης κοινωνικής μάθησης με ποικιλία διδακτικών τεχνικών, καθώς 
και η αναδιοργάνωση του περιεχομένου. Μετέπειτα υπήρξε ενδυνάμωση της πολιτισμικής 
συνιστώσας των Φυσικών Επιστημών, συνδέοντας έτσι τη σχολική με την καθημερινή 
πολιτισμικό – βιωματική γνώση, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με την κοινότητα και 
τα πολιτισμικά εργαλεία, τα οποία διαμεσολαβούν αποτελεσματικότερα στην προσπάθεια 
παραγωγής της νέας γνώσης (Vygotsky, 1978). 
Τελευταία, η ισχυρή τάση είναι η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών να γίνεται σε 
επιστημονικά κέντρα, όπου ενισχύονται τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών για τον 
κόσμο των Φυσικών Επιστημών και η μάθηση να προκύπτει αβίαστα, ως μία λογική και 
φυσική διαδικασία (Plakitsi, 2012).  
 
Η διαθεματική προσέγγιση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών 
Τα θέματα των διαθεματικών εργασιών (Ματσαγγούρας, 2006)  προτείνεται, ως επί το 
πλείστον, να στηρίζονται στην πρόκληση (challenge-based learning). Η μάθηση, που 
στηρίζεται στην πρόκληση, θέτει τον κόσμο στο επίκεντρο και έχει ως στόχο να εξοπλίσει 
τους μαθητές με κατάλληλες δεξιότητες απαραίτητες για τη μετέπειτα ζωή τους. Οι 
διαθεματικές εργασίες προτείνεται να:  
 εμπλέκουν τους μαθητές στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων με προσωπικό 

νόημα για τους ίδιους (think globally, act locally)  
 δίνουν έμφαση στη συνεργασία, στο σχεδιασμό (planning) και στην 

επιχειρηματολογία (arguing)  
 καλλιεργούν δεξιότητες που απαιτούνται τον 21ο αιώνα. (Partnership for 21st Century 

Skills)  
 αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες  
  αξιοποιούν τα δεδομένα της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών. 

 
Μεθοδολογικό πλαίσιο της πειραματικής εφαρμογής 
Στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 
Οι βασικοί στόχοι της πειραματικής εφαρμογής είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τη ζωή γύρω 
τους και να κατανοήσουν την έννοια, την πολυπλοκότητα αλλά και την αξία του 
περιβάλλοντος. Σαφέστατα ο απώτερος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η 
συνειδητοποίηση των μικρών μαθητών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, η βελτίωση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών και η ανάπτυξη του αισθήματος σεβασμού και 
ενδιαφέροντος για ότι τους περιβάλλει. 
Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι: 
i) Ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των φυτών, των ζώων και των ανθρώπων 
σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών; ii) Πώς οριοθετείται το φυσικό περιβάλλον σύμφωνα 
με τους μαθητές και ποια είναι τα καλλιεργούμενα φυτά; iii) Πώς επιτυγχάνεται η προστασία 
του περιβάλλοντος, με ποιους τρόπους, ενέργειες και με ποιες δραστηριότητες; 
 
Η ταυτότητα της πειραματικής εφαρμογής 
Η παρούσα ερευνητική διαδικασία ακολούθησε τη μεθοδολογία της αναπτυξιακής έρευνας. Ο 
συγκεκριμένος τύπος έρευνας παράγει τη γνώση με απώτερο στόχο τη βελτίωση των 
διαδικασιών της εκπαιδευτικής σχεδίασης, της ανάπτυξης και της αξιολόγησης. Ως δείγμα  
ορίστηκαν 25 μαθητές. Ο ορισμός του δείγματος αυτού αποτελεί βολική δειγματοληψία. Η 
πιλοτική εφαρμογή ήταν διάρκειας 12 διδακτικών ωρών. 
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Συλλογή των δεδομένων 
Έγινε χρήση ποικίλων εργαλείων συλλογής δεδομένων όπως φύλλα εργασίας, έντυπο 
αξιολόγησης, καταγραφή παρατηρήσεων. Όλα αυτά αποτέλεσαν τα μέσα με τα οποία 
συλλέχτηκαν τα δεδομένα και ταυτόχρονα το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό της 
πειραματικής εφαρμογής. Οι μαθητές στο τέλος αξιολόγησαν τη διαδικασία και 
αυτοαξιολόγησαν τη συμβολή τους στην ομαδική-συνεργατική δραστηριοποίηση.  
Κλήθηκαν να συμπληρώσουν απλό ερωτηματολόγιο στο οποίο καλούνταν να ανταποκριθούν 
σε ερωτήματα απλών πολλαπλών επιλογών σχετικά με τον τρόπο εργασίας και γενικότερα το 
ενδιαφέρον για τη θεματική και τη διαδικασία. Τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τις 
δραστηριότητες που  πραγματοποίησαν στο πλαίσιο της ενότητας, τις γνώσεις που  
αποκόμισαν και τα συναισθήματα (π.χ. χαρά, ικανοποίηση, ενδιαφέρον ή μη) που άντλησαν 
από αυτές. Επίσης με έμμεσο τρόπο τους ζητήθηκε να αποδώσουν το βαθμό 
συνεργατικότητας και αλληλεπίδρασης για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τόσο με τους 
συμμαθητές τους όσο και με τον/την εκπαιδευτικό. 
 
Επεξεργασία των δεδομένων 
Η οργάνωση, σύνθεση και ανάλυση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφικών 
αναπαραστάσεων των δεδομένων προέκυψαν από την μελέτη του παραγόμενου 
εκπαιδευτικού υλικού. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με  περιγραφική ανάλυση. 
Σύμφωνα με τις διαδικασίες στην αναπτυξιακού τύπου έρευνα, ο ερευνητής- διδάσκων 
συλλέγει δεδομένα από ένα δείγμα μαθητών για να περιγράψει τις στάσεις, τις απόψεις, τις 
συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά αυτών των μαθητών σχετικά με τη μαθησιακή 
διαδικασία.  
Στη διαδικασία αυτή, ο ερευνητής-διδάσκων συγκέντρωσε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα 
χρησιμοποιώντας κυρίως τα φύλλα εργασίας των μαθητών, έπειτα τα κωδικοποίησε και 
ανέλυσε τα δεδομένα για να περιγράψει τις συμπεριφορές των μαθητών, μελέτησε τις 
απαντήσεις σε ερωτήματα και  έλεγξε τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις.  Η 
επεξεργασία των δεδομένων ήταν περιγραφική ανάλυση δεδομένων. 
 
Αποτελέσματα 
Τα κυριότερα αποτελέσματα  περιγράφουν στοιχεία όχι μόνο μαθησιακών αποτελεσμάτων 
αλλά και παρατηρήσεων ως προς τις διδακτικές προσεγγίσεις που έλαβαν χώρα. Επιπλέον, 
αναφέρονται οι μορφές διάδρασης και ενεργοποίησης των μαθητών στην πειραματική 
εφαρμογή.  
Σύμφωνα με την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων το πρώτο σημαντικό στοιχείο που 
εντοπίστηκε είναι ότι όλες οι δραστηριότητες της εφαρμογής στηρίχτηκαν στη συνεργατική 
διερεύνηση. Διασφαλίστηκαν ευκαιρίες για συμμετοχή όλων των μαθητών στις διαδικασίες 
μάθησης και οδηγήθηκαν σε συλλογική δράση (επικοινωνία και συνεργασία).  
Δεύτερον, η μελέτη του θέματος  είχε ως αποτέλεσμα τη διαδικασία διεξαγωγής ενός 
ερευνητικού σχεδίου εργασίας, γεγονός πρώτης προτεραιότητας και παιδαγωγικής αξίας στο 
σύγχρονο «νέο σχολείο». Επιπλέον, για να υλοποιηθούν οι πολλαπλοί στόχοι της 
συγκεκριμένης ενότητας υιοθετήθηκε η διαφοροποιημένη διδασκαλία (Tomlinson, 2007) με 
ενδεικτικές προσεγγίσεις όπως την ομαδική μάθηση, την καθοδηγούμενη ή συνεργατική 
διερεύνηση, τη μάθηση με ψηφιακά και συνεργατικά εργαλεία, την έρευνα στο πεδίο. Οι 
δραστηριότητες έξω από τη σχολική αίθουσα αφορούν τη μάθηση του εννοιολογικού 
πλαισίου για τη φύση στη φύση, δηλαδή οικολογικές μελέτες πεδίου (Christidou, Dimitriou, 
Xatzinikita, 2009).  
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Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι κυριότερες παιδαγωγικές δραστηριότητες που 
υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πειραματικής εφαρμογής. 

 
Πίνακας 1: Παρατίθενται οι κυριότερες παιδαγωγικές δραστηριότητες της πειραματικής 

εφαρμογής. 
 

 
Παιδαγωγικές Δραστηριότητες 

 
 

 
 

 
 

Δραστηριότητες στον κήπο, στον αγρό, στο 
δάσος  

  Τα παιδιά έπαιξαν τα αγαπημένα τους 
παιχνίδια στο δάσος. Παίζοντας «το 
παιχνίδι της σιωπής» ανακαλύπτουν 
όλους τους ήχους του δάσους. Παίζοντας 
τυφλόμυγα ενεργοποιούν τις αισθήσεις 
της αφής, της ακοής και νιώθουν όλα όσα 
τους εμπνέει το περιβάλλον.  Υλοποίησαν φωτογράφιση των ζωντανών 
οργανισμών και οδηγήθηκαν σε 
καταγραφή των παρατηρήσεών τους.  Έκαναν συλλογή εικόνων με σκοπό τον 
εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών 
φυτών και ζώων. 

 
 
 

 
 

Δραστηριότητες αειφορικής τεχνολογίας 
(το περιβάλλον και οι ΤΠΕ) 

 Έκαναν ιστοεξερεύνηση για τα 
απειλούμενα ζώα και φυτά στην Ελλάδα. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 
πληροφοριών για τους κινδύνους που 
απειλούν τα ζώα και τα φυτά 
(απειλούμενα είδη στην Ελλάδα).   Χρησιμοποίησαν  το λογισμικό 
«ΝΗΡΗΙΔΕΣ «Περιβάλλον–H προστασία 
του δάσους».  Δημιούργησαν ηλεκτρονικό ημερολόγιο 
που κατέγραφαν τις μεταβολές  των 
αειθαλή και φυλλοβόλων φυτών 
(ομαδική παρατήρηση – καταγραφή – 
δημιουργία e-portfolio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δραστηριότητες με τη χρήση του σχολικού 
εγχειριδίου αλλά και παραγόμενου διδακτικού 

υλικού 

 Οδηγήθηκαν σε δραστηριότητες 
κατηγοριοποίησης καρτών ζωντανών 
οργανισμών σε ομάδες (προετοιμασία με 
έργα αφαίρεσης και πρόσθεσης από/σε 
ομάδες: αναγνώριση ομοιοτήτων και 
διαφορών).   Χρησιμοποίησαν το σχολικό εγχειριδίο 
της Μελέτης Περιβάλλοντος και 
συγκεκριμένα τις σελίδες 133-134- 135.   Έγινε επέκταση της παραπάνω  
δραστηριότητας για μεταγνώση και 
ανατροφοδότηση. Συγκεκριμένα δόθηκαν 
στα παιδιά φύλλα εργασίας τα οποία 
συμπλήρωσαν.   Παρουσίασαν ένα ζώο ή ένα φυτό από 
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αυτά με τα οποία είχαν ασχοληθεί στο 
βιβλίο ή γνώριζαν τα ίδια.  

 
 
 

Δραστηριότητες περιβαλλοντικές στην τάξη 

 Καλλιέργησαν φυτά και φρόντισαν μικρά 
ζώα στη σχολική ζωή τους.  Επικεντρώθηκαν στην παρατήρηση των 
φυτών και δόθηκε έμφαση στο γεγονός 
ότι επρόκειτο για ζωντανούς 
οργανισμούς (αρκετά συχνά δεν 
αναφέρονται ως ζωντανοί οργανισμοί).   Στην τάξη πραγματοποίησαν συζήτηση 
πού εντόπισαν τον καθένα ζωντανό 
οργανισμό.  

Ενδεικτικά αναφέρονται και παρουσιάζονται οι εικόνες 1 και 2 όπου οι μαθητές 
καλλιέργησαν φυτά στο πλαίσιο της σχολικής ζωής τους και  παρατήρησαν τις αλλαγές των 
ζωντανών αυτών οργανισμών.  

 
Εικόνα 1: Καλλιέργεια φυτών στην τάξη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Εικόνα 2: Καταγραφή παρατηρήσεων των φυτών της τάξης. 
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Συμπεράσματα  
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης περιγραφικής έρευνας δεν μπορούν βεβαίως να 
γενικευτούν. Δείχνουν όμως ότι οι συμμετέχοντες βίωσαν τη διαδικασία και κατάφεραν να 
ενεργοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.  
Επίσης, τα στοιχεία που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη διαδικασία μπορούν να 
εμπλουτίσουν το επιστημονικό πεδίο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα τη 
διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών, καθώς είχε μελετηθεί πολυπρισματικά η 
μαθησιακή διαδικασία και η διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Τα Νέα Προγράμματα 
Σπουδών έδωσαν το έναυσμα και τα επιστημονικά εχέγγυα για σύγχρονες παιδαγωγικές 
διαδικασίες εναρμονισμένες με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 
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Ψηφιακές αφηγήσεις για την έννοια της επιχειρηματικότητας:  
Η σημασία του ήχου και της γραφικής επισήμανσης 

 
Βλάχος Γιώργος1, Γαρίνη Χρυσάνθη2 και Σπηλιωτοπούλου Βασιλική3  1Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), 

gvlachos@cti.gr)  2Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), 
xgarini@gmail.com;  3Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), 

vaspiliot@aspete.gr; spiliot@otenet.gr  
 
Περίληψη Η εργασία αυτή στόχο έχει την ανάπτυξη ενός αφηγηματικού βίντεο για την ιστορική εξέλιξη 
της έννοιας της επιχειρηματικότητας και την εξέταση του ρόλου δυο χαρακτηριστικών του 
πολυμεσικού διδακτικού υλικού, του ήχου και της γραφικής επισήμανσης, στη γνωστική 
αξιοποίηση της πληροφορίας από δυο ομάδες χρηστών, που απέκτησαν εμπειρία με τις δυο 
εκδοχές της πολυμεσικής εφαρμογής. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι θετική διαφοροποίηση, 
αναφορικά με το 2ο βίντεο, καταγράφηκε για ερωτήματα που ήταν τα πιο απαιτητικά από 
γνωστικής πλευράς, ενώ θετικές απόψεις διατυπώνονται για την αξία και των δυο εκδοχών 
της ψηφιακής αφήγησης.  
  
Abstract The aim of this paper is to report on the development of a narrative video about the historic 
line of the concept of entrepreneurship and the investigation of the role of two characteristics, 
the sound and the graphical signaling, on the cognitive use of information by two groups of 
users, who obtained experience with two versions of the multimedia application. Findings 
show that the second video was more effective for the more demanding questions, while 
positive opinions have been expressed for both versions of the digital narration.  
 
 
Εισαγωγή 
Η σημασία της αξιοποίησης του πολυμεσικού υλικού στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας 
για την επίτευξη της σε βάθος κατανόησης των εννοιών από τους μαθητές, βασίζεται  στην 
ενεργοποίηση των δύο καναλιών για την επεξεργασία της πληροφορίας, του οπτικού-χωρικού 
(pictorial mode)  μέσω του οποίου επεξεργάζονται οι εικόνες ως οπτικές αναπαραστάσεις και 
του ακουστικού-προφορικού (verbal mode), μέσω του οποίου επεξεργάζονται οι λέξεις ως 
ήχοι (Paivio, 1986, Mayer, 2009). Το video, μια από τις πολυμεσικές εφαρμογές, ως μέσο 
διδασκαλίας οπτικοποιεί την νέα γνώση, συνδέει αφηρημένες έννοιες με την πρακτική τους 
έκφραση και αμβλύνει την απόσταση του σχολικού περιβάλλοντος από την κοινωνική 
πραγματικότητα (Jurich, 1999). Μια εκδοχή του video ως εκπαιδευτικό και μαθησιακό 
εργαλείο αποτελεί η δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων. Ως αφήγηση προσδιορίζεται η 
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διήγηση μύθων ή ιστοριών μέσω των οποίων καταγράφονται και μεταβιβάζονται στάσεις ή 
γεγονότα (Bruner, 1991), ενώ η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί την εξέλιξη της απλής αφήγησης 
με την χρήση πολυμεσικών και διαδραστικών εφαρμογών. Ένας από τους τρόπους 
αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης αποτελεί η παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης μιας 
έννοιας ή φαινομένου ενός επιστημονικού πεδίου (Robin, 2008). Η ενασχόληση των μαθητών 
με τη διαχρονική εξελικτική πορεία της επιστημονικής γνώσης συνδέεται με την επίτευξη 
επιστημικών στόχων (Osborne, 2005), καθώς συντελεί στην κατανόηση των μαθητών όχι 
μόνο των βασικών αρχών της επιστήμης, αλλά και του πολιτιστικού και κοινωνικού πλαισίου 
στο οποίο η επιστήμη έχει εξελιχθεί και διαμορφωθεί (Kafai & Gilliland-Swetland, 2001). 
Κεντρικού ενδιαφέροντος είναι πώς διαφορετικές μορφές αναπαράστασης διευκολύνουν τον 
ακροατή στην κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου του διδακτικού υλικού (Brünken 
et al., 2002) και τέτοιου είδους ερωτήματα βρίσκονται στην ερευνητική αιχμή (Brünken et al., 
2004). Το ζήτημα του σχεδιασμού πολυμεσικών εφαρμογών που να περιλαμβάνουν διδακτικά 
μηνύματα, ώστε να υποστηρίζουν τη βαθύτερη κατανόηση των μαθητών είναι σημαντικό και 
χρήσιμο και διάφορα ερευνητικά προγράμματα έχουν μελετήσει συγκεκριμένες πλευρές του 
πώς ειδικά σχεδιασμένο διδακτικό πολυμεσικό υλικό επιδρά στην κατανόηση των μαθητών 
(Mayer, 2002).  Η εργασία αυτή εξετάζει πως δυο διαφορετικές εκδοχές μιας ειδικά 
σχεδιασμένης ιστορικής ψηφιακής αφήγησης για την έννοια της επιχειρηματικότητας 
επιδρούν στην γνωστική αξιοποίηση των πληροφοριών από δυο ομάδες που παρακολουθούν 
το βίντεο. 
   
Πλαίσιο - Μεθοδολογία 
Η έννοια της επιχειρηματικότητας βρίσκεται σήμερα στην οικονομική και κοινωνική 
επικαιρότητα, είναι όμως μια διαχρονικής αξίας έννοια. Με βάση το ιστορικό της πλαίσιο 
σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ένα video σε δύο εκδοχές, προσπαθώντας να υιοθετηθούν 
κάποιες από τις αρχές για τη μείωση του γνωστικού φορτίου (Mayer et al., 1999). Οι εκδοχές 
είναι ίδιες ως προς το περιεχόμενό που πραγματεύονται, αλλά διαφέρουν σε δυο κρίσιμα 
σημεία: στον ήχο και στα γραφικά τους στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, τα δυο βίντεο έχουν ως 
κοινό στόχο την ανάδειξη των διαφορετικών προσεγγίσεων της επιχειρηματικότητας από την 
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και της ιστορικής εξέλιξης της έννοιας αυτής. Το πρώτο βίντεο, 
(διάρκειας 4:21 λεπτά) δεν πλαισιώνεται από ήχο και δεν περιλαμβάνει γραφικές 
επισημάνσεις των ιστορικών κόμβων. Στο πάνω μέρος του εμφανίζεται ο τίτλος της κάθε 
χρονικής περιόδου/στιγμής που αφορά στην εξέλιξη της έννοιας της επιχειρηματικότητας, 
στο μεσαίο μέρος παρουσιάζονται οι αντίστοιχες πληροφορίες (κείμενο και εικόνα), ενώ στο 
κάτω μέρος υπάρχει μια ιστοριογραμμή που περιλαμβάνει όλες τις βασικές χρονικές στιγμές 
και περιόδους (σχετικές οθόνες στις εικόνες 1 και 2).  
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Εικόνα 1: Screenshots από την πρώτη εκδοχή του βίντεο 
 

  
 Αντιθέτως, το δεύτερο βίντεο (διάρκειας 4:30 λεπτά) συνοδεύεται από ένα μοντέρνο μουσικό 
κομμάτι χωρίς λόγια και με εντονότερα γραφικά στοιχεία. Το κάτω μέρος του βίντεο 
περιλαμβάνει την ιστοριογραμμή, ενώ δεν υπάρχει πάνω μέρος. Στο μεσαίο μέρος αρχίζει να 
ξεδιπλώνεται μια γραμμή η οποία αντιπροσωπεύει την κύλιση του χρόνου. Ο χρόνος ξεκινάει 
με την πρώτη εμφάνιση της έννοιας της επιχειρηματικότητας στη Μυθολογία και φτάνει στη 
σημερινή πραγματικότητα. Ανάλογα με τη χρονική περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, 
εμφανίζεται ένας κόμβος στη γραμμή που δηλώνει νοητά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
και στη συνέχεια παρουσιάζονται με κινούμενο τρόπο οι αντίστοιχες πληροφορίες (κείμενο 
και εικόνα).  
 

Εικόνα 2: Screenshots από την δεύτερη εκδοχή του βίντεο 
 

  
 
Οι δυο εκδοχές δόθηκαν προς παρακολούθηση σε ένα σύνολο χρηστών. Κάθε χρήστης 
παρακολούθησε ατομικά μόνο μια από τις δυο εκδοχές. Για τη διερεύνηση των γνωστικών 
αποτελεσμάτων των βίντεο αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο αξιοποιώντας το εργαλείο του 
Google Drive, που περιελάμβανε πέντε ερωτήματα κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής) και 
ένα ανοικτό ερώτημα σχετικό με την κριτική αξιολόγηση των βίντεο. Κάθε ερωτηματολόγιο 
απαντήθηκε από δυο ομάδες 40 χρηστών μέσω των ακολούθων δυο συνδέσμων: 
(https://sites.google.com/site/epixirimatikotita1/, https://sites.google.com/site/epixirimatikotita2/). 
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Οι απαντήσεις και των δυο ομάδων στα ίδια ερωτήματα αναλύθηκαν και αξιολογήθηκε η 
κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου των δύο εκδοχών του video με βάση την 
επιστημονική ορθότητα των απαντήσεων. 
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Με βάση την ανάλυση και τη διερεύνηση της κατανόησης των ομάδων που παρακολούθησαν 
προέκυψαν κάποια ευρήματα αναφορικά με την επίδραση των τεχνικών χαρακτηριστικών του 
βίντεο, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
Το πρώτο ερώτημα αφορούσε την θεωρητική προσέγγιση του Karl Marx (Ριζοσπαστική 
σχολή) της έννοιας της επιχειρηματικότητας. Η σωστή απάντηση στο ερώτημα ήταν η 
απάντηση γ: η κατοχή κεφαλαίων και η εκμετάλλευση της υπεραξίας της εργασίας  των 
εργαζομένων. Στο ερώτημα αυτό απάντησε σωστά το σύνολο των ερωτηθέντων που 
παρακολούθησαν την εκδοχή του video χωρίς ήχο, ενώ το 94,74% όσων παρακολούθησαν 
την εκδοχή του video με ήχο. Συνεπώς δεν παρουσιάζεται κάποια σημαντική διαφοροποίηση 
ως προς  το  ποσοστό σωστών απαντήσεων μεταξύ των δύο δειγμάτων. 
Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε την προσέγγιση του Schumpeter στην έννοια της 
επιχειρηματικότητας. Η σωστή απάντηση στο ερώτημα αυτό ήταν η δ: η ανάληψη 
επιχειρηματικού ρίσκου, ο συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας και η μετατροπή μιας 
εφεύρεσης σε πετυχημένη καινοτομία. Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων ήταν 100% για την 
εκδοχή του video χωρίς ήχο και 94,74% για την εκδοχή του video με ήχο (δεύτερη εκδοχή). 
Αναφορικά με την εναλλακτική απάντηση (β) ανάληψη του επιχειρηματικού ρίσκου, η  οποία 
δόθηκε στην δεύτερη εκδοχή του video (χωρίς ήχο) είναι ελλιπής και  δεν περιλαμβάνει όλα 
τα  στοιχεία τα οποία προσδίδει ο Schumpeter  στην έννοια της επιχειρηματικότητας και είναι 
πέραν της ανάληψης ρίσκου, ο συντονισμός της παραγωγής και η διάσταση της καινοτομίας. 
Όπως και στο πρώτο ερώτημα τα ποσοστά απαντήσεων των ερωτηθέντων και στις δύο 
εκδοχές του video είναι υψηλά και δεν αποκλίνουν μεταξύ τους. 
Αναφορικά με το τρίτο ερώτημα που τέθηκε (ποιος από τους θεωρητικούς υποστήριξε  ότι η 
επιχειρηματικότητα αποσπά το άτομο από την κατάκτηση ανώτερων στόχων), η σωστή 
απάντηση ήταν η  γ: Ο Πλάτωνας. Την απάντηση αυτή επέλεξε το 81,82 % των ερωτηθέντων 
για την πρώτη εκδοχή του video (χωρίς ήχο) και  84,21%  για τη δεύτερη εκδοχή του. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις σε σχέση με τις λανθασμένες απαντήσεις την 
μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζει η απάντηση α: Θωμάς Ακινάτης. Η επιλογή της 
συγκεκριμένης απάντησης ενδεχομένως να οφείλεται σε προϋπάρχουσες γνώσεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με τον θεοκρατικό χαρακτήρα της μεσαιωνικής περιόδου και την 
τεράστια επιρροή της εκκλησίας στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Συνεπώς η αντίληψη 
ότι η επιχειρηματικότητα συνδέεται με την απόσπαση του ανθρώπου από την κατάκτηση 
ανώτερων στόχων (αντίληψη η οποία σχετίζεται  με μια ηθική θεώρηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας) είναι ευκολότερο να συσχετιστεί με τον Θωμά Ακινάτη, ο οποίος υπήρξε 
θεολόγος και ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας 
στην εποχή του Μεσαίωνα. Στο τρίτο ερώτημα παρατηρούμε ότι τα ποσοστά σωστών 
απαντήσεων και στα δύο δείγματα είναι συγκριτικά χαμηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα 
δύο ερωτήματα. 
Ως προς την κατανόηση του περιεχομένου, εκεί που παρατηρήθηκε σημαντική 
διαφοροποίηση ήταν στις δύο τελευταίες ερωτήσεις κλειστού τύπου, με τους ερωτηθέντες το 
πρώτου βίντεο να απαντάνε λιγότερο σωστά σε σχέση με αυτούς του δεύτερου (Πίνακας 1). 
Χρειάζεται να επισημανθεί ότι τα δυο ερωτήματα, το 4ο και το 5ο, έχουν έναν αυξημένο 
βαθμό δυσκολίας, καθώς πρόκειται για ερωτήματα σύνδεσης οικονομικών θεωριών και 
σχολών με τις χρονικές περιόδους στις οποίες διαμορφώθηκαν. Με βάση τα ποσοστά 
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παρατηρούμε ότι οι χρήστες του βίντεο με τον ήχο και τα γραφικά χαρακτηριστικά τα πήγαν 
καλύτερα σε σχέση με αυτούς του απλού βίντεο.  
Πιο συγκεκριμένα: Το τέταρτο ερώτημα «Με ποια χρονική περίοδο/γεγονός συνδέεται η 
εμφάνιση του οικονομικού φιλελευθερισμού/καπιταλισμού;», αποτελεί ένα ερώτημα σύνδεσης 
της έννοιας της επιχειρηματικότητας με μια ιστορική περίοδο. Παρουσιάζεται, δηλαδή, μια 
σύνδεση της οικονομικής σχολής με την αντίστοιχη χρονική περίοδο στην οποία 
εμφανίστηκε. Στο ερώτημα αυτό επέλεξαν τη σωστή απάντηση δ: βιομηχανική επανάσταση, 
το 84,85% των ερωτηθέντων για το video χωρίς ήχο και το 92,11 % των ερωτηθέντων που 
παρακολούθησαν την εκδοχή του video με ήχο. Στο ερώτημα αυτό παρουσιάζεται και η 
μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων συγκριτικά με τα υπόλοιπα ερωτήματα.  
Το πέμπτο ερώτημα αφορούσε την σύνδεση της έννοιας της επιχειρηματικότητας με την 
εμπορική δραστηριότητα και σωστή απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι η γ: περίοδος του 
μερκαντιλισμού ή της εμποροκρατίας. Την απάντηση αυτή επέλεξε το 69,70% των 
ερωτηθέντων για το video χωρίς ήχο και το 76,32 % όσων παρακολούθησαν την εκδοχή του 
video με ήχο. Στο ερώτημα αυτό που όπως και το ερώτημα 4 συνδέει τις οικονομικές σχολές 
με τις χρονικές περιόδους εμφάνισης τους, παρατηρούμε, επίσης, μια διαφοροποίηση 
ανάμεσα στις δυο ομάδες.  
 

Πίνακας 1: Ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά ερώτημα 
 Ερωτήματα Ποσοστά (%), Ν=40   

Απλό Video χωρίς 
ήχο 

Ποσοστά (%), Ν=40   
Video με ήχο και φωτεινό σήμα 

Πρώτο 100,00 94,74 
Δεύτερο 100,00 94,74 
Τρίτο 81,82 84,21 
Τέταρτο 84,85 92,11 
Πέμπτο 69,70 76,32 

 Ένα χρήσιμο συμπέρασμα, που προκύπτει από το ανοικτό ερώτημα που τους τέθηκε, είναι η 
διαφοροποίηση η οποία υπάρχει ως προς την εκτίμηση για τον όγκο των πληροφοριών και τη 
δυνατότητα απομνημόνευσης πληροφοριών. Στο πρώτο video ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 
ερωτηθέντων προσδιορίζει ως μεγάλο τον όγκο των παρατιθέμενων πληροφοριών με 
αποτέλεσμα τη δύσκολη απομνημόνευση τους, ενώ για το δεύτερο video το ποσοστό αυτό 
μειώνεται αρκετά. Αναφορικά με τη διάσταση ήχος, η απουσία ήχου και αφήγησης 
επισημαίνεται από αρκετούς ερωτηθέντες. Αντίθετα, στο δεύτερο βίντεο πολλοί χρήστες 
φαίνονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ύπαρξη μουσικής ενώ λίγοι από αυτούς 
αναφέρουν ότι θα ήθελαν να υπήρχε αφήγηση, αντί για μουσικό κομμάτι.  
Τέλος, η γενική άποψη που σχημάτισαν οι χρήστες για τα δυο βίντεο είναι αρκετά θετική. 
Μια πρώτη παρατήρηση διακρίνει την ύπαρξη σύντομων και εκτεταμένων απαντήσεων. 
Αναφορικά με το πρώτο βίντεο, οι σύντομες απαντήσεις είναι λιγότερο συχνές από ότι στο 
σύνθετο βίντεο. Το γεγονός ότι για το απλό βίντεο υπάρχουν περισσότερες εκτεταμένες 
απαντήσεις σε σχέση με το σύνθετο μπορεί να σημαίνει ότι οι χρήστες του απλού βίντεο 
ήθελαν να σχολιάσουν τον ελλειμματικό χαρακτήρα του, όπως η έλλειψη αφήγησης και τα 
έντονα γραφικά στοιχεία. 
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Αναφορικά με τη συγκράτηση των πληροφοριών υπάρχει ένα 11% όσων παρακολούθησαν το 
πρώτο βίντεο που θεωρούν πως η απομνημόνευση των πληροφοριών είναι δύσκολη, ενώ 
κανένας από όσους παρακολούθησαν το σύνθετο βίντεο δεν έχει σχολιάσει κάτι ανάλογο. 
Αυτό ίσως δείχνει ότι παρόλο που ο όγκος των πληροφοριών και στα δυο βίντεο είναι ίδιος, 
στο βίντεο με τον ήχο και τα έντονα γραφικά στοιχεία δεν γίνεται αντιληπτός και δεν 
αναφέρεται, ενώ στο απλό βίντεο είναι πιο αισθητός. Αυτό πιθανόν έχει να κάνει με το 
γεγονός ότι ο κατάλληλος ήχος και τα σωστά οπτικά εφέ δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα 
και προκαλούν περισσότερο το ενδιαφέρον του χρήστη από ότι σε ένα απλούστερο βίντεο. 
Ένα θέμα που έχει, επίσης, ενδιαφέρον είναι οι αναφορές στον ήχο και στην αφήγηση. Στο 
σύνθετο βίντεο οι θετικές κριτικές είναι περισσότερες από ότι στο απλό βίντεο, 
επιβεβαιώνοντας πως το εμπλουτισμένο με ήχο και γραφικά στοιχεία βίντεο είναι 
προτιμότερο σε σχέση με το απλό, ενώ η απουσία του ήχου και ιδιαίτερα της αφήγησης είναι 
αισθητή στο πρώτο βίντεο. Η απουσία αφήγησης επισημαίνεται από το 8,3% όσων 
παρακολούθησαν το video χωρίς ήχο, ενώ μόλις από το 2% για το video με ήχο. 
Χαρακτηριστική απάντηση για το πρώτο βίντεο είναι η ακόλουθη: «το βίντεο ήταν αρκετά 
βοηθητικό, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να εμπεδώσουν το πως εξελίχθηκε η 
επιχειρηματικότητα στο πέρασμα των χρόνων. Αυτό που ίσως έλειπε από το βίντεο ήταν η 
αφήγηση που θα έδινε ζωντάνια και θα προκαλούσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των 
μαθητών.» 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Συμπερασματικά το βίντεο με τον ήχο και τα εντονότερα γραφικά χαρακτηριστικά φαίνεται 
να έχει καλύτερη ανταπόκριση τόσο στο γνωστικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των 
σχολιασμών. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η προσθήκη μουσικού ήχου και τα κατάλληλα 
οπτικά εφέ δημιουργούν όχι μόνο ένα πιο ευχάριστο κλίμα, αλλά στηρίζουν καλύτερα την 
επισήμανση και σύνδεση κρίσιμων στοιχείων που περιλαμβάνονται στο βίντεο σε σχέση με 
την απλούστερη εκδοχή του. Αν και η διαδικασία που επιδρά ένα πολυμεσικό διδακτικό 
υλικό στη μάθηση είναι δύσκολο να καταγραφεί με ακρίβεια, η χρήση ήχου και γραφικών με 
συγκεκριμένο τρόπο ως προς το εννοιολογικό πεδίο φαίνεται να οδηγεί σε πιο 
αποτελεσματικό από γνωστικής πλευράς πολυμεσικό διδακτικό υλικό, πιθανόν μέσα από την 
μείωση του γνωστικού φορτίου για τη μάθηση (Mayer et al., 1999). Ο ρόλος κάποιων 
τεχνικών χαρακτηριστικών αξίζει να μελετηθεί πιο επικεντρωμένα αναφορικά με το πώς 
μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση, έτσι ώστε να προκύψει μια τεκμηριωμένη (evidence-
based) προσέγγιση για το πώς οι μαθητές αισθητοποιούν το διδακτικό υλικό και μπορούν να 
χρησιμοποιούν την γνώση σε νέες καταστάσεις (generative learning) (Fiorella & Mayer, 
2015). Πιο συγκεκριμένα, όπως οι Mayer & Moreno (2003) έχουν προσδιορίσει χρειαζόμαστε 
τρόπους ώστε να καταγράψουμε με ακρίβεια «το γνωστικό φορτίο, όπως το βιώνουν οι 
μαθητές, τις γνωστικές απαιτήσεις των διδακτικών υλικών και τους γνωστικούς πόρους που 
είναι διαθέσιμοι στον κάθε μαθητή» (σελ. 51). Η μικρής κλίμακας ερευνητική προσπάθεια 
της παρούσας εργασίας αναδεικνύει διάφορα στοιχεία σχετικά με τον ρόλο που διάφορα 
χαρακτηριστικά σε ένα πολυμεσικό υλικό μπορεί να παίζουν στην εμπειρία που αποκτά 
κάποιος που το παρακολουθεί. Η έρευνα στα πολυμεσικά διδακτικά εργαλεία εξακολουθεί να 
είναι ένα ενδιαφέρον και μελλοντικά πεδίο τόσο για τη διδακτική, όσο και την εκπαιδευτική 
τεχνολογία.   
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Περίληψη Στην εργασία αυτή διερευνάται το επίπεδο κατανόησης και ευχέρειας χειρισμού τριών 
μορφών δισδιάστατων διαγραμματικών αναπαραστάσεων και συγκεκριμένα, των προβολών 
Fischer, των προβολών Newman και των διαγραμμάτων στικτών και έντονων γραμμών. Με 
χρήση των απαραίτητων ερωτηματολογίων εξετάζεται η σχέση που έχει η κατανόηση και η 
ευχέρεια χειρισμού των μοριακών διαγραμμάτων τόσο με την πρότερη γνώση Χημείας, όσο 
και με την οπτικοχωρική αντίληψη των φοιτητών. Για την διερεύνηση των γνωστικών 
στρατηγικών που ακολουθούν οι φοιτητές κατά τη μεταφορά και τη μετάφραση ανάμεσα στις 
αναπαραστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν συνεντεύξεις και δεδομένα από οφθαλμικό καταγραφέα.  
Abstract In this paper the level of understanding and the fluency in manipulating three forms of two 
dimensional diagrammatic representations, namely Fischer Projections, Newman Projections 
and Dash-Wedge diagrams, is examined. The relationship between students’ understanding of 
molecular representations with α) their prior chemistry knowledge and b) their spatial abilities 
are examined with the use of computer-based questionnaires. Eye tracking methodology and 
think-aloud protocols were employed to address what types of cognitive strategies do students 
use when trying to match 2D diagrammatic representations. 
 
 
1. Εισαγωγή 
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, υπάρχει ουσιαστική διαφορά στον τρόπο με τον οποίο 
χειρίζονται οι εμπειρογνώμονες και οι αρχάριοι τις μοριακές αναπαραστάσεις (Kumi et al., 
2013). Η εμπειρία των εμπειρογνωμόνων φαίνεται να είναι σημαντική στην αναγνώριση των 
χωρικών σχέσεων, στις μετατροπές της κάθε αναπαράστασης, στην νοητική διασύνδεση των 
αναπαραστάσεων, στην επιλογή της κατάλληλης αναπαράστασης,  καθώς και τις 
μεταφράσεις από μια αναπαράσταση σε μια άλλη (Stieff & Raje, 2010; Stieff, 2011; Wu & 
Shah, 2004). Οι παραπάνω ικανότητες των εμπειρογνωμόνων συνοψίζονται στον όρο 
«αναπαραστασιακή δεξιότητα» (Kozma & Russell, 2005) και ο βαθμός στον οποίο ένας 
φοιτητής τις έχει αναπτύξει, επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις αναπαραστάσεις 
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Χημείας. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραστασιακή δεξιότητα είναι η 
οπτικοχωρική αντίληψη του φοιτητή (Stieff, 2011; Harle & Towns, 2011) καθώς και οι 
πρότερες γνώσεις που διαθέτει για το πεδίο που διδάσκεται (Kozma & Russell, 2005). 
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αρχάριοι φοιτητές εστιάζουν κυρίως στα επιφανειακά 
χαρακτηριστικά των αναπαραστάσεων όπως για παράδειγμα το σχήμα και το μέγεθος των 
ατόμων, σε αντίθεση με τους εμπειρογνώμονες που μπορούν να εμβαθύνουν πέρα από τα 
επιφανειακά χαρακτηριστικά, κατανοώντας τα φαινόμενα βάσει των επιστημονικών αρχών 
και ανεξάρτητα από το είδος του συμβολικού συστήματος (Kozma & Russell, 2005; Bussey 
& Orgill, 2015; Olimpo et al., 2015; Heyworth, 1999). Οι στόχοι αυτής της έρευνας είναι: α) 
να διερευνηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην κατανόηση και στο 
χειρισμό των δισδιάστατων διαγραμματικών αναπαραστάσεων όπως οι προβολές Fischer 
(FP), οι προβολές Newman (NP) και τα διαγράμματα στικτών και έντονων γραμμών (DW) 
(Εικόνα 1), β) να βρεθούν οι γνωστικοί παράγοντες με τους οποίους σχετίζονται οι δυσκολίες 
αυτές και γ) να εξαχθούν προτάσεις για τις αρχές και τη σχεδίαση λογισμικού που είναι 
δυνατό να άρει τις δυσκολίες αυτές. 
Εικόνα 1: Τύποι εξεταζόμενων αναπαραστάσεων: Προβολές Fischer (FP), Προβολές Newman (NP) 

& τρεις τύποι διαγραμμάτων στικτών και έντονων γραμμών (DW1, DW2, DW3). 

  
 

2. Μεθοδολογία 
 Υλικό 

Για το σκοπό της έρευνας σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν τρία ψηφιακά τεστ: α) το τεστ 
προβολών Fischer (FPT), β) το τεστ προβολών Newman (NPT) και γ) το τεστ στερεοχημικών 
δομών (SCT). Τα τεστ έχουν 24, 16 και 16 ερωτήματα αντιστοίχως, τα οποία αποτελούνται 
από ζεύγη διαγραμματικών αναπαραστάσεων που είναι μετατροπές της ίδιας αναπαράστασης 
ή μεταφράσεις από μια αναπαράσταση σε άλλη. Τα ερωτήματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα 
με το είδος των αναπαραστάσεων (FP, NP, DW1, DW2, DW3) (Εικόνα 1 έως 6) και το είδος 
της διεργασίας από την οποία προέκυψαν (όπως εσωτερικές περιστροφές, κατοπτρισμοί και 
περιστροφές στο επίπεδο).  
 

Εικόνα 2: Τα τρία ζεύγη αναπαραστάσεων για το τεστ Προβολών Fischer. 
 

 
 

 
 

Εικόνα 3: Τύποι γενεσιουργών διεργασιών για το τεστ Προβολών Fischer. 
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Εικόνα 4: Τα δύο ζεύγη αναπαραστάσεων & Τύποι γενεσιουργών διεργασιών για το τεστ Προβολών 
Newman. 

 

 
 

Εικόνα 5: Τα τρία ζεύγη αναπαραστάσεων για το τεστ Στερεοχημικών Δομών.  

  
Εικόνα 6: Τα τρία ζεύγη γενεσιουργών διεργασιών για το τεστ Στερεοχημικών Δομών. 

 
 
Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν δύο τεστ μέτρησης της οπττικοχωρικής ικανότητας των 
φοιτητών: α) Purdue Spatial Visualization Test: Rotation (PSVT: R) (Bodner et al., 1997) και 
β) Greek Spatial Ability Test (GSAT) (Tsaousis et al., 2007) για τα οποία αναπτύχθηκαν 
ψηφιακές εκδόσεις. Για την εκτίμηση των γενικών γνώσεων Χημείας των φοιτητών 
χρησιμοποιήθηκε το European Chemistry Test (EChemTest), το οποίο αναπτύχθηκε από την 
European Chemistry Thematic Network Association (ECTN) (Lagana, 2006). Για να 
διερευνηθούν οι στρατηγικές που ακολούθησαν οι φοιτητές χρησιμοποιήθηκε οφθαλμικός 
καταγραφέας (Tobii eye tracker T120) κατά την απάντηση αντιπροσωπευτικών δοκιμασιών 
(tests), καθώς και συνεντεύξεις. 
 
Συμμετέχοντες και Διαδικασία 
Οι συμμετέχοντες ήταν 33 φοιτητές του τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο 2ο και 3ο έτος σπουδών και η έρευνα έγινε κατά τους 
μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2014. Αρχικά έγινε μια εισαγωγή στη φύση των ερωτημάτων  
και στον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών τεστ. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες απάντησαν 
στα τεστ αφού πρώτα εξασκήθηκαν σε τρία ερωτήματα εξάσκησης. Τα δεδομένα (ορθότητα 
και χρόνος απάντησης) συγκεντρώθηκαν και ακολούθησε στατιστική ανάλυση. Οκτώ από 
τους συμμετέχοντες επιλέχθηκαν τυχαία για συνέντευξη και για την καταγραφή των 
οφθαλμικών τους κινήσεων κατά την απάντηση μικρότερων εκδόσεων των παραπάνω τριών 
τεστ που δημιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτό. Τα δεδομένα από τον καταγραφέα και τις 
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συνεντεύξεις συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν ώστε να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τις 
γνωστικές στρατηγικές που ακολουθούνται από τους φοιτητές. 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα περιγραφικά στατιστικά για όλα τα τεστ που εφαρμόστηκαν. 
Στο SCT οι φοιτητές παρουσίασαν περισσότερα λάθη και είχαν μεγαλύτερους χρόνους 
απάντησης, ενώ στο NPT οι επιδόσεις τους ήταν συνολικά καλύτερες και από τα τρία τεστ.  
Από την ανάλυση προέκυψε ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση των επιδόσεων στα τρία τεστ 
με τις επιδόσεις στα τεστ μέτρησης της οπτικοχωρικής αντίληψης: 
α) για τα FPT & GSAT r(32) =0.24(p>.05) ενώ για τα FPT & PSVT:R r(31) =0.30(p>.05), 
β) για τα NPT & GSAT r(32) =0.08 (p>.05) ενώ για τα NPT & PSVT:R r(31) =0.10 (p>.05), 
γ) για τα SCT & GSAT r(32) =0.21 (p>.05) ενώ για τα SCT & PSVT:R r(31) =0.19 (p>.05).  
Οι επιδόσεις σε δύο από τα τρία τεστ παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με τις επιδόσεις στο 
τεστ γνώσεων Χημείας: α) FPT r(32)=0.51 (p<.05) και β) SCT r(32)=0.58 (p<.01).  
Από την ανάλυση βρέθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στις επιδόσεις των φοιτητών στα FP-
FP και στα FP-DW1 ερωτήματα  r(32)=0.40 (p<.05), όπως επίσης και ανάμεσα στις επιδόσεις 
τους στα ερωτήματα της διεργασίας PR1 με τις επιδόσεις στο PSVT:R τεστ r(31)=0.47 
(p<.01).  
Η κατηγοριοποίηση που έγινε και αναλύθηκε παραπάνω, φαίνεται να επηρεάζει στατιστικά 
σημαντικά τις επιδόσεις στα τεστ FPT και SCT (Εικόνα 7). Η ανάλυση διακύμανσης 
επαναλαμβανόμενων μετρήσεων για τις επιδόσεις των φοιτητών στο FPT, έδειξε στατιστικά 
σημαντική επίδραση του τύπου της αναπαράστασης F(1.6, 49.6)=5.1, p<.05 και του τύπου 
της γενεσιουργού διεργασίας F(3, 93)=15.3, p<.01. (Εικόνα 7, Ιστογράμματα 1-2). Η ανάλυση 
διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων για τους χρόνους απάντησης των φοιτητών 
στο FPT, έδειξε στατιστικά σημαντική επίδραση τόσο του τύπου της αναπαράστασης F(2, 
62)=13.107, p<.01, όσο και του τύπου της διεργασίας F(3, 93)=4.7, p<.01 (Εικόνα 7, 
Ιστογράμματα 3-4). Η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων για τις 
επιδόσεις των φοιτητών στο SCT, έδειξε στατιστικά σημαντική επίδραση του τύπου της 
γενεσιουργού διεργασίας  F(2, 62)=4.7, p<.05. (Εικόνα 7, Ιστόγραμμα 5).  
 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι Επίδοσης & Χρόνου για όλα τα τεστ. 
 

Τεστ Αντικείμενα N* Μέσος Όρος 
Επίδοσης 

SD Επίδοσης Μέσος Χρόνος 
(min) 

SD Χρόνου 

FPT 24 32 14.63(61%) 3.05 7.49 2.43 
NPT 16 32 11.34(71%) 2.89 5.40 1.57 
SCT 16 32 9.00(56%) 2.13 6.02 2.03 

PSVT:R 20 31** 11.26(56%) 3.79 8.59 1.86 
GSAT 12 32 9.19(77%) 2.62 9.14 3.93 

EChemTest 30 32 53.25(53%) 9.53 30.8 5.92 
*Ένας συμμετέχοντας δεν συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση γιατί δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία. 

**Ένας συμμετέχοντας δεν συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση γιατί είχε χρόνους απάντησης μικρότερους από 500ms. 
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Εικόνα 7: Ιστογράμματα Μέσου Όρου Επίδοσης ανά Κατηγορία (1, 2, 3, 4: μέσος όρος επίδοσης και 
μέσος χρόνος ανά τύπο αναπαράστασης και διεργασίας στο FPT, 5: μέσος όρος επίδοσης ανά τύπο 
διεργασίας στο SCT).  

  
Από τις συνεντεύξεις (Πίνακας 2) και τα δεδομένα του οφθαλμικού καταγραφέα (Εικόνα 8) 
φαίνεται ότι οι φοιτητές ακολούθησαν ανάλογες στρατηγικές επίλυσης στις ερωτήσεις όπου 
οι αναπαραστάσεις είχαν σταυροειδή μορφή στο FPT ενώ δεν παρατηρήθηκε το ίδιο 
φαινόμενο για το τεστ στερεοχημικών δομών, SCT. Επίσης οι εκλειπτικές και οι 
διαβαθμισμένες δομές στο NPT φαίνεται να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο σε μια από 
τις δύο γενεσιουργούς διεργασίες.  
 
Εικόνα 8: Οφθαλμικές κινήσεις κατά: Α) τη σύγκριση δυο σταυροειδών αναπαραστάσεων (FP και 
DW1), Β) δύο διαβαθμισμένων προβολών Newman (NP), και Γ) δύο αναπαραστάσεων στικτών και 
έντονων γραμμών (DW2). 
 

                                         
                                  Α                                                                                             Β                                                                                          

 
Γ 

 



1037 
 

Στο NPT οι περισσότεροι φοιτητές αναφέρουν ότι χρησιμοποίησαν αναλυτικές στρατηγικές 
(Πίνακας 2), για το SCT περιγράφονται εικονιστικές στρατηγικές για την πλειοψηφία των 
προβλημάτων, ενώ για το FPT περιγράφονται διαφορετικές στρατηγικές ανάλογα με το 
ερώτημα. 
 

Πίνακας 2: Ενδεικτικά Παραδείγματα στρατηγικών των Φοιτητών από τις Συνεντεύξεις. 
Κατηγοριοποίηση σε τρεις τύπους γνωστικών στρατηγικών (Hegarty et al., 2013;  Stieff et al., 2010). 

 
Στρατηγική Τεστ & Ερώτημα Περιγραφή Φοιτητών 
Εικονιστική (Imagistic) SCT  (DW1-DW1) Εδώ τα κοιτούσα από πίσω... Br, H, Cl με την ίδια 

σειρά...άρα τα μόρια είναι ίδια. 
Χωρική – Διαγραμματική 
(Spatial - Diagrammatic) 

FPT (FP - DW1) Εδώ αυτό είναι σαν το πρώτο, τσεκάρω ότι αυτά 
είναι απέναντι...περιστροφή 180 μοίρες το μόριο 
και συμπίπτουν. 

Χωρική - Αναλυτική  
(Spatial - Analytic) 

NPT (NP-DW3) Είναι ίδια διότι τα δύο υδρογόνα....αυτό και αυτό 
είναι μαζί...μετά το δέλτα με το μεθάνιο, το χλώριο 
με το βρώμιο...άρα είναι ίδια. 

 
Συμπεράσματα και προτάσεις  
Η πρότερη γνώση Χημείας φαίνεται να συσχετίζεται με τις επιδόσεις των φοιτητών για τα 
δύο από τα τρία τεστ ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τις οπτικοχωρικές ικανότητες των 
φοιτητών. Μεγαλύτερη δυσκολία φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι φοιτητές όταν καλούνται να 
απαντήσουν σε ερωτήματα στα οποία εμφανίζονται διαγράμματα στικτών και έντονων 
γραμμών του τύπου DW2 ενώ παρατηρείται μεγαλύτερη εξοικείωση με τις προβολές 
Newman. Οι επιδόσεις των φοιτητών ήταν χαμηλότερες στο SCT, όπου όλα τα ερωτήματα 
είχαν να κάνουν με κατανόηση και χειρισμό των DW αναπαραστάσεων και αναφέρεται 
μεγαλύτερη χρήση εικονιστικών στρατηγικών. O τύπος της αναπαράστασης καθώς και ο 
τύπος της διεργασίας φαίνεται να επηρεάζουν την επίδοση των φοιτητών στα ερωτήματα του 
FPT. Από την στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι φοιτητές είχαν καλύτερη επίδοση και σε 
μικρότερο χρόνο στα ερωτήματα του τύπου FP-FP και παρουσίασαν δυσκολία στα 
ερωτήματα του τύπου FP-DW2. Συσχέτιση εμφανίζεται ανάμεσα στις επιδόσεις των 
φοιτητών στα ερωτήματα του τύπου FP-FP και στα ερωτήματα του τύπου FP-DW1 που 
σημαίνει ότι ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε η ίδια στρατηγική επίλυσης. Αυτό το 
συμπέρασμα, ενισχύεται από τις συνεντεύξεις των φοιτητών όπως και από τα δεδομένα του 
οφθαλμικού καταγραφέα. Η συσχέτιση ανάμεσα στις επιδόσεις των φοιτητών σε ερωτήματα 
που κατηγοριοποιήθηκαν στην διεργασία PR1 και στο PSVT:R υποδηλώνει την ενδεχόμενη 
χρήση οπτικοχωρικών στρατηγικών. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που ενισχύεται από τις 
συνεντεύξεις. Στο SCT φαίνεται ότι οι επιδόσεις των φοιτητών επηρεάζονται μόνο από τη 
γενεσιουργό διεργασία ενώ στο NPT η απόδοση τους δεν εξαρτάται από το είδος 
αναπαράστασης ή της διεργασίας. Δυσκολίες φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σε 
περιστροφές της DW αναπαράστασης γύρω από άξονα που δεν ταυτίζεται με το επίπεδο της 
οθόνης. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
χρησιμοποιήθηκαν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού λογισμικού για την άρση των δυσκολιών 
των συμμετεχόντων, όπου αυτές παρουσιάζονται. 
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
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Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση 
στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
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μαθητών δημοτικού σχολείου για την εργασία του επιστήμονα, 

μέσω της συμμετοχής τους σε Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας 

 Ζάχου Παναγιώτα1, Πατσατζάκη Ελένη2 
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 Περίληψη  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπωθεί η εξέλιξη των απόψεων και του 

ενδιαφέροντος των μαθητών δημοτικού σχολείου για την εργασία του επιστήμονα μέσω της 
εμπλοκής τους σε Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΦΕ/ΤΧ). Το δείγμα της 
έρευνας είναι 40 μαθητές, δύο δημοτικών σχολείων. Για τη συλλογή των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα φανερώνουν αλλαγές στις αρχικές 
απόψεις των μαθητών, επιβεβαιώνοντας σε ικανοποιητικό βαθμό την άποψη, ότι τα 
περιβάλλοντα μη τυπικής μάθησης μπορούν να λειτουργήσουν ευνοϊκά στην ανάπτυξη του 
ενδιαφέροντος των μαθητών για την εργασία του επιστήμονα.  
 
Abstract The purpose of this paper is to reflect the development of the views and the personal interest 
of primary students for the profession of scientist, through their involvement in a Science and 
Technology Festival. The sample of the study is 40 students of 2 elementary schools. The 
measuring instrument that was used for the data collection was a questionnaire. The study’ s 
results indicate that the initiate ideas of the students had changed confirming satisfactorily the 
view that the non-formal learning environments can act favorably to the development of 
students’ interest about the work of scientists.  
 
 
Εισαγωγή 
Οι σύγχρονες προσεγγίσεις  στη διδακτική των ΦΕ τονίζουν ότι κυρίαρχος στόχος της 
εκπαίδευσης των μαθητών στις ΦΕ είναι η ανάπτυξη του επιστημονικού τους γραμματισμού. 
Κύρια συνιστώσα αυτού, αποτελεί η ικανότητα των μαθητών να εκτιμούν την εργασία του 
επιστήμονα. Συγκεκριμένα, τονίζεται πόσο σημαντικό είναι ο μαθητικός πληθυσμός να 
αποκτήσει για τους επιστήμονες αναπαραστάσεις που να ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα (Shibeci, 2006). 
Οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) έχουν επανειλημμένως 
δείξει ενδιαφέρον για την εικόνα που διαμορφώνουν οι μαθητές για τους επιστήμονες. Μια 
γενική διαπίστωση των σχετικών ερευνών είναι ότι οι μαθητές τείνουν να έχουν 
στερεοτυπικές αντιλήψεις για το επάγγελμα του επιστήμονα. Σύμφωνα με τον Chambers 
(1983) οι βασικοί δείκτες της στερεότυπης εικόνας του επιστήμονα είναι οι εξής: «Στολή 
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εργαστηρίου, γυαλιά οράσεως, ασυνήθιστα μαλλιά και γένια, σύμβολα έρευνας και γνώσης 
(βιβλία, εργαστηριακός εξοπλισμός), σύμβολα τεχνολογίας ως προϊόντα της επιστήμης..» 
(Chambers, 1983: 258). Επιπλέον, οι επιστήμονες συχνά απεικονίζονται από μαθητές να 
εργάζονται μοναχικά, στα κλειστά όρια ενός εργαστηρίου, ενώ ορισμένες φορές το 
επάγγελμά τους χαρακτηρίζεται από επικινδυνότητα και μυστήριο. Πιο πρόσφατες έρευνες 
υποστηρίζουν ότι η εικόνα του επιστήμονα, πλέον, είναι πιο ρεαλιστική (Shibeci, 2006), 
απέχει όμως αρκετά, ακόμη, από τη νέα, βελτιωμένη, κοινωνικά προσιτή, δημοφιλή και 
συλλογική εικόνα που χαρακτηρίζει σήμερα την επιστήμη (Chambers, 1983).  
Αρκετοί ερευνητές και εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι όσο λιγότερο στερεοτυπικές είναι οι 
εικόνες που έχουν οι μαθητές για τους επιστήμονες τόσο πιο πιθανό είναι να έχουν θετικές 
στάσεις απέναντι στην επιστήμη και κατ’ επέκταση να ακολουθήσουν μία καριέρα στις ΦΕ 
(Turkmen, 2008). 
Παράλληλα, ευρήματα της βιβλιογραφίας τονίζουν ότι ενώ οι στάσεις των μαθητών απέναντι 
στην επιστήμη, γενικότερα, είναι θετικές, οι στάσεις τους απέναντι στη σχολική επιστήμη 
μπορεί να διαφέρουν (Ebenezer & Zoller 1993). Όπως υπογραμμίζουν οι Osborne, Simon & 
Collins (2003) παρόλο που μαθητές μπορεί να δηλώνουν ότι θεωρούν την επιστήμη 
πολύτιμη, όταν ζητείται η γνώμη τους για τη σχολική επιστήμη μεγάλο ποσοστό την 
χαρακτηρίζουν ως βαρετή. Επιπλέον, πλήθος ερευνών δείχνουν ότι η σχολική φυσική κοντά 
στην ηλικία των 15 αδυνατεί να εμπλέξει  αποτελεσματικά τους μαθητές σε σύγκριση με 
άλλα μαθήματα (Osborne 2008). Σύμφωνα με τους Ebenezer και Zoller (1993), η αρνητική 
στάση απέναντι στην σχολική επιστήμη συχνά οφείλεται στο μήνυμα που προωθείται από την 
εκπαίδευση ότι η επιστήμη είναι αποκομμένη από την κοινωνία και πρέπει να μελετηθεί για 
τους δικούς της λόγους. Ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι ακόμη και σε χώρες των οποίων οι 
μαθητές σημειώνουν υψηλά σκορ σε test στα μαθήματα ΦΕ, εξακολουθεί να υπάρχει 
γενικευμένη έλλειψη ενδιαφέροντος για το εν λόγω αντικείμενο, γεγονός που αποδίδεται από 
τους ερευνητές στον κλασικό-παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας που ακολουθείται στην τάξη. 
Υποστηρίζεται, ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις που η σχολική επιστήμη επικεντρώνεται στην  
πρακτική εργασία και στη σύνδεση του περιεχομένου της με την καθημερινή ζωή, η 
ενασχόληση με την επιστήμη θεωρείται ενδιαφέρουσα. Η διδακτική μέθοδος που 
ακολουθείται και το μαθησιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται, λοιπόν, στα μαθήματα ΦΕ 
θεωρούνται κρίσιμα για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών προς αυτά (Osborne, 
2008). 
Έχοντας ως αφετηρία τις παραπάνω παραδοχές τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα 
αναθεωρούνται με σκοπό να κάνουν τους μαθητές να «σκέφτονται σαν επιστήμονες».  
Αναλυτικότερα, οι δάσκαλοι ενθαρρύνονται να παραλληλίζουν την εργασία των μαθητών με 
αυτή των επιστημόνων ρωτώντας τους για παράδειγμα: «πώς θα το έβρισκε κάποιος 
επιστήμονας»; Αναμφιβόλως, η εικόνα των επιστημόνων είναι κομμάτι της επιστήμης και γι’ 
αυτό είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών και των συντακτών των αναλυτικών προγραμμάτων 
που αναπτύσσουν εκπαιδευτικά υλικά για τις ΦΕ να γνωρίζουν ποιες είναι οι απόψεις των 
μαθητών για την επιστήμη καθώς και το πώς οι μαθητές κατανοούν τη χρησιμότητα της 
επιστήμης για τις ζωές τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, υποστηρίζεται ότι η διδασκαλία των 
φυσικών επιστημών θα πρέπει να εστιάζει στις επιστημονικές διαδικασίες που  βασίζεται η 
επιστημονική γνώση (Scibeci, 2006). Πιο συγκεκριμένα, ως επιστημονικές διαδικασίες 
ορίζονται οι πρακτικές των επιστημόνων, που παρά τις διαφοροποιήσεις τους, 
χαρακτηρίζονται από κοινές παραμέτρους, όπως ο σχεδιασμός μικρών ερευνών, η διατύπωση 
ερωτημάτων, η πρόβλεψη, η ερμηνεία και ο έλεγχος μεταβλητών (Χαλκιά, 2012). 
Οι μαθησιακές λοιπόν εμπειρίες που βιώνουν οι μαθητές στα μαθήματα των ΦΕ τείνουν να 
μεταμορφωθούν σε εμπειρίες που τους επιτρέπουν να συμμετάσχουν εκτενώς και ουσιαστικά 
σε ζητήματα επιστήμης (Osborne, 2008). Η σύγχρονη διδασκαλία των ΦΕ είναι ενεργητική 
και «hands-on», διδάσκοντας στους μαθητές ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου τους. 
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Ουσιαστικά, όσο περισσότερες ευκαιρίες δίνονται στους μαθητές να διατυπώνουν 
ερωτήματα, να πραγματοποιούν παρατηρήσεις και να μαθαίνουν μέσω αυθεντικών 
εμπειριών, τόσο πιο εύκολα μαθαίνουν και συνδέουν τις γνώσεις τους με τον πραγματικό 
κόσμο (Turkmen, 2008).  
Κατά συνέπεια τα μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης θεωρούνται κατάλληλα για να 
εμπλέξουν ουσιαστικά τους μαθητές σε θέματα επιστήμης. Υποστηρίζεται ότι αυτά μπορούν 
να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προσέλκυση μαθητών προς τις ΦΕ (Sabramaniam et al., 
2013). Επιπλέον, μπορούν να προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα στην μάθηση των ΦΕ 
καθώς εντός των πλαισίων τους οι μαθητές εμπλέκονται σε διερευνητικές διαδικασίες, 
αναπτύσσουν δεξιότητες επιστημονικά εγγράμματων πολιτών, έχοντας πρόσβαση σε πηγές 
και υλικά που σχετίζονται με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντας και τις ζωές τους. Στα 
περιβάλλοντα αυτά προσφέρονται δυνατότητες στους μαθητές να εξερευνήσουν την επιστήμη 
με δημιουργικούς τρόπους, απελευθερωμένοι από τις επίσημες ταυτότητες και το στίγμα που 
συνδέεται με την ακαδημαϊκή επίδοση, μέσω προσεγγίσεων που είναι ελκυστικές για αυτούς. 
(Sabramaniam et al., 2013). 
Ένα τέτοιο μη τυπικό περιβάλλον μάθησης είναι και τα Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών. 
Σύμφωνα με τους Bultitude, McDonald & Custead (2011) το ΦΦΕ είναι ένας τύπος  
επικοινωνιακής εκδήλωσης που χαρακτηρίζεται από εφήμερο και τοπικό χαρακτήρα, 
προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες εμπλοκής των δημόσιων ακροατηρίων στην επιστήμη 
και στην τεχνολογία. Πρόκειται για μια σχολική δραστηριότητα που εντάσσεται στις μορφές 
μη τυπικής μάθησης και είναι παγκόσµια γνωστή, κυρίως, για τη δηµιουργία κινήτρων και 
θετικών στάσεων των µαθητών απέναντι στις ΦΕ (Levin & Levin, 1991).  
Καταλήγοντας, τα Φεστιβάλ ΦΕ είναι ένας ευχάριστος τρόπος για την απόκτηση 
επιστημονικής εμπειρίας, ενώ συγχρόνως επιδιώκεται η δημιουργία μιας ανεξάρτητης 
επιστημονικής εργασίας που παρέχει στα παιδιά ευκαιρίες για να διερευνήσουν συγκεκριμένα 
ερωτήματα. Οι επιστημονικές αυτές εργασίες (Science Fair projects) επεκτείνουν τις έννοιες 
που διδάσκονται στην τάξη και υπογραμμίζουν την επίδραση που έχουν οι ΦΕ στη ζωή, 
δίνοντας έτσι στις διερευνήσεις αυθεντικό χαρακτήρα. Γενικά, τα παιδιά, εκπονώντας μια 
εργασία που προορίζεται για ένα ΦΦΕ  μπορούν να εκτιμήσουν τη δουλειά των επιστημόνων. 
Υποστηρίζεται ότι κατάλληλες διδακτικές παρεµβάσεις σε παιδιά ∆ηµοτικού, ενδέχεται να 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστηµονικής σκέψης και σε εποικοδοµητική 
εµπλοκή του παιδιού με τις ΦΕ (Κυριαζή κ.α., 2006). 
 
Η ταυτότητα της έρευνας 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η εξέλιξη των απόψεων και του 
ενδιαφέροντος μαθητών δημοτικού σχολείου σχετικά με την εργασία του επιστήμονα, μέσα 
από την εμπλοκή τους σε ένα Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Φεστιβάλ 
ΦΕ/ΤΧ). 
Το δείγμα της έρευνας είναι 40 μαθητές δημοτικών σχολείων που εδράζονται σε κοινότητες 
της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας. Οι μαθητές φοιτούσαν στην Γ΄, Δ΄ ή Ε΄ τάξη 
δημοτικού. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα ερωτηματολόγιο 
ανοικτού τύπου αποτελούμενο από τα παρακάτω δύο ερωτήματα: 
(α) Τι νομίζεις ότι κάνει στη δουλειά του ένας επιστήμονας;  
(β) Θα ήθελες να γίνεις επιστήμονας; Ναι; Όχι; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 
Η πρώτη καταγραφή πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για 
το Φεστιβάλ ΦΕ/ΤΧ, οπότε και οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να 
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για πρώτη φορά με στόχο να αποτυπωθούν οι αρχικές 
τους απόψεις. Ακολούθησαν οι φάσεις ανάπτυξης και υλοποίησης του Φεστιβάλ ΦΕ/ΤΧ. Η 
όλη διαδικασία διήρκησε συνολικά 3 μήνες. Τέσσερις μήνες μετά την υλοποίηση του πρώτου 
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Φεστιβάλ, σημείο που συμπίπτει με την έναρξη προετοιμασίας για το επόμενο, 
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη καταγραφή. Το ίδιο ερευνητικό εργαλείο μοιράστηκε ξανά 
στους ίδιους μαθητές ώστε να εντοπιστούν πιθανές αλλαγές. Η διαδικασία συλλογής 
δεδομένων περιγράφεται στο Σχήμα 1. Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στο excel και έπειτα 
από την ανάλυσή τους, αναγνωρίστηκαν οι ευρύτερες κατηγορίες στις οποίες εντάχθηκαν οι 
απαντήσεις των μαθητών. Οι κατηγορίες εγκυροποιήθηκαν από δύο ερευνήτριες της 
Διδακτικής των ΦΕ. 

 
  
 
 
 
 
 

 
Όσον αφορά τον τρόπο εργασίας των μαθητών, αρχικά, χωρίστηκαν σε ομάδες 
αποτελούμενες από 3 έως και 5 άτομα, καθεμία εκ των οποίων λειτουργούσε υπό την 
καθοδήγηση ενός φοιτητή ή μίας φοιτήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Μέσα από τα 
ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους προέκυπταν προβληματισμοί, οι οποίοι 
και αποτελούσαν την αφετηρία των διερευνήσεων. Στις φάσεις που ακολούθησαν, οι μαθητές 
εργάστηκαν διερευνητικά και στα πλαίσια αυθεντικής μάθησης σκοπεύοντας στην 
προετοιμασία των θεματικών που θα παρουσίαζαν την ημέρα του Φεστιβάλ ΦΕ/ΤΧ. 
Ταυτίζοντας τον ρόλο τους με εκείνον ενός «μικρού επιστήμονα» προσέγγιζαν, μέσω της 
προετοιμασίας, πτυχές του τρόπου εργασίας του και αποκρυστάλλωναν έμμεσα τις απόψεις 
τους σχετικά με αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε διαδικασίες 
διερεύνησης όπως παρατήρηση, καταγραφή δεδομένων, διατύπωση ερωτημάτων, 
πειραματισμός, σχεδιασμός και κατασκευή μοντέλων, αφισών, διαθεματικών επιτραπέζιων 
παιχνιδιών που σχετίζονταν με τα θέματα που μελετούσαν, αναζήτηση πληροφοριών σε 
έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, επικοινωνία αποτελεσμάτων. Έπειτα, οι μαθητές 
ετοιμάζονταν και αναλάμβαναν ρόλους για την παρουσίαση των υλικών τους στο Φεστιβάλ 
προκειμένου να οδηγηθούν στην τελική φάση και την παρουσίαση των υλικών στο κοινό 
(κοινωνία και μαθητές). Οι φάσεις υλοποίησης του Φεστιβάλ συνοψίζονται στο Σχήμα 2 
(Σπύρτου & Ζάχου, 2015). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2: Φάσεις Ανάπτυξης και Υλοποίησης Φεστιβάλ ΦΕ/ΤΧ. 

Σχήμα 1. Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 
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Αποτελέσματα και σχόλια 
Από την επεξεργασία των δεδομένων για το πρώτο ερώτημα του ερευνητικού εργαλείου «Τι 
νομίζεις ότι κάνει στη δουλειά του ένας επιστήμονας;» αναγνωρίστηκαν τέσσερις κατηγορίες, 
όπως αυτές φαίνονται στον Πίνακα 1. Πιο συγκεκριμένα, στην 1η κατηγορία, 
«Δραστηριότητες του Επιστήμονα», οι μαθητές αναφέρθηκαν σε επιστημονικές διαδικασίες. 
Στη 2η κατηγορία, «Επάγγελμα Επιστήμονα», οι μαθητές ταύτισαν τον επιστήμονα με 
κάποιον επαγγελματία (π.χ. γιατρός). Μία 3η κατηγορία σχηματίστηκε από απαντήσεις 
μαθητών που αναφέρονταν τόσο σε Δραστηριότητες όσο και στο Επάγγελμα του Επιστήμονα 
και τέλος, η 4η κατηγορία προέκυψε από τις Ανεπαρκείς απαντήσεις. 
 

 Η πλειοψηφία των μαθητών (67,5%) αναφέρθηκε σε επιστημονικές διαδικασίες και στις δύο 
καταγραφές. Για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στην κατηγορία  
«Δραστηριότητες Επιστήμονα». Τα αποτελέσματα για αυτήν παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
Στην ομάδα «Χ» εντάσσονται οι απαντήσεις που αναφέρονται σε κάποιο επάγγελμα  
επιστήμονα ή είναι ανεπαρκείς (2η & 3η κατηγορία). 

 

 
Στην αρχική καταγραφή η πλειοψηφία των μαθητών, με ποσοστό 20%, σημείωσε πως οι 
επιστήμονες κάνουν πειράματα, ποσοστό που μειώθηκε στη δεύτερη καταγραφή στο 12,5%. 
Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων (17,5%) της αρχικής καταγραφής 
συγκεντρώθηκε στην κατηγορία «Ερευνά» και μειώθηκε επίσης στη δεύτερη καταγραφή στο 

Πίνακας 1. «Τι νομίζεις ότι κάνει στη δουλειά του ένας επιστήμονας;»  
Κατηγορίες PRE POST 
1: Δραστηριότητες Επιστήμονα 67,50% 67,50% 
2: Επάγγελμα Επιστήμονα 7,50% - 
3: Συνδυασμός Κατηγοριών 1 και 2 17,50% 7,50% 
4: Ανεπαρκής 5,00% 17,50% 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα για την κατηγορία  «Δραστηριότητες Επιστήμονα». 
 

Κατηγορίες απαντήσεων PRE POST 

Α: Ερευνά (ανακαλύπτει, εξερευνά, αναζητά) 17,50% 12,50% 
Β: Πειράματα 20,00% 12,50% 
Γ: Κατασκευάζει (δημιουργεί, φτιάχνει) 12,50% 15,00% 
Δ: Μαθαίνει (γνώσεις, διαβάζει) 2,5% - 
Χ: ΚΕΝΟ (Αναφέρονται σε επάγγελμα επιστήμονα ή είναι 
ανεπαρκείς) 12,5% 17,50 

Αναφορές σε συνδυασμούς δραστηριοτήτων 
ΑΒ: Έρευνα & πειράματα 22,50% 17,5% 
Συνδυασμοί δραστηριοτήτων ανά δύο 12,5% 12,5% 
Συνδυασμοί δραστηριοτήτων ανά τρεις - 12,5% 
Σύνολο 34,5% 42,5% 



1044 
 

12,5%. Στην πρώτη καταγραφή στην κατηγορία «Κατασκευάζει» αναφέρθηκε το 10% των 
μαθητών, ενώ στη δεύτερη το 15%. Τέλος, ένα ποσοστό 2,5% ανέφερε αρχικά πως οι 
επιστήμονες μαθαίνουν, ενώ στην τελική καταγραφή δεν υπήρξε κάποια τέτοια απάντηση. 
Ένα σημαντικό εύρημα για την εν λόγω κατηγορία είναι πως αυξήθηκε το συνολικό ποσοστό 
των μαθητών που ανέφερε συνδυασμούς επιστημονικών δραστηριοτήτων από 34,5% σε 
42,5%. Ειδικότερα, στην αρχική καταγραφή η πλειοψηφία αναφορών σε συνδυασμούς 
επιστημονικών δραστηριοτήτων αφορούσε τις δραστηριότητες της έρευνας και των 
πειραμάτων. Σ’ αυτές αναφέρθηκε το 22% των μαθητών, ποσοστό που μειώθηκε στη δεύτερη 
καταγραφή στο 17,5%. Ένα επιπλέον εύρημα είναι πως παρατηρήθηκε αύξηση και ποικιλία 
στους συνδυασμούς δραστηριοτήτων που απέδωσαν οι μαθητές στον επιστήμονα. Σε 
συνδυασμούς επιστημονικών δραστηριοτήτων ανά δύο αναφέρθηκε το 7,5% των μαθητών 
στην πρώτη καταγραφή και το 12,5% στη δεύτερη. Ενώ, στη δεύτερη καταγραφή υπήρξε 
επίσης ένα 12,5% των μαθητών που αναφέρθηκε σε συνδυασμούς δραστηριοτήτων ανά τρεις, 
κατηγορία που δεν εμφανιζόταν καθόλου στην αρχική καταγραφή. 
Τα αποτελέσματα για το δεύτερο ερώτημα «Θα ήθελες να γίνεις επιστήμονας; Ναι; Όχι; 
Δικαιολόγησε την απάντησή σου.» έχουν ως εξής: Στην αρχική καταγραφή το 47,50% του 
δείγματος απάντησε όχι. Στην τελική καταγραφή το ποσοστό αυτό μειώθηκε σημαντικά (στο 
25%) καθώς η συντριπτική πλειοψηφία πλέον (75%) δήλωσε ότι θα ήθελε να γίνει 
επιστήμονας. 
Ειδικότερα στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι κύριες αιτίες στις οποίες απέδωσαν οι μαθητές 
τη θετική ή αρνητική απάντησή τους στο 1ο σκέλος της παραπάνω ερώτησης. Η κύρια αιτία 
για την επιθυμία των μαθητών να γίνουν επιστήμονες φάνηκε να είναι και στις δύο 
καταγραφές η αναγνώριση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας του επαγγέλματος του 
επιστήμονα (δηλώνεται από το 52,5% του δείγματος). Από την άλλη πλευρά, οι αιτίες 
απόρριψης του επαγγέλματος που ανέφεραν συχνότερα οι μαθητές ήταν ο φόρτος του και η 
έλλειψη ενδιαφέροντος. Ωστόσο, οι αναφορές στις αιτίες αυτές μειώνονται σημαντικά στη 2η 
καταγραφή. Επιπλέον, μειώνονται μετά την εμπλοκή των μαθητών στο Φεστιβάλ ΦΕ/ΤΧ οι 
γενικόλογες απαντήσεις και εκείνες που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα του επιστήμονα 
επικίνδυνο. 

 

 
 
 

Πίνακας 3. «Θα ήθελες να γίνεις επιστήμονας; Ναι; Όχι; Δικαιολόγησε την απάντησή σου»  
Κατηγορίες PRE POST 
1: Αναγνώριση Καινοτομίας & Δημιουργικότητας 22,50% 52,50% 
2:Αναγνώριση Χρησιμότητας 2,50% 2,50% 
3: Γενικόλογη 17,50% 12,50% 
4: Φόρτος Επαγγέλματος 25,00% 15,00% 
5: Έλλειψη Ενδιαφέροντος 12,50% 2,5% 
6: Επικίνδυνο 5,00% - 
7: Άγνοια 2,50% - 
8: Χωρίς Αιτιολόγηση 7,50% 7,50% 
10:Ανεπαρκής - 2,5% 
12  (Συνδυασμός 1&2) 5,00% 5,00% 
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Όσον αφορά τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των μαθητών, βασιζόμενοι στους δείκτες που 
προαναφέρθηκαν στη βιβλιογραφία (Chambers, 1983:258; Shibeci, 2006) καταγράφονται  
κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών. 
 
«Ο επιστήμονας είναι ένας που ξέρει πολλά πράγματα». 
«Κάνει πειράματα». 
«Νομίζω πως κάνει πολλά πειράματα διαβάζει πολλά βιβλία». 
«Ένας επιστήμονας είναι σαν τον  ….  γιατί έχει τη φράντζα επιστήμονα». 
«Οι φυσικοί επιστήμονες μπορούν να κατασκευάσουν όσα βλέπουμε γύρω μας». 
«Πιστεύω ότι ένας επιστήμονας μπορεί να φτιάξει διάφορα πράγματα όπως ένα τρένο ή έναν 
υπολογιστή». 
 
«Δε θα ήθελα να γίνω επιστήμονας γιατί είναι δύσκολη δουλειά και θέλει πολύ διάβασμα». 
«Όχι, γιατί μπορεί να πάθω κανένα ατύχημα». 
«Όχι, γιατί το βρίσκω πολύ επικίνδυνο». 
«Όχι!!! Γιατί θα είχα πάρα πολλή δουλειά και δεν θα είχα χρόνο για άλλα πράγματα». 
«Θα ήθελα . Γιατί θα έκανα πράγματα περίεργα που δεν τα βλέπει ο κόσμος». 
 
Συμπεράσματα 
Καταλήγοντας, στις απαντήσεις που δόθηκαν από τους μαθητές τόσο στην αρχική όσο και 
στην τελική καταγραφή εντοπίστηκαν γενικόλογες και στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με 
το επάγγελμα του επιστήμονα. Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί μαθητές τόσο πριν όσο και μετά 
την παρέμβαση σκιαγραφούν ένα επιστήμονα που κατέχει απόλυτα τη γνώση, εργάζεται σε 
κάποιο εργαστήριο κάνοντας πειράματα χωρίς να διευκρινίζεται ο σκοπός των ερευνών του. 
Ακόμη, ένα μικρό δείγμα στην πρώτη καταγραφή θεωρεί τη δουλειά του επιστήμονα 
επικίνδυνη. Επιπλέον, ένας μαθητής αναφέρει πως ο επιστήμονας έχει «επιστημονικά 
μαλλιά» συμφωνώντας με  τα ευρήματα που υποστηρίζουν πως οι μαθητές συχνά έχουν μη 
ρεαλιστική εικόνα για τον επιστήμονα, αποδίδοντας του ακραία εμφάνιση. Ένα ακόμη 
συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως μετά την εμπλοκή των μαθητών στο Φεστιβάλ ΦΕ/ΤΧ 
εμπλουτίστηκαν οι αναφορές τους σε επιστημονικές διαδικασίες και αυξήθηκε το ενδιαφέρον 
τους για το επάγγελμα του επιστήμονα. Επιπλέον, ένα μικρό ποσοστό των μαθητών 
αναφέρεται στη χρησιμότητα της εργασίας του επιστήμονα. Σημαντικό εύρημα επίσης είναι 
ότι μετά τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ οι μαθητές παύουν να βλέπουν τον παράγοντα του 
φόρτου εργασίας ως λόγο για την απόρριψη μιας επιστημονικής καριέρας. Τέλος, το γεγονός 
ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για το επάγγελμα του επιστήμονα παραμένουν μας οδηγεί να 
στρέψουμε την έρευνα στον προσδιορισμό της εκπαίδευσης των φοιτητών που καθοδηγούν 
τους μαθητές στο Φεστιβάλ ΦΕ/ΤΧ. 
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Ιδέες και γνώσεις των μαθητών για τη  
Νανοεπιστήμη - Νανοτεχνολογία στο δημοτικό σχολείο 
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Περίληψη Η αναρτημένη εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις ιδέες και γνώσεις των μαθητών για 
τη Νανοεπιστήμη και τη Νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ) στο δημοτικό σχολείο. Δείγμα της έρευνάς 
μας αποτελούν 54 μαθητές δημοτικών σχολείων της Δυτικής Μακεδονίας. Αρχικά 
παρουσιάζονται αποτελέσματα ερευνών της βιβλιογραφίας για τις ιδέες και γνώσεις των 
μαθητών σχετικά με το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 
αναδεικνύουν τις ιδέες και γνώσεις των μαθητών α) για τα όργανα παρατήρησης του 
μικρόκοσμου και του νανόκοσμου β) για το πώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη Ν-ΕΤ. 
 
Abstract In this poster, we present primary students’ ideas and knowledge about Νanoscience-
Νanotechnology (NST). The sample in our research is consisted of 54 primary school 
students, in Western Macedonia. Firstly we present, briefly, students’ ideas from the related 
literature. The empirical results show that students΄ ideas and knowledge about: a) the tools 
for studying the microworld and nanoworld b) how students conceptualize  NST. 
 
 
Εισαγωγή 
Την τελευταία δεκαετία αυξάνεται ο αριθμός των ερευνών που μελετούν την εισαγωγή της N-
ET στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η Ν-ΕΤ έχει χαρακτηριστεί ως η επόμενη «βιομηχανική 
επανάσταση». Τα προϊόντα, που προσφέρει, αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς και οι νέες 
εφαρμογές της μέχρι πρόσφατα, υπήρχαν μόνο στο πεδίο της επιστημονικής φαντασίας 
(Jones et al. 2013). Συνεπώς, η εκπαιδευτική έρευνα καθίσταται απαραίτητη στο πεδίο της Ν-
ΕΤ για την ανάπτυξη σχετικών αναλυτικών προγραμμάτων, μαθημάτων αλλά και για την 
προετοιμασία του εργατικού δυναμικού.  
 Το πρώτο βήμα, από τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την εισαγωγή του περιεχομένου της 
Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αφορά στην ανάδειξη των ιδεών των μαθητών για το 
νόημα που αποδίδουν στη Ν-ΕΤ. Επιπλέον αναπτύσσονται έρευνες που μελετούν τις γνώσεις 
και τις ιδέες των μαθητών για έννοιες, φαινόμενα και εφαρμογές, που σχετίζονται με τις 
Μεγάλες Ιδέες, δηλαδή: 1) μέγεθος και  κλίμακα 2) δομή της ύλης 3) δυνάμεις και 
αλληλεπιδράσεις 4) κβαντικά φαινόμενα 5) ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος 6) 
αυτοοργάνωση 7) εργαλεία και όργανα 8) μοντέλα και προσομοιώσεις 9) Επιστήμη-
Τεχνολογία-Κοινωνία (Bryan et.al. 2015, Stevens et.al. 2009).  
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Στην εργασία αυτή, επιδιώκουμε: (α) να αναδείξουμε τις αρχικές ιδέες μαθητών της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το νόημα που αποδίδουν στη Ν-ΕΤ και (β) να καταγράψουμε 
τις γνώσεις τους για τα όργανα παρατήρησης αντικειμένων του μικρόκοσμου και του 
νανόκοσμου.   
 
Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
  Η έρευνα των Spencer & Angelotti (2004) με δείγμα 217 μαθητών, 5-10 ετών, είχε ως στόχο 
να διερευνήσει: (α) ποιο είναι το μικρότερο αντικείμενο που νομίζουν πως υπάρχει και (β) με 
τι νομίζουν ότι συσχετίζεται  ο όρος «νάνο». Οι μαθητές για την πρώτη περίπτωση ως 
μικρότερα αντικείμενα ανέφεραν αντικείμενα του μακρόκοσμου, π.χ. κόκκος κιμωλίας, 
πασχαλίτσα, μύγα. Ενώ για την δεύτερη, μόνο ένα μικρό ποσοστό ανέφερε πως το νάνο 
σχετίζεται με κάτι μικρό, ίδιου όμως μεγέθους με αντικείμενα του μακρόκοσμου ή του 
μικρόκοσμου, π.χ. μικρά έντομα ή κύτταρα.  
Από την έρευνα των Waldron et al. (2006), η οποία είχε δείγμα 1500 μαθητών 8-13 ετών, 
φάνηκε πως οι περισσότεροι μαθητές, για το μικρότερο αντικείμενο που μπορούν να 
σκεφτούν, ανέφεραν ένα μακροσκοπικό αντικείμενο, π.χ. μύγα και κόκκο άμμου. Επιπλέον, η 
μεγάλη πλειοψηφία στην ερώτηση «τι νομίζουν ότι είναι η Ν-ΕΤ;», έδωσε απαντήσεις, οι 
οποίες ήταν πιο κοντά στην επιστημονική φαντασία, π.χ. η Ν-ΕΤ είναι ρομπότ, νάνορομποτς, 
μικρές κάμερες διοχετευμένες στο σώμα.  
Σε έρευνα των Castelini et al. (2007), με δείγμα 459 ατόμων και ηλικίες από 7 ετών και πάνω, 
μαθητές των τάξεων από 2α μέχρι 4η ανέφεραν ως μικρότερα αντικείμενα που μπορούν να 
σκεφτούν, αντικείμενα του μακρόκοσμου, π.χ. μυρμήγκια  και του μικρόκοσμου, π.χ. 
κύτταρα. Μαθητές από την 6η τάξη και έπειτα άρχισαν να αναφέρουν τα κύτταρα και τα 
μόρια. Επίσης οι περισσότεροι δεν είχαν ακούσει την λέξη νανοτεχνολογία αλλά ακόμα και 
από αυτούς που την είχαν ακούσει λίγοι μπορούσαν να δώσουν έναν ορισμό. 
Τέλος, σε διάφορες έρευνες φαίνεται, ότι ενώ οι μαθητές έχουν γενικά ακουστά τον όρο 
νανοτεχνολογία, εντούτοις αδυνατούν να διατυπώσουν έναν επιστημονικά αποδεκτό ορισμό. 
Για παράδειγμα, φαίνεται ότι οι μαθητές του δημοτικού σχολείου, υποστηρίζουν ότι η Ν-ΕΤ 
είναι η επιστήμη των μικρών πραγμάτων, μία μικρή τεχνολογία, ένα είδος τεχνολογίας που 
εξετάζει τα μικρά μεγέθη, ή αφορά μία ψηφιακή εφαρμογή της μικροηλεκτρονικής (Stafford 
& Mollinaro 2005, Spencer et.al. 2005, Castelini et al. 2007).   
 Συμπερασματικά, από τις παραπάνω έρευνες αναδεικνύεται ότι οι μαθητές ενώ συσχετίζουν 
τη Ν-ΕΤ με κάτι μικρό, διατυπώνουν ασάφειες για το πόσο μικρά μπορεί να είναι τα 
αντικείμενα που μελετάει η Ν-ΕΤ. Επίσης αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν υπάρχουν 
δημοσιευμένες έρευνες στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης σχετικά με τις ιδέες των 
μαθητών του δημοτικού σχολείου. Έτσι, η παρούσα έρευνα αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην 
χώρα μας με το οποίο αποσκοπούμε να καταγράψουμε τις ιδέες των μαθητών του δημοτικού 
σχολείου σχετικά με το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ.  
Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 
(α) Ποια η γνώση των μαθητών για τα όργανα παρατήρησης μη ορατών με γυμνό μάτι 
αντικειμένων; 
(β)  Πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές τον όρο νανοτεχνολογία; 
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Μεθοδολογία 
Δείγμα της έρευνας αποτελούν 54 μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων τριών δημοτικών σχολείων της 
Δυτικής Μακεδονίας.  
Το ερευνητικό μας εργαλείο είναι ένα ερωτηματολόγιο με 7 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και σε 
αυτή την αφίσα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από τις 2 ερωτήσεις: 
1α. Ποιό νομίζεις ότι είναι το μικρότερο αντικείμενο που μπορείς να δεις με το μάτι σου; 
1β. Νομίζεις πως υπάρχει κάτι ακόμα πιο μικρό από το αντικείμενο που έγραψες; Αν ναι, 
γράψε ένα παράδειγμα. 
1γ. Πώς μπορείς να δεις το αντικείμενο που έγραψες; 
2. Ένας μαθητής διάβασε στο internet τη λέξη νανοτεχνολογία και αναρωτήθηκε τι άραγε να 
σημαίνει. Τι θα του έλεγες εσύ ότι είναι η νανοτεχνολογία; 
Η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων είναι η ανάλυση περιεχομένου και οι κατηγορίες 
δημιουργήθηκαν από κάτω προς τα πάνω (Cohen, Manion & Morrison 2008).  
          
 
Αποτελέσματα 
Οι απαντήσεις των μαθητών στην Ερώτηση (1α) περιλάμβαναν αντικείμενα με διαφορετικά 
μεγέθη. Έτσι, δημιουργήσαμε 4 κατηγορίες, για να αναδείξουμε αυτή τη διαφορά:   1η κατηγορία: αντικείμενα που μπορούμε να πιάσουμε με λαβίδα, π.χ. ψίχουλο και 

μυρμήγκι, κόκκος αλατιού, τρίχα 
 2η κατηγορία: αντικείμενα που μπορούμε να πιάσουμε με το ένα χέρι, π.χ. πέτρα, ποντίκι, 

χαρτάκι, μπίλια 
 3η κατηγορία: αντικείμενα που μπορούμε να πιάσουμε με τα δύο χέρια, π.χ. τραπέζι, 

γραφείο 
 4η κατηγορία: ασαφείς απαντήσεις, απαντήσεις άγνοιας, π.χ. τετραγωνάκια από 

δαχτυλικά αποτυπώματα, δεν ξέρω. 
 

           Για τις ερωτήσεις (1β) και (1γ), αναγνωρίστηκαν 6 διακριτές περιπτώσεις:  (Ι) «Μάτι», 
(ΙΙ) «Μεγεθυντικός φακός», (ΙΙΙ) «Μικροσκόπιο», (IV) «Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο-Ισχυρό 
μικροσκόπιο», (V) «Κιάλια», (VI) «Τηλεσκόπιο» (VII) «Ασαφής απάντηση». Όπως φαίνεται 
στο διάγραμμα 2, οι περισσότερες απαντήσεις (39%) εντάσσονται στην κατηγορία 
«Μικροσκόπιο» π.χ. μαθητές ανέφεραν ως αντικείμενο το κύτταρο, το οποίο θεωρούν πως 
φαίνεται με μικροσκόπιο. Επίσης παρατηρούμε, ότι οι ασαφείς απαντήσεις έχουν σχετικά 
μεγάλο ποσοστό, καθώς και η κατηγορία «Μάτι». Ακόμη, διαπιστώνουμε το πολύ μικρό 
ποσοστό του «Ηλεκτρονικού μικροσκοπίου-ισχυρό μικροσκόπιο».  
 Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1, η 1η κατηγορία έχει τις περισσότερες απαντήσεις.  
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Διάγραμμα 1: Ερώτηση 1α Διάγραμμα 2: Ερώτηση 1β και 1γ 
 

    Διάγραμμα 3: "Τι είναι η νανοτεχνολογία;" Ποσοστό απαντήσεων ανά κατηγορία 

                
Όσον αφορά την ερώτηση 2, αναγνωρίστηκαν 4 κατηγορίες:  
Α) Η «επιστημονική» άποψη: Στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε απαντήσεις οι οποίες 
μπορούν να συνδεθούν με μια τουλάχιστον από τις Μεγάλες Ιδέες του περιεχομένου π.χ. «Η 
λέξη νανοτεχνολογία αποτελείται από τη λέξη νάνο και τεχνολογία οπότε η λέξη 
νανοτεχνολογία είναι τελείως μικρή τεχνολογία που βρίσκεται σε κινητά τηλέφωνα». 
Β) Μερικώς «επιστημονική» άποψη: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται απαντήσεις στις 
οποίες οι μαθητές συνδέουν την τεχνολογία με το μικρό μέγεθος χωρίς όμως να αναφέρονται 
σε μία τουλάχιστον από τις Μεγάλες Ιδέες π.χ. «Με τη γνώμη μου νομίζω ότι η λέξη 
νανοτεχνολογία σημαίνει ότι η τεχνολογία είναι μικρή , επειδή όλοι ξέρουμε ότι η λέξη νάνος 
σημαίνει μικρός. Οπότε σημαίνει ότι η τεχνολογία είναι μικρή», «Νανοτεχνολογία σημαίνει η 
τεχνολογία που είναι πάρα πολύ μικρά ρομπότ». 
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Γ) Ανθρωποκεντρική ιδέα: Στην κατηγορία αυτή αναγνωρίζονται απαντήσεις στις οποίες οι 
μαθητές θεωρούν τη Ν-ΕΤ από μια ανθρωποκεντρική σκοπιά π.χ. «Θα του έλεγα ότι είναι ο 
μικρόκοσμος των νάνων ή αλλιώς η τεχνολογία των νάνων», «Τεχνολογία για κοντούς 
ανθρώπους», «Θα έλεγα ότι είναι κάποιες ηλεκτρικές κατασκευές που βοηθούν τους νάνους». 
Δ) Ασαφής- Καμία απάντηση: Στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε απαντήσεις όπου οι μαθητές 
προβαίνουν σε ταυτολογία με την ερώτηση, δίνουν ατελείς απαντήσεις, δε συνδέονται με τις 
Μεγάλες Ιδέες, ή δεν έχουν νόημα για το συγκεκριμένο ερώτημα π.χ. «Πιστεύουμε ότι είναι 
ένα πρόγραμμα που πρέπει να το φτιάξουμε», «Εγώ πιστεύω ότι η νανοτεχνολογία είναι ένας 
άλλος τρόπος μάθησης», «Σημαίνει η νέα τεχνολογία». 
Στο διάγραμμα 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων σε κάθε κατηγορία. 
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η κατηγορία «Μερικώς επιστημονική άποψη» συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο ποσοστό (46%), ακολουθούν οι «ασαφείς απαντήσεις» με ποσοστό 33% ενώ η 
επιστημονικά αποδεκτή απάντηση το μικρότερο (2%). 
 
 
Συζήτηση 
Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές θεωρούν ως 
μικρότερο αντικείμενο που μπορούν να παρατηρήσουν, εκείνο που είναι δυνατόν να το 
πιάσουν με μια λαβίδα. Επιπλέον, το μικροσκόπιο αναδεικνύεται ως το πιο γνωστό όργανο 
για την παρατήρηση του «πιο μικρού».  
Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα φαίνεται ότι οι μισοί μαθητές συνδέουν τον όρο 
«Νανοτεχνολογία» με κάτι μικρό. Από τη μια, τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι είναι 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε πρόσφατη σχετική έρευνα στη χώρα μας (Πέικος, Μάνου, 
Σπύρτου 2015). Από την άλλη, δεν συνάδουν με τα αποτελέσματα της διεθνούς 
βιβλιογραφίας, στην οποία καταγράφεται, ότι ένα μόνο μικρό ποσοστό των μαθητών συνδέει 
το «Νάνο» με κάτι μικρό (Castellini et al. 2007). Μια πρώτη υπόθεση είναι ότι η 
διαφοροποίηση αυτή μπορεί να προκύπτει από το γεγονός ότι το πρώτο συνθετικό της λέξης 
νανοτεχνολογία, δηλαδή το «Νάνο», είναι οικείο για τους έλληνες μαθητές, αφού 
χρησιμοποιείται στο καθημερινό λεξιλόγιο τους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το εύρημα αυτό 
χρήζει περαιτέρω έρευνας καθώς το δείγμα είναι περιορισμένο.  Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται 
η αναγκαιότητα για επέκταση της έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα. 
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Εφαρμόζοντας τη Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας «Ο κύκλος του νερού» - Οι πρώτες εκτιμήσεις 
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Περίληψη Η εργασία αυτή αφορά την εφαρμογή της Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) «Ο 
κύκλος του νερού» σε 5 νηπιαγωγεία της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.Hεφαρμογή της 
ΔΜΑ έγινε στο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίες συμμετείχαν στην 
εφαρμογή, μετά την ολοκλήρωση της, παρουσιάζουν κάποιες από τις τροποποιήσεις που 
έγιναν κατά την εφαρμογή στο κάθε σχολικό πλαίσιο, την εκτίμησή τους για τη μάθηση των 
παιδιών, καθώς επίσης και προτάσεις αλλαγών και βελτιώσεων για μια πιθανή μελλοντική 
εφαρμογή της ΔΜΑ.  
 
Abstract This study concerns the application of the Teaching Learning Sequence (TLS) "The water 
cycle” 'in 5 kindergartens of the Regional Unity of Florina. This implementation was realized 
in the framework ofa teacher education program in teaching science.Teachers who 
participated in the implementation of the TLS, after its completion, presenting some of the 
changes made in the application in each school context, their first appreciationsabout 
children's learning as well as proposals for changes and improvements for a possible future 
application of the TLS. 
 
 
Εισαγωγή 
Η σημασία της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) στο Νηπιαγωγείο είναι πια καλά 
τεκμηριωμένη (Eshach & Fried 2005) και οι ΦΕ αποτελούν διακριτή  μαθησιακή περιοχή  
στα νέα αναλυτικά προγράμματα της προσχολικής εκπαίδευσης(ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ 2011). Στην 
εκπαιδευτική έρευνα καταγράφεται μια σειρά δυσκολιών των εκπαιδευτικών της 
προσχολικής εκπαίδευσης με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και μια σειρά εμποδίων 
στη διάχυση σύγχρονων τάσεων της εκπαίδευσης των ΦΕ στο νηπιαγωγείο (Tu 2006, 
Sundberg & Ottander 2013). Είναι σαφές ότι ανη διδασκαλία και η μάθηση στις ΦΕ πρέπει ν’ 
αλλάξει, τότε και οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ευκαιρίες και ανάλογη υποστήριξη, ώστε να 
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εμπλακούν σε μια διαδικασία ενεργητικής και διαρκούς επαγγελματικής μάθησης, η οποία να 
είναι ως ένα βαθμό ενσωματωμένη στην καθημερινή πρακτική του σχολείου (Goodnough 
2008). 
Ως βάση της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών στις ΦΕ σε κάθε στάδιο της 
καριέρας τουςσυχνά επισημαίνεται η ανάγκη ανάπτυξης της παιδαγωγικής γνώσης 
περιεχομένου και η υποστήριξή τους, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν αλλαγές τόσο στις 
προϋπάρχουσες γνώσεις όσο και στις δεξιότητες τους (Gilbert 2010). 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι απόψεις, οι πρακτικές και οι εκτιμήσεις των 
εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης κατά την υλοποίηση μιας Διδακτικής Μαθησιακής 
Ακολουθίας(ΔΜΑ) για τη διδασκαλία του «Κύκλου του νερού» στο νηπιαγωγείο. Η 
διδασκαλία της ΔΜΑ ήταν μία από τις φάσεις του προγράμματος «Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο 
εκτός από την ερευνητική έχει και μία αναπτυξιακή – εκπαιδευτική συνιστώσα/διάσταση. 
 
Μεθοδολογία – Πλαίσιο 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υπηρετούντων εκπαιδευτικών στις ΦΕ περιελάμβανε στη 
δεύτερη φάση υλοποίησής του μία σύντομη θεωρητική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις 
σύγχρονες τάσεις και θέματα της διδασκαλίας των ΦΕ. Η δεύτερη φάση της επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής περιελάμβανε την τροποποίηση και προσαρμογή 
στο πλαίσιο κάθε νηπιαγωγείου και εφαρμογή μιας έτοιμης και αξιολογημένης ΔΜΑ με θέμα 
τον κύκλο του νερού (Συμεωνίδου 2014, Συμεωνίδου, Παπαδοπούλου, Καριώτογλου 2015). 
Στην επόμενη φάση της επιμόρφωσής τους οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν και εφάρμοσαν τη 
δική τους ΔΜΑ σε θέμα που επέλεξαν οι ίδιες. 
 

Πίνακας 1: Συνοπτική περιγραφή της ΔΜΑ: Ο κύκλος του Νερού 
 

Ενότητα 1η: Το νερό - 
Η κοινωνική αξία του νερού Ενότητα 2η: Οι τρεις 

φυσικές καταστάσεις του 
νερού 

Ενότητα 3η: Ο κύκλος του 
νερού – Μελέτη μοντέλων 

Πολυμεσικές παρουσιάσεις, 
εννοιολογικοί χάρτες, σχολιασμός 

αφισών και ομαδικά-ατομικά 
φύλλα εργασίας 

Σύντομο Video, 
δραστηριότητες 

ταξινόμησης, ατομικά και 
ομαδικά φύλλα εργασίας 

Πειραματική 
προσομοίωση του κύκλου 
του νερού (μοντέλο 1ο). 

Προβολή βίντεο της 
NASA (2ο μοντέλο) και 

συζήτηση. Χάρτινη 
κατασκευή του 

Υδρολογικού κύκλου(3ο 
μοντέλο). Έργα 

σειροθέτησης και ΦΕ. 
Ενότητα 4η: Δραστηριότητες αξιολόγησης 

Σε ατομικό επίπεδο:  Δημιουργία«αφίσας» που προβάλλει τη σημασία του νερού ως φυσικού 
και κοινωνικού πόρου.  

Σε ομαδικό επίπεδο : Παιχνίδια που περιγράφουν τα βασικά μέρη του Υδρολογικού Κύκλου. 
 
Η ΔΜΑ «Ο κύκλος του νερού», η οποία παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 1, είχε ως 
στόχους τα παιδιά:   Να αντιληφθούν την αξία του νερού ως κοινωνικό αγαθό και ως φυσικό πόρο, 
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 Να κατανοήσουν τη διαδοχή των φαινομένων του «κύκλου του νερού».   Να καλλιεργήσουν επιστημονικές δεξιότητες, όπως η παρατήρηση και η  
μοντελοποίηση, και δευτερευόντως υπόθεση και ο έλεγχός της.  Να αντιληφθούν πως το νερό μεταβάλλεται και έχει τρεις φυσικές καταστάσεις. 

 
Η ΔΜΑ εφαρμόστηκε σε 5 Νηπιαγωγεία της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στο χρονικό 
διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014, από 5 εκπαιδευτικούς μεγάλης διδακτικής εμπειρίας 
(>15 χρόνων) ως οργανικό μέρος του προγράμματος επαγγελματικής μάθησης στο οποίο 
συμμετείχαν. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν σε 
σύντομα κείμενα/αναφορές τις απόψεις τους για το σχεδιασμό/τροποποίηση και την 
εφαρμογή της ΔΜΑ, απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε 3 ανοιχτές 
ερωτήσεις και μια ερώτηση/προτροπή για επισήμανση όποιου θέματος οι εκπαιδευτικοί 
κρίνουν σημαντικό σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΔΜΑ. Η αξιολόγηση των 
προγραμμάτων επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών με εκτιμήσεις των ίδιων που 
καταγράφονται με ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις φαίνεται να είναι η συνήθης μεθοδολογία 
των προγραμμάτων αυτών(VanDriel, Meirink, Van Veen & Zwart2012).Οι θεματικοί άξονες 
καθώς επίσης και οι κατηγορίες που προέκυψαν παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 2. 
 
Αποτελέσματα 
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ταξινομήθηκαν σε 3 θεματικούς άξονες οι οποίοι 
αφορούσαν: α) τις τροποποιήσεις στο σχεδιασμό, β) τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για την 
υποστήριξη της μάθησης των παιδιών μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ και γ) τις προτάσεις των 
εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της ΔΜΑ και τη διαδικασία εφαρμογής της (Πίνακας 2). 
 

Πίνακας 2:Οι θεματικοί άξονες και οι κατηγορίες που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών 

 
Τροποποιήσεις στο σχεδιασμό 
τηςΔΜΑ Εκτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών για την 
υποστήριξη της μάθησης των 
παιδιών 

Προτάσεις βελτίωσης 

1. Διάρκεια 2. Ακολουθία 3. Λειτουργικές παρεμβάσεις 
στο εκπαιδευτικό υλικό 

1. Διερεύνηση/Πειραματισμός 2. Παρατήρηση και 
κατασκευή μοντέλων 3. Χρήση ΤΠΕ 

4. Συμμετοχή 5. Αλληλεπίδραση 

1. Η υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών 2. Η ενίσχυση της συμμετοχής 
των παιδιών 

3. Η ενίσχυση της συσχέτισης 
με την πραγματικότητα 4. Η υλικοτεχνική υποδομή 
των σχολείων 5. Η εξοικείωση με τις ΤΠΕ 6. Η διεύρυνση της χρονικής 
διάρκειας 

 
Κατά τη διάρκεια της μελέτης της Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) με θέμα «Ο 
κύκλος του νερού» πραγματοποιήθηκαν κάποιες τροποποιήσεις στο σχεδιασμό που 
αφορούσαν: τη χρονική διάρκεια, τη χρονική ακολουθία και τις λειτουργικές παρεμβάσεις. 
Πιο αναλυτικά σε σχέση με την αρχικά προτεινόμενη ΔΜΑ:  
 Η χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων κατά την  εφαρμογή  ήταν μεγαλύτερη. 

Συγκεκριμένα ο αρχικός  σχεδιασμός προέβλεπε την ολοκλήρωση των τεσσάρων 
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ενοτήτων σε τέσσερις μέρες. Από τις περισσότερες εκπαιδευτικούς, κρίθηκε πως θα ήταν 
χρήσιμο η εφαρμογή να υλοποιηθεί σε 6 έως 8 ημέρες, προκειμένου να δοθεί στα παιδιά 
η δυνατότητα της διερεύνησης σε βάθος και ν’ αποφευχθούν ενδεχόμενα σημάδια 
κόπωσης. 

 Ηχρονική ακολουθία των δραστηριοτήτων διαφοροποιήθηκε. Λαμβάνοντας υπόψη την 
υλικοτεχνική υποδομή του κάθε νηπιαγωγείου, τις δυνατότητες και το ενδιαφέρον των 
παιδιών του κάθε τμήματος έγιναν αλλαγές, όπως για παράδειγμα  στην πρώτη ενότητα, 
διαχωρίστηκε η  ακρόαση του τραγουδιού από την  προβολή του βίντεο.  

 Οι λειτουργικές παρεμβάσεις, όπως η προβολή λιγότερων και πιο ευδιάκριτων εικόνων, 
καθώς και η χρήση συμβόλων στις δραστηριότητες ταξινόμησης των φυσικών 
καταστάσεων του νερού, κρίθηκαν απαραίτητες. 

 
Εκτιμήσεις για τη μάθηση, τη συμμετοχή  και τη διερεύνηση των παιδιών 
Τα αποτελέσματα από την  εφαρμογή της ΔΜΑ σε όλα τα τμήματα που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα ήταν ενθαρρυντικά. Πιο συγκεκριμένα: 
 Τα παιδιά πειραματίστηκαν στο να κάνουν δικές τους υποθέσεις, να συγκρίνουν 

αποτελέσματα, να διαφωνούν, να συζητούν, να επιχειρηματολογούν. 
 Συμμετείχαν ενεργητικά και ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στο σύνολοτων 

δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν. 
 Η χρήση των ΤΠΕ, μέσω της προβολής εικόνων και βίντεο με τη χρήση προτζέκτορα 

αποδείχτηκε πολύ ελκυστικήγια τα παιδιά. 
 Η παρατήρηση καιη κατασκευή μοντέλων του υδρολογικού κύκλου από τα ίδια τα 

παιδιά διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους. 
 Η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και παιδιού είναι καθοριστικήστο σχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 

Προτάσεις για τη βελτίωση της ΔΜΑ 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος διαπιστώθηκε ότι για την εφαρμογή ανάλογων 
προγραμμάτων απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: 
 Η ενίσχυση τηςυποστήριξης των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

ΔΜΑ 
 Η ενίσχυση τηςσυμμετοχής των παιδιώνστην εφαρμογή της διερευνητικής μεθόδου  
 η διερεύνησητης σκέψης και της δράσης των παιδιώνκαι ο συσχετισμός των 

μαθησιακών εμπειριών τους με δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 
 ηυποστήριξη της διδακτικής πράξηςμε αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή και η 

εξοικείωση των παιδιών με τις  ΤΠΕκαι τα εκπαιδευτικά λογισμικά 
 η διεύρυνση της χρονικής διάρκειαςτης εφαρμογής της ΔΜΑ. 

 
Συμπεράσματα 
Η εμπειρία εφαρμογής της ΔΜΑ συνολικά αποτιμάται θετικά από τις εκπαιδευτικούς. Μια 
σειρά προτάσεων, διαδικαστικών, αλλά και επί της ουσίας, είναι δυνατόν να ενσωματωθούν 
στη ΔΜΑ καθώς δεν προέκυψε ριζική αντίρρηση ή δυσκολία κατά την εφαρμογή. Οι 
παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών στη ΔΜΑ/καλή πρακτική αφορούσαν κυρίως ζητήματα 
προσαρμογής στο πλαίσιο διδασκαλίας και δευτερευόντως τροποποιήσεις του διδακτικού 
υλικού. Σε αρκετά από τα ουσιώδη δομικά χαρακτηριστικά της ΔΜΑ, όπως είναι το 
επιστημονικό περιεχόμενο και ο μετασχηματισμός του, η στοχοθεσία, οι δραστηριότητες και 
η αξιολόγηση, δεν αναφέρονται παρεμβάσεις από τις εκπαιδευτικούς, καθώς ενδεχομένως 
θεωρήθηκαν δεδομένα. Κατά συνέπεια αναδεικνύεται η σημασία και η αναγκαιότητα της 2η 
φάσης της επιμόρφωσης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος επαγγελματικής 



1057 
 

μάθησης των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μια ΔΜΑ από τις 
ίδιες, καθώς θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό των δομικών στοιχείων της ΔΜΑ που σε αυτό 
το στάδιο της επιμόρφωσης θεωρήθηκαν δεδομένα. 
Από την παράθεση των αποτελεσμάτων στην προηγούμενη ενότητα είναι προφανές ότι 
καταγράφεται μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων αυτής της φάσης της επιμόρφωσης. Τόσο η 
προσαρμογή της ΔΜΑ στο σχολικό πλαίσιο εφαρμογής της από τις εκπαιδευτικούς, όσο και η 
εμπειρία που καταγράφουν, επικυρώνει την επιλογή της ενσωμάτωσης της επιμορφωτικής 
διαδικασίας στην καθημερινή πρακτική του σχολείου (Goodnough 2008). Επιπλέον πιθανόν 
να αποτελούν ενδείξεις για την άρση ορισμένων από τις δυσκολίες ενσωμάτωσης των 
σύγχρονων τάσεων της διδασκαλίας των ΦΕ στο νηπιαγωγείο (Tu 2006, Sundberg & 
Ottander 2013).   
 
Αναφορές/Ευχαριστίες 
Η εργασία αυτή έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Στις 
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Περίληψη Η εργασία αυτή αφορά τις απόψεις τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
δύο (2) Α/θμιας και δύο (2) Β/θμιας, σχετικά με τις δυσκολίες που συνάντησαν, τις 
προσαρμογές που έκαναν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή μιας 
Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) με θέμα τις ιδιότητες των υλικών που 
χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες και την οργάνωση επίσκεψης στον ΟΤΕ. Τα πρώτα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν, κυρίως στην εφαρμογή των 
διερευνητικών διαδικασιών και εξαιτίας του εκπαιδευτικού πλαισίου, τόσο οι εκπαιδευτικοί 
όσο και οι μαθητές παρουσίασαν μια ουσιαστική και ποιοτική βελτίωση στα υπό μελέτη 
θέματα. 
 
Abstract This study concerns four (4)in-service teachers’ views (two primary and two secondary) about 
difficulties, adaptations made, and the respective effects occurred from the application of a 
Teaching Learning Sequence (TLS) regarding materials’ properties used in 
telecommunications and the preparation of a site visit to Greek Telecom (OTE). Despite the 
difficulties emerged, especially during the realization of the inquiry activities and other 
obstacles related to the educational setting, preliminary results indicate a substantial and 
qualitative improvement in teachers and students’ literacy.  
 
 
Εισαγωγή 
Οι λόγοι για τους οποίους τα αποτελέσματα της αξιολόγησης PISA φέρνουν τη χώρα μας στις 
τελευταίες θέσεις είναι πολλοί, όπως το είδος και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων 
Σπουδών (ΠΣ), οι μέθοδοι διδασκαλίας και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Τα ΠΣ, όπως 
τουλάχιστον εφαρμόζονται, οδηγούν στη διδασκαλία γεγονότων και εννοιών, υιοθετώντας τη 
μεταφορά της γνώσης από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές/τριες. Αντίθετα, οι νέες τάσεις 
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στα ΠΣ προτείνουν, εκτός από τη δηλωτική και τη διαδικαστική γνώση, τη διδασκαλία μέσω 
μοντέλων και τη χρήση της διαδικασίας της διερεύνησης στη διδασκαλία, καθώς και την 
οργάνωση επισκέψεων εκτός σχολείου (Science Education Now 2007).   
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι απόψεις τεσσάρων εν ενεργεία εκπαιδευτικών οι 
οποίοι συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι αυτές οι 
απόψεις, παράλληλα με τα κλασσική αξιολόγηση του προγράμματος (βλ.Τσαλίκη κ.α. 2016, 
σε αυτό τον τόμο) είναι εξαιρετικά σημαντικές και πρέπει να διαχυθούν στο ευρύτερο 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό περίγυρο, προκειμένου να έχουμε ανάδραση από τους ίδιους 
τους εκπαιδευόμενους, και όχι μόνον από τους ερευνητές του χώρου.  
 
Πλαίσιο και Μεθοδολογία 
Για να μελετηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να 
σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν τη διδασκαλία τους, σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται 
στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ένα εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο STED: Science Teacher Education (βλ. Καριώτογλου, 2016). 
Το πρόγραμμα στοχεύει στη διεύρυνση του διδακτικού προφίλ των εκπαιδευτικών ώστε αυτοί 
να χρησιμοποιούν μια ποικιλία διδακτικών μεθόδων και πρακτικών (π.χ. οι μαθητές 
αναζητούν την πληροφορία, υλοποιούν τα πειράματα, συζητούν σε ομάδες και διατυπώνουν 
συμπεράσματα) και να ενσωματώνουν τη μη τυπική εκπαίδευση στο διδακτικό σχεδιασμό 
τους. Επίσης, υπογραμμίζεται η ανάγκη διεύρυνσης του περιεχομένου της διδασκαλίας, όχι 
μόνο με έννοιες και γεγονότα, αλλά και με διαδικασίες και δεξιότητες σκέψης (π.χ. 
δεξιότητες έρευνας), επιστημολογική γνώση (π.χ. μοντέλα) και πιο μοντέρνα περιεχόμενα 
(π.χ. νανοτεχνολογία), εφόσον οι στόχοι αυτοί συνδέονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής και 
την επιλογή μελλοντικής καριέρας. 
Το πρόγραμμα STED έχει τρεις φάσεις και θα διαρκέσει συνολικά 18 μήνες, ενώ στις κύριες 
φάσεις του (Β΄ και Γ΄) συμμετέχουν 13 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, οργανωμένοι σε τρεις υπο-
ομάδες, μία για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στην Α΄ φάση του προγράμματος 
έγινε καταγραφή των αρχικών ιδεών εν ενέργεια εκπαιδευτικών (41 εκπαιδευτικοί από όλες 
τις βαθμίδες) για θέματα σχετικά με τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), τα οποία 
επικεντρώθηκαν στους εξής εννέα θεματικούς άξονες: (i) μοντέλο διδασκαλίας, (ii) ιδέες 
μαθητών, (iii) διδακτικός μετασχηματισμός, (iv) διερεύνηση, (v) λεκτική αλληλεπίδραση, (vi) 
χρήση μοντέλων, περαμάτων και ΤΠΕ, (vii) διαδικαστική γνώση, (viii) επιστημολογική 
γνώση, και (ix) επίσκεψη πεδίου.  
Στη Β΄ φάση του προγράμματος έγινε επιλογή 13 εκπαιδευτικών και από τις τρεις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης και ακολούθησε επιμόρφωσή τους σε θεωρητικά θέματα Διδακτικής ΦΕ 
διάρκειας περίπου 12 ωρών, σχετικά με τους παραπάνω εννέα θεματικούς άξονες. Στη 
συνέχεια οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν μια έτοιμη Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ) 
στην τάξη τους – ως δείγμα καλής πρακτικής, αφού προηγουμένως την τροποποίησαν 
κατάλληλα προκειμένου να ικανοποιεί τις δικές τους ανάγκες αλλά και να είναι συμβατή με 
το υπόβαθρο και τις ικανότητες των μαθητών τους. Στην Γ΄ φάση οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 
ανέπτυξαν, εφάρμοσαν και αξιολόγησαν μια δική τους ΔΜΑ.  
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στη Β΄ και Γ΄ φάση του προγράμματος ήταν οργανωμένοι 
στις υπο-ομάδες της προσχολικής (5 νηπιαγωγοί), του δημοτικού (4 δάσκαλοι) και σε αυτή 
της άτυπης εκπαίδευσης (2 δάσκαλοι και δύο φυσικοί Β/θμιας). Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών της υπο-ομάδας για την άτυπη εκπαίδευση 
μετά την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης του προγράμματος (για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά βλ. Τσαλίκη, κ.α. 2016, σε αυτό τον τόμο, Μαλανδράκης, κ.α. 2016, σε αυτό τον 
τόμο).  



1061 
 

Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης του προγράμματος, η οποία 
περιελάμβανε την τροποποίηση και εφαρμογή μια έτοιμης διδακτικής μαθησιακής 
ακολουθίας (ΔΜΑ) με θέμα τις ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται στις 
τηλεπικοινωνίες και την οργάνωση επίσκεψης στον ΟΤΕ, και οι 4 εκπαιδευτικοί που 
συμμετέχουν συνέγραψαν μια έκθεση σχετικά με το τι αποκόμισαν οι ίδιοι από τη συνολική 
μέχρι τώρα διαδικασία, ποιες δυσκολίες συνάντησαν και πώς τις αντιμετώπισαν, τα βασικά 
σημεία της οποίας παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η συγκεκριμένη ΔΜΑ είχε διάρκεια 12 
διδακτικές ώρες, από τις οποίες τρία δίωρα έγιναν στην τάξη πριν την επίσκεψη πεδίου, 
ακολούθησε η επίσκεψη στον ΟΤΕ (περίπου 4 ώρες) και στη συνέχεια ένα ακόμα δίωρο στην 
τάξη μετά την επίσκεψη πεδίου (βλ. Γκιγκοπούλου κ.α. 2016, σε αυτό τον τόμο).  
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Τι έμαθαν οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη φάση 
Ως προς τη διδακτική των ΦΕ και οι τέσσερις  εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι αποκόμισαν 
παιδαγωγική γνώση, μεθοδολογία και διδακτική [π.χ. Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία 
(ΔΜΑ), διδακτικός μετασχηματισμός περιεχομένου, εφαρμογή της διερεύνησης, κατασκευή 
φύλλου εργασίας, αξιολόγηση πριν και μετά (pre & post test), χρήση μοντέλων] και 
διεύρυναν το εκπαιδευτικό τους προφίλ μέσα από την επαφή τους με τους ερευνητές. Έμαθαν 
να εφαρμόζουν στη διδακτική πράξη στοιχεία της επικοδομητικής διδασκαλίας, όπως την 
αναζήτηση των ιδεών των μαθητών, την χρήση  φύλλου εργασίας, καθώς και να εργάζονται 
με τρόπο που επιτρέπει στους μαθητές τους να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία, να διερευνούν 
και να πειραματίζονται μόνοι τους και να διαχέουν μεταξύ τους συμπεράσματα και γνώση 
(ομαδοσυνεργατική μέθοδος και jigsaw). Ειδικότερα, οι δύο εκπαιδευτικοί της  
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφάρμοσαν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας η οποία 
ήταν γνώριμη στους μαθητές τους (την εφαρμόζουν συχνά στα projects που εκπονούν στην 
ευέλικτη ζώνη). Ακόμη, έμαθαν ότι για την διδακτική επίσκεψη θα πρέπει να υπάρχει από 
πριν προετοιμασία τόσο του ίδιου του εκπαιδευτικού όσο και των μαθητών.  
Σχετικά με την επίσκεψη πεδίου, όλοι οι εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν το χώρο πριν την 
επίσκεψη, συνομίλησαν με τους υπεύθυνους, έλεγξαν τους χώρους για θέματα ασφάλειας, τις 
δυνατότητες ξενάγησης που παρέχονται και ποιοι τομείς των φυσικών επιστημών θα 
μπορούσαν να συνδεθούν με τον χώρο επίσκεψης. Μέσα στην τάξη προηγήθηκαν μαθήματα 
με σκοπό την προετοιμασία των μαθητών για την επίσκεψη. Τα μαθήματα αυτά σχετίζονται 
με έννοιες της φυσικής που εφαρμόζονται στον ΟΤΕ (ιδιότητες υλικών, αγωγοί, μονωτές, 
ημιαγωγοί, ηλεκτρικά κυκλώματα). Επίσης, συνειδητοποίησαν ότι έτσι, εκτός από το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τη θετική στάση των μαθητών, επιτυγχάνεται και μεγαλύτερη 
συμμετοχή τους κατά την διάρκεια της επίσκεψης και ότι κατανοούν αρκετά από αυτά που 
τους παρουσιάζονται.  
Ποιες δυσκολίες συνάντησαν οι εκπαιδευτικοί και πώς τις αντιμετώπισαν 
Η αρχική απειρία στην εφαρμογή της ΔΜΑ ξεπεράστηκε καθώς οι εκπαιδευτικοί βασίστηκαν 
σε μια υπάρχουσα, ενώ προετοιμάστηκαν σχετικά και από τους ερευνητές. Ακόμη, 
προέκυψαν πρακτικές δυσκολίες, όπως η εύρεση συνεχόμενων διδακτικών ωρών για την 
εφαρμογή της ΔΜΑ, οι οποίες ξεπεράστηκαν με την 'προσφορά' διδακτικών ωρών από 
συναδέλφους και με αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Μια άλλη δυσκολία για τη Β/θμια 
εκπαίδευση είναι το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι ευέλικτο και δεν επιτρέπει 
αποκλίσεις. Επίσης, σε τάξεις με μεγάλο αριθμό μαθητών η εκπαιδευτική διαδικασία κυλούσε 
με πιο αργό ρυθμό και ορισμένες φορές δεν έφτανε ο χρόνος για να ολοκληρωθεί το 
διδακτικό αντικείμενο ή όλες οι δραστηριότητες. 
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Εποπτικό υλικό (μοντέλα) και εξοπλισμός (π.χ. Η/Υ) για την εφαρμογή της ΔΜΑ δόθηκαν 
από το Πανεπιστήμιο, ωστόσο χρειάστηκαν συμπλήρωση είτε από επαγγελματίες (π.χ. 
ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, υδραυλικοί, ξυλουργοί) είτε από συναδέλφους. Η διεξαγωγή του 
μαθήματος σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνει στην αίθουσα των υπολογιστών, ενώ 
τεχνικά προβλήματα, όπως κακή ή και καθόλου σύνδεση με το διαδίκτυο, επέφεραν 
επιπρόσθετες δυσκολίες.  
Στην περίπτωση της Α/θμιας εκπαίδευσης η ορολογία στη δοσμένη ΔΜΑ θεωρήθηκε 
δύσκολη(π.χ. ‘μηχανική καταπόνηση’) και αφαιρέθηκαν δυσνόητες ενότητες (π.χ. δίοδος, 
φωτοαντιστάτης, θερμίστορ), μειώθηκε η διδακτέα ύλη κατά ~30% (από 11 θεματικές 
ενότητες έμειναν 8) και χρειάστηκαν περισσότερες ώρες διδασκαλίας (4 δίωρα αντί για 3 πριν 
από την επίσκεψη). Επίσης, έγινε διδακτικός μετασχηματισμός περιεχομένων (π.χ. 
απλοποίηση ερωτήσεων, αλλαγή σειράς ενοτήτων) αφού ο αρχικός σχεδιασμός της ΔΜΑ 
ήταν για την Γ’ Γυμνασίου. Οι παραπάνω παρεμβάσεις θεωρείται ότι λειτούργησαν θετικά 
και διευκόλυναν τους  μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διερεύνησης και στην 
κατανόηση των εννοιών (π.χ. ημιαγωγοί). Στη Β/θμια εκπαίδευση οι δυσκολίες σχετίζονταν 
περισσότερο με την εφαρμογή της μεθόδου διδασκαλίας (π.χ. εργασία σε ομάδες και 
διερεύνηση) παρά με το περιεχόμενο.  
Δυσκολίες, και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, υπήρχαν στην εφαρμογή των φύλλων 
εργασίας καθώς έπρεπε αυτά να αναγνωστούν προσεχτικά, να γράψουν πρώτα οι μαθητές τις 
υποθέσεις τους και έπειτα να προχωρήσουν στη διερεύνηση και στα συμπεράσματα. 
Παρατηρήθηκε ότι τα υλικά αποπροσανατόλιζαν τους μαθητές όταν αυτά δίνονταν πριν τα 
φύλλα εργασίας. Αυτές οι δυσκολίες προέκυπταν διότι οι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με 
τα φύλλα εργασίας και με το να συνδυάζουν την παρατήρηση με το συμπέρασμα. Πολλές 
φορές δεν έμπαιναν στη διαδικασία να κάνουν πρόβλεψη πριν το πείραμα και δεν διάβαζαν 
προσεχτικά τις ερωτήσεις.   
Επίσης, παρατηρήθηκε ότι στη φάση της ενημέρωσης μέσα στην ομάδα, από μαθητές προς 
τους συμμαθητές τους για το τι έμαθαν, οι μαθητές που είχαν κάνει κάποιο πείραμα 
υπαγόρευαν και οι υπόλοιποι (που δεν είχαν κάνει το συγκεκριμένο πείραμα αλλά κάποιο 
άλλο) περισσότερο αντέγραφαν παρά έκαναν συζήτηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο/η 
εκπαιδευτικός επενέβαινε με περαιτέρω επεξήγηση των φύλλων εργασίας και καθοδηγούσε 
την ομάδα προς συζήτηση. Ακόμα, παρατηρήθηκε πως ένας - δύο μαθητές, οι οποίοι αρχικά 
δεν έδειχναν διάθεση συνεργασίας και λειτουργούσαν μοναχικά, με τον καιρό και με την 
αλλαγή κάθε φορά της σύστασης της ομάδας αυτοί άλλαξαν συμπεριφορά. 
Επίσης, δυσκολίες αντιμετώπισαν πολλοί μαθητές κατά την διάρκεια αναζήτησης στο 
διαδίκτυο όπου είτε δυσκολεύονταν να αποδελτιώσουν τις πληροφορίες οι οποίες τους ήταν 
απαραίτητες είτε τις αναζητούσαν επιφανειακά λόγω απειρίας. Αυτό αντιμετωπίστηκε από 
τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης δημιουργώντας φακέλους στην επιφάνεια 
εργασίας των Η/Υ κατά ενότητα και με το κατάλληλο υλικό αναζήτησης. Στη Β/θμια 
εκπαίδευση, η αντίστοιχη διαδικασία αποδελτίωσης της βιβλιογραφίας κυλούσε σαφώς πιο 
εύκολα. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της Β/θμιας εκπαίδευσης υπήρξε καθοδήγηση από τον 
εκπαιδευτικό που έδειχνε στους μαθητές πώς ψάχνουμε στο διαδίκτυο και πώς θέτουμε 
κατάλληλες λέξεις-κλειδιά.  
Οι εντυπώσεις των εκπαιδευτικών για τους μαθητές 
Για τους μαθητές ήταν κάτι καινούριο και στην αρχή το αντιμετώπισαν με απορία και 
δισταγμό. Στη συνέχεια όμως, ο αρχικός δισταγμός αντικαταστάθηκε από προθυμία και 
ενθουσιασμό. Εκδήλωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες και την 
τεχνολογία. Είχαν αυτονομία στη διαδικασία της μάθησης. Εξέφρασαν επιθυμία για 
επανάληψη αυτής της διδακτικής διαδικασίας. Η έλλειψη εξοικείωσης με τη μέθοδο 
δημιούργησε αρχικά δυσκολίες οι οποίες ξεπεράστηκαν σταδιακά. Η προετοιμασία μέσα 
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στην τάξη τους βοήθησε στο να έχουν μεγαλύτερη και ενεργητικότερη συμμετοχή κατά την 
επίσκεψη και καλύτερη κατανόηση των εννοιών. 
Επίσης, στην αρχή ο μαθητές ήταν προβληματισμένοι κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης 
των φύλλων εργασίας και κάπως αναστατωμένοι κατά την δημιουργία των ομάδων. Στην 
Α/θμια το γεγονός ότι δουλεύουν συχνά ομαδοσυνεργατικά τους βοήθησε να συντονιστούν 
γρηγορότερα και να δουλέψουν αρμονικά, ξεπερνώντας τις όποιες αρχικές δυσκολίες.  Τελικά 
αφοσιώθηκαν σε αυτό που τους είχε ανατεθεί και εξοικειώθηκαν με τον τρόπο εργασίας. 
Χαρακτηριστικό δείγμα του ενδιαφέροντός τους είναι ότι προτιμούσαν να μη κάνουν 
διάλλειμα προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους και ρωτούσαν πότε θα ξαναγίνει 
ανάλογη διδασκαλία.  Η ικανοποίηση στα πρόσωπα των μαθητών ήταν εμφανής. Ωστόσο, η 
έλλειψη της δυνατότητας να κάνουν όλοι οι μαθητές όλα τα πειράματα ήταν το μόνο που 
φάνηκε να τους δυσαρεστεί.  
 
Συμπεράσματα και προτάσεις  
Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να επωφελήθηκαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κυρίως 
σε θέματα οργάνωσης των ομάδων διδασκαλίας και της πραγματοποίησης επισκέψεων 
πεδίου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσπάθησαν να συνδέσουν τις νέες διδακτικές 
προσεγγίσεις (διερεύνηση-ομαδοσυνεργατική-φυλλα εργασίας  κτλ.) με τις νέες τεχνολογίες 
που παρέχουν περισσότερες δυνατότητες στη διδακτική πράξη. Οι εφαρμογές των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία των φυσικών επιστημών υποστηρίζουν τη διερευνητική μάθηση, εμπλουτίζουν 
την πειραματική εργασία και βοηθούν στην κατανόησή της με συνεργατικές δραστηριότητες. 
Οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποίησαν τη σημασία της άτυπης εκπαίδευσης και της καλής 
προετοιμασίας αυτής, καθώς με την εκπαίδευση εκτός σχολείου προσεγγίζεται με 
διαφορετικό τρόπο η γνώση και επιδιώκονται όχι μόνο γνωστικοί αλλά και κοινωνικοί και 
συναισθηματικοί στόχοι. Επιδιώκεται, ακόμα, καλλιέργεια δεξιοτήτων (συνεργατικότητα, 
παρατήρηση, αυτονομία, υπευθυνότητα, επικοινωνία αποτελεσμάτων, διάχυση γνώσης κ.α.) 
που οδηγούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου 
αμβλυνθήκαν οι διαφορές μεταξύ «καλών» και «αδύνατων» μαθητών.  
Παρά τη διαφορετική ηλικία και το επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των μαθητών στα οποία 
εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος (Ε΄ τάξη, Στ΄ τάξη, Γ΄ Γυμνασίου) παρατηρήσαμε κοινές 
δυσκολίες και προβλήματα. Οι κυριότερες από τις δυσκολίες που συναντήσαμε συνδέονται 
με την εφαρμογή των νέων διδακτικών διαδικασιών (π.χ. φύλλα εργασίας, ομάδες, δυσκολία 
στην κατανόηση ερωτημάτων, παρανοήσεις), ενώ δεν έλειψαν και οι δυσκολίες σχετικές με 
το πλαίσιο.  
Έγινε κατανοητή από τους εκπαιδευτικούς η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι εναλλακτικές 
ιδέες των μαθητών που συνδέονται με συγκεκριμένες έννοιες της φυσικής, έτσι ώστε να 
σχεδιάζονται δραστηριότητες που είτε θα αναδομούν αυτές τις εναλλακτικές ιδέες των 
μαθητών είτε θα ενισχύουν τις σωστές.  
Σημαντικό στάδιο είναι η δημιουργία μιας αναφοράς-report(π.χ. αφίσα, παρουσίαση, 
ανάρτηση άρθρου στην ιστοσελίδα του σχολείου) μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής 
επίσκεψης, όπου οι μαθητές αναφέρονται σε ότι τους εντυπωσίασε. Έτσι, διαχέονται οι 
γνώσεις και οι εντυπώσεις τους τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στη κοινωνία. Επίσης, η 
συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων και ειδικοτήτων (δάσκαλοι και φυσικοί) 
ήταν επιτυχής και ιδιαίτερα εποικοδομητική.  
Ολοκληρώνοντας, διαπιστώνεται ότι η πολύ καλή διδακτική προσέγγιση ενός θέματος- 
αντικειμένου με σύγχρονη μεθοδολογία (διερευνητική μάθηση), απαιτεί λεπτομερή και 
χρονοβόρα προετοιμασία από τη μεριά του εκπαιδευτικού και μια εξοικείωση με τις μεθόδους 
διερεύνησης από τη μεριά των μαθητών. 
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Η επιτυχία της διδακτικής επίσκεψης διαπιστώθηκε όχι μόνο γιατί οι μαθητές απέκτησαν 
περισσότερες γνώσεις, (π.χ. παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στα pre και post tests, βλ. 
Γιαπουτζής 2015) αλλά κυρίως γιατί η μάθησή τους ήταν πιο ποιοτική (π.χ. εμπλουτισμός 
λεξιλογίου, μεγαλύτερη σαφήνεια στην παρουσίαση όλων αυτών που είδαν) και προσέγγισαν 
μια νέα διαδικασία μάθησης (ομαδοσυνεργατική,  jigsaw).  
Προτείνεται να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος ώστε η κάθε ομάδα μαθητών να μπορεί να 
ασχοληθεί με παραπάνω από ένα είδος πειραμάτων κάθε φορά. Ή εναλλακτικά να 
βιντεοσκοπηθούν τα πειράματα της κάθε ομάδας και να είναι διαθέσιμο το βίντεο και στις 
υπόλοιπες. Αυτό γιατί, μέσω της μεθόδου jigsaw δεν ασχολούνται όλες οι ομάδες με τα ίδια 
πειράματα - έρευνες αλλά τους περιγράφονται, από τους συμμαθητές τους ή τον 
εκπαιδευτικό, αυτά που δεν έχουν κάνει. 
Οι διδακτικές ακολουθίες, που περιλαμβάνουν την προετοιμασία της επίσκεψης, την 
επίσκεψη και τον αναστοχασμό μετά από αυτήν, αντιμετωπίστηκαν πολύ θετικά και από τους 
εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές. Επομένως, θα πρέπει να εξοικειωθούν και οι δύο 
πλευρές σε αυτό τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Αξίζει, λοιπόν, να γίνει διάχυση αυτής 
της εμπειρίας προς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων 
(workshops)μεγάλης διάρκειας και μικρού αριθμού συμμετεχόντων κάθε φορά. 
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Περίληψη Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι πρακτικές διδασκαλίας που εφάρμοσαν τέσσερις 
εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης, σε μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού 
Σχολείου. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας αφορούσε ενότητες Νανοεπιστήμης-
Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ): (α) μέγεθος της νανοκλίμακας (β) η επίδραση της νανοκλίμακας 
στη μακροκλίμακα, (ίωση, σούπερ – υδροφοβικότητα, καθαρισμός νερού από νανοσωλήνες 
άνθρακα) και γ) τα μοντέλα. Κατά τη διάρκεια των 5 δίωρων διδασκαλιών, οι εκπαιδευτικοί 
εφάρμοσαν πρακτικές όπως σχεδιασμό πειραματικών δραστηριοτήτων, εφαρμογή της 
ομαδοσυνεργαστικής μεθόδου jigsaw, μοντελοποίηση κτλ.    

 
Abstract This study describes the teaching practices of four primary teachers during the 
implementation of a Nanoscience-Nanotechnogy (N-ST) module to the two last grades of 
primary school. The content of the module was focusing on: a) the size of the nanoscale b) 
nanoscale features can determine the macroscale behavior, (illness, superhydrophobicity, 
cleaning water using carbon nanotubes) and c) models. During all the five two–hour 
instructions, teachers implemented practices, such as the design of experimental activities, the 
cooperative learning Jigsaw technique, modeling e.tc.        

 
 

Εισαγωγή 
Η Ν-ΕΤ εκμεταλλεύεται την δυνατότητα του χειρισμού ατόμων, μορίων και μακρομοριών 
ώστε να κατασκευαστούν υλικά και διατάξεις με καινούριες  ιδιότητες  και λειτουργίες 
εξαιτίας του πολύ μικρού τους μέγεθους (Ghattas & Carver 2012). Είναι τόσο μεγάλη η 
επίδραση της Ν-ΕΤ σε κλάδους της βιομηχανίας, της υγείας, της ηλεκτρονικής και υλικών, 
που έχει ήδη χαρακτηριστεί ως η επόμενη «βιομηχανική επανάσταση». Αυτή η άνευ 
προηγουμένου ανάπτυξη, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών της Διδακτικής των 
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Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), οι οποίοι στοχεύουν να προετοιμάσουν τους μαθητές στη 
κοινωνία της Ν-ΕΤ (Jones et al. 2013).   
Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν γίνει οι πρώτες προτάσεις για την προσέγγιση των βασικών 
εννοιών και φαινομένων της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ως ανοικτές προκλήσεις, 
για έρευνα θεωρούνται α) οι ελάχιστες γνώσεις των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο της Ν-
ΕΤ, β) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καλούνται να έχουν τα προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία της Ν-ΕΤ και γ) το 
περιορισμένο διδακτικό υλικό κατάλληλα μετασχηματισμένο για την κάθε βαθμίδα της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Hingant & Albe 2010, Bamberger & Krajcik 2012, Jones et al. 
2013). Ειδικά στην χώρα μας, πρόσφατα έχουν γίνει οι πρώτες δημοσιεύσεις για τη 
διδασκαλία της Ν-ΕΤ στο δημοτικό σχολείο (Μάνου & Σπύρτου 2013, Πέικος, Μάνου, & 
Σπύρτου 2015).  
Στην αναρτημένη αυτή εργασία περιγράφουμε τις πρακτικές διδασκαλιών που εφάρμοσαν 
Α/θμιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παρακολούθησαν σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τη 
Ν-ΕΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος Αριστεία ΙΙ6. 

 
Μεθοδολογία 
Τέσσερις εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε βασικές έννοιες, μοντέλα και εφαρμογές της Ν-
ΕΤ. Συγκεκριμένα το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ αφορούσε το: (α) μέγεθος της νανοκλίμακας, (β) 
περιπτώσεις επίδρασης της νανοκλίμακας στη μακροκλίμακα, όπως είναι η ίωση, η 
υδροφοβικότητα και ο καθαρισμός νερού από νανοσωλήνες άνθρακα. Επιπλέον, οι 
εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στο περιεχόμενο των μοντέλων και της μοντελοποίησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία, ότι τα μοντέλα είναι σημαντικά για την κατανόηση των 
εννοιών της Ν-ΕΤ, (Daly & Bryan 2011).  
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί, συνεργάστηκαν μεταξύ τους για 
να προετοιμάσουν τη διδασκαλία τους. Η συνεργασία τους με τους ερευνητές του 
προγράμματος ήταν ανοιχτή. Αυτό σημαίνει ότι, στις περιπτώσεις που είχαν απορίες, τους 
δόθηκε η σχετική στήριξη.   
Στόχος αυτής της εργασίας είναι να περιγραφούν συνοπτικά, το περιεχόμενο και οι 
δραστηριότητες των μαθημάτων της Ν-ΕΤ. 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Οι εκπαιδευτικοί, δίδαξαν σε πέντε δίωρα, το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ, που φαίνεται στο 
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1):  
 

Πίνακας 1: Περιεχόμενο της Ν-ΕΤ σε κάθε δίωρο 
 

Δίωρο Περιεχόμενο 
1ο ●Μακρόκοσμος,  ●Μοντέλα 
2ο ●Μικρόκοσμος ●Οπτικό μικροσκόπιο ●Κύτταρα ● Μοντέλα 
3ο ● Νανόκοσμος ●Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ● ιός ● DNA ● ίωση ● Μοντέλα 
4ο ● Υδροφοβικότητα ● Νανό – προεξοχές 
5ο ● Νανοσωλήνες  άνθρακα 

 
                                                 6 Η ανακοίνωση γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»,  έργο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από 
εθνικούς πόρους. 
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Αναλυτικά, το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες των μαθημάτων, ανά δίωρο, 
περιγράφονται παρακάτω: 
 
1ο δίωρο 
Στην αρχή, προβάλλεται video με θέμα εφαρμογές της Ν-ΕΤ στην καθημερινή ζωή, όπως π.χ 
γάντια, τούβλα, ρούχα, τα οποία εκμεταλλεύονται την ιδιότητα της σούπερ – 
υδροφοβικότητας, δηλαδή την ιδιότητα οι επιφάνειες τους να μη βρέχονται όταν πέσει πάνω 
τους νερό και, ταυτόχρονα, να αυτοκαθαρίζονται. Ο στόχος της προβολής των παραπάνω 
εφαρμογών είναι διττός: α) να προκληθεί η περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών β) να 
φτάσουν οι μαθητές στο συμπέρασμα, ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά στις επιφάνειες που δε 
φαίνονται με γυμνό μάτι, ωστόσο, προκαλούν σημαντικές ιδιότητες στον ορατό μακρόκοσμο. 
Αυτούς τους κόσμους καλούνται να μοντελοποιήσουν, δίνοντας έμφαση σε χαρακτηριστικά, 
όπως σχήμα, χρώμα, λειτουργία. Για τη συλλογή αυτών των δεδομένων, οι μαθητές 
αναζητούν στο προαύλιο του σχολείου αντικείμενα διαφόρων μεγεθών που μπορούν να δουν 
με γυμνό μάτι. Στους μαθητές εισάγεται η έννοια και η φύση του μοντέλου (ορισμός, σκοπός 
του μοντέλου, ύπαρξη πολλαπλών μοντέλων κτλ) και η χρησιμότητά του στη μελέτη και την 
αναπαράσταση των αντικειμένων του μακρόκοσμου. Στο τέλος, οι μαθητές, παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα της διερεύνησής τους με μία αφίσα, στην οποία υπάρχουν στερεωμένα τα 
μοντέλα του μακρόκοσμου που οι ίδιοι κατασκευάσαν. Ταυτόχρονα, γίνεται συζήτηση για τα 
χαρακτηριστικά των αντικειμένων που μοντελοποίησαν οι μαθητές, τις αδυναμίες των 
μοντέλων τους και τις παρανοήσεις που μπορεί να εγείρουν. 
 2ο δίωρο 
Κυρίαρχο περιεχόμενο του δεύτερου διώρου είναι ο αόρατος κόσμος των κυττάρων. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές παρατηρούν με μικροσκόπιο, με το οποίο εξοικειώνονται στο 
χειρισμό, διάφορα είδη, όπως το ερυθρό αιμοσφαίριο, κύτταρα κρεμμυδιού και στόματα 
φύλλων. Παράλληλα, μέσα από διάφορες πηγές δεδομένων, π.χ. video, κομικ, φωτογραφίες, 
οι μαθητές συλλέγουν πληροφορίες για τη λειτουργία του κάθε κυττάρου (π.χ. το ερυθρό 
αιμοσφαίριο είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά του οξυγόνου στα κύτταρα του σώματος) 
(εικόνα 1). Επιπλέον, επειδή στόχος είναι η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας 
μεταξύ των μαθητών, επιλέχθηκε η διδακτική μέθοδος jigsaw. Ακολουθεί κατασκευή 
μοντέλων των κυττάρων από τις ομάδες και συζήτηση περί της φύσης των μοντέλων, όπως 
ακριβώς και στο προηγούμενο δίωρο.  
 

Εικόνα 1: Μαθητές μελετούν το κόσμο των κυττάρων με οπτικά μικροσκόπια και video 
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3ο δίωρο 
Στο δίωρο αυτό, εισάγεται στους μαθητές ο νανόκοσμος, μέσω α) των αντικειμένων που 
έχουν διαστάσεις στα όρια της νανοκλίμακας και β) των πειραματικών οργάνων με τα οποία 
γίνεται η μελέτη αυτού του κόσμου, που είναι τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια (Stevens et al. 
2009). Συγκεκριμένα, οι μαθητές παρατηρούν και κατασκευάζουν, μέσα από εικόνες και 
video, μοντέλα ιών και DNA (εικόνα 2). Παράλληλα, λόγω της έλλειψης των ηλεκτρονικών 
μικροσκοπίων στα σχολικά εργαστήρια,  τα μοντέλα αναδεικνύονται ως το βασικό εργαλείο 
μελέτης του νανόκοσμου (Tretter et al. 2013). 
 

Εικόνα 2: Μαθητές κατασκευάζουν μοντέλα των ιών με πλαστελίνες και ζωγραφιές. 
 

  
Ως πρώτο παράδειγμα επίδρασης του νανόκοσμου στο μακρόκοσμο, επιλέγεται το 
φαινομένου της ίωσης, σύμφωνα με τον οποίο ένας ιός εισχωρεί σε ανθρώπινο κύτταρο και 
πολλαπλασιάζεται, έτσι ώστε να μολύνει και άλλα κύτταρα. Η μελέτη γίνεται με διαφόρων 
τύπων μοντέλα, όπως video και κόμικ. Στη συνέχεια οι μαθητές, ανά ομάδες, μοντελοποιούν 
το φαινόμενο της ίωσης, με συγκεκριμένη οδηγία τα μοντέλα που θα κατασκευάσουν να 
εμπεριέχουν αντικείμενα και των τριών κόσμων, δηλαδή του νανόκοσμου (ιός και DNA), του 
μικρόκοσμου (κύτταρα), και του μακρόκοσμου (άνθρωπος). Το δίωρο κλείνει με συζήτηση 
γύρω από τα μοντέλα που κατασκεύασαν οι μαθητές, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
του ενός έναντι του άλλου, ώστε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι κάθε μοντέλο επικεντρώνεται 
σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, παραβλέποντας πολλές φορές άλλα (χαρακτηριστικά).  
 
4ο δίωρο 
Στο τέταρτο δίωρο, οι μαθητές μελετούν την σουπερ – υδροφοβική ιδιότητα μερικών φυτών, 
π.χ του λαχανου. Διαπραγματεύεται ο αρχικός προβληματισμός για την ιδιότητα της σουπερ – 
υδροφοβικότητας σε διάφορα προϊόντα με ένα έργο ώστε να αναδειχτούν οι αρχικές τους 
απόψεις για το φαινόμενο. Στο έργο αυτό, ζητείται από τους μαθητές να γράψουν τις απόψεις 
τους για την αιτία που προκαλεί το φαινόμενο. Μέσα από πειραματικές δραστηριότητες με 
πραγματικά υλικά (πιπέτες, φύλλα διαφορετικών φυτών), οι μαθητές πειραματίζονται,  ώστε 
να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν τα σχήματα των σταγόνων του νερού στις επιφάνειες 
των φύλλων (εικόνα 3). Επιπλέον, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βγουν στο προαύίο του 
σχολείου τους, να μαζέψουν φύλλα και να τα ταξινομήσουνσε σούπερ –υδρόφοβα ή μη, 
ανάλογα με το σχήμα μίας σταγόνας νερού στην επιφάνειά τους.  
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Εικόνα 3: Μαθητές διερευνούν την σουπερ – υδροφοβικότητα διάφορων φύλλων 
 

 Ακολούθως, προκειμένου να φτάσουν σε μία εξήγηση του φαινομένου, οι μαθητές συλλέγουν 
δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως αφίσα, video και εικόνες. Χρησιμοποιώντας πληθώρα 
υλικών, που περιλαμβάνουν καρφιά, φελιζόλ, μπαλόνια, χαρτάκια, οδοντογλυφίδες, 
πλαστελίνες, οι μαθητές κατασκευάζουν, ανά ομάδες, μοντέλα που αναπαριστούν τη 
νανοδομή των σουπερ – υδρόφοβων φύλλων, αλλά και τον τρόπο αυτοκαθαρισμού τους από 
τις βρωμιές. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, και στο στάδιο της επικοινωνίας των 
αποτελεσμάτων, οι μαθητές παρουσιάζουν και αξιoλογούν τα μοντέλα τους. Παράλληλα, 
εκτιμούν τη δυνατότητα της Ν-ΕΤ να εμπνέεται από τη φύση και να κατασκευάζει προϊόντα, 
ώστε να βελτιώσει τη ποιότητα ζωής του ανθρώπου. 
 
5ο δίωρο 
Tο περιεχόμενο αφορά τη χρήση ενός νανοϋλικού, του νανοσωλήνα άνθρακα, σε εφαρμογές 
καθαρισμού του νερού. Αρχικά, προβάλλεται σύντομο film, με θέμα την έλλειψη καθαρού 
πόσιμου νερού στην Αφρική. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης στης τεχνολογία (engineering 
education), επιδιώκεται η καλλιέργεια της δεξιότητας οι μαθητές να είναι ικανοί 
αναγνωρίζουν προβλήματα και να προτείνουν πιθανές λύσεις. Μετά από σχετική συζήτηση 
και πειραματικές δραστηριότητες μεταξύ των ομάδων, το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι 
θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα  φίλτρο που θα παγιδεύει τους ιούς που εμπεριέχονται στο 
νερό, ώστε αυτό να είναι ασφαλές για την ανθρώπινη υγεία. 
Οι μαθητές κατασκευάζουν ένα μοντέλο νανοσωλήνα άνθρακα, ως ένα πιθανό υλικό για 
φίλτρο καθαρισμό νερού με υλικά καθημερινής χρήσης, δηλαδή φελιζόλ, ψαλίδια, πλαστικό 
πλέγμα, ζηλοτέιπ (εικόνα 4). Οι μαθητές με βάση αυτό το μοντέλο εξηγούν τον τρόπο που οι 
ιοί παγιδεύονται στην επιφάνεια του νανοσωλήνα άνθρακα, με αποτέλεσμα το φιλτράρισμα 
του νερού. Στο τέλος, οι μαθητές παρουσιάζουν τα μοντέλα τους ανά ομάδα και ακολουθεί 
αξιολόγηση των μοντέλων τους, όπως στα προηγούμενα τρίωρα. 

 
Εικόνα 4: Μαθητές κατασκευάζουν μοντέλο νανοσωλήνα άνθρακα 
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Συζήτηση 
Συμπερασματικά, στο σχήμα 1, φαίνονται ο πυρήνας των δραστηριοτήτων μάθησης που 
καταγράφηκαν στις διδασκαλίες των εκπαιδευτικών με χρόνο διάρκειας πέντε δίωρα. Ως 
κοινές δραστηριότητες αποτέλεσαν η μοντελοποίηση, η προβολή και χρήση εκπαιδευτικού 
υλικού και η κατασκευή αφίσας για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων. Σε δύο δίωρα (στο 
πρώτο και στο τέταρτο), οι εκπαιδευτικοί παρότρυναν τους μαθητές να βγουν από το 
περιβάλλον της σχολικής τάξης ώστε να συλλέξουν δεδομένα, ενώ σε ένα δίωρο (στο 
δεύτερο), εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος Jigsaw. 

 Σχήμα 1: Δραστηριότητες για την εισαγωγή στοιχείων της Ν-ΕΤ από τους εκπαιδευτικούς 
του προγράμματος  
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Διδασκαλία της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) στο 
δημοτικό σχολείο: μελέτη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη 

Ν-ΕΤ 
 

Δρογγίτη Ελευθερία1, Πέικος Γεώργιος2, Μάνου Λεωνίδας3, Σπύρτου Άννα4 
 1Προπτυχιακή φοιτήτρια Π.Δ.Μ., eldrogiti@gmail.com,  2Μεταπτυχιακός φοιτητής Π.Δ.Μ., giorgospeikos@gmail.com,  3Υποψήφιος διδάκτορας Π.Δ.Μ., lmanou1@gmail.com,  4Αναπληρώτρια καθηγήτρια Π.Δ.Μ., aspirtou@uowm.gr 

  Περίληψη Η αναρτημένη εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει αποτελέσματα για το ενδιαφέρον των 
μαθητών σχετικά με την νανοεπιστήμη-νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ), με βάση τα δεδομένα 
Διδακτικής Μαθησιακής Σειράς για την διδασκαλία της Ν-ΕΤ στο δημοτικό σχολείο. Δείγμα 
της έρευνας αποτελούν 17 μαθητές ΣΤ τάξης δημοτικών σχολείων της Φλώρινας. Αρχικά 
περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο για το ενδιαφέρον. Έπειτα παρουσιάζεται η μεθοδολογία 
της έρευνάς μας, τα αποτελέσματα και η συζήτηση. Από τα αποτελέσματα φαίνεται πως οι 
μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για επιστημονική καριέρα, για το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ και το 
περιβάλλον μάθησης. 
 
Abstract In this poster, we present results about students’ interest on nanoscience-nanotechnology 
(NST), based on the data of a TLS about NST in primary school. The sample in our research 
is consisted of 17 primary school students, in Florina. Firstly, we present, briefly, a theoretical 
framework of interest. Then, we present the methodology of our research, our results and in 
the end the discussion. From our results is obvious that students was interested about 
scientific career, about NST content and about the learning environment.    
 
 
Εισαγωγή 
Η Νανοτεχνολογία-Νανοεπιστήμη (Ν-ΕΤ) αποτελεί ένα καινοτομικό διεπιστημονικό πεδίο 
αλλά και ταυτόχρονα πεδίο εκπαιδευτικής έρευνας. Τα τελευταία χρόνια ερευνούνται 
διδακτικές στρατηγικές που θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά για την εισαγωγή της Ν-ΕΤ 
στα αναλυτικά προγράμματα των Φυσικών Επιστημών. Aυτή τη στιγμή αποτελούν πυρήνες 
έρευνας ανά τον κόσμο τα μοντέλα διδασκαλίας, η επιλογή του κατάλληλου περιεχομένου 
αλλά και η μελέτη των παραγόντων που καθιστούν των συνδυασμό των παραπάνω ελκυστικό 
στους μαθητές, όπως το ενδιαφέρον (Bryan et al 2015). 
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Η έρευνα για το ενδιαφέρον. 
Σύμφωνα με τις Hidi & Renninger (2006) το ενδιαφέρον, ως μια μεταβλητή για το κίνητρο, 
αναφέρεται στην ψυχολογική κατάσταση της εμπλοκής ή επανεμπλοκής του ατόμου με ένα 
συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το ενδιαφέρον διαφέρει από άλλες αιτίες μεταβολής του 
κινήτρου καθώς αποτελείται από ένα γνωστικό και ένα συναισθηματικό μέρος, τα οποία είναι 
διακεκριμένα αλλά αλληλεπιδρούν. Στην ουσία το συναισθηματικό μέρος δημιουργεί θετικά 
συναισθήματα κατά τη διάρκεια της εμπλοκής με το περιεχόμενο, ενώ το γνωστικό κομμάτι 
περιλαμβάνει αντιληπτικές δραστηριότητες που διενεργούνται ταυτόχρονα, όπως η προσοχή 
και τα επίπεδα μάθησης. Η δυνατότητα για ενδιαφέρον προϋπάρχει στο άτομο, παρόλα αυτά, 
το ενδιαφέρον αυτό καθαυτό είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με ένα συγκεκριμένο 
περιεχόμενο. Το περιεχόμενο και το περιβάλλον της αλληλεπίδρασης αυτής είναι οι γνώμονες 
με βάση τους οποίους το ενδιαφέρον κατευθύνεται και αναπτύσσεται.  
Η εκπαιδευτική έρευνα δίνει βάση σε δυο είδη ενδιαφέροντος, το καταστασιακό και το 
ατομικό. Το καταστασιακό ενδιαφέρον δημιουργείται όταν ένα ερέθισμα από το περιβάλλον 
έρχεται στην αντίληψη του ατόμου και δημιουργεί μια βραχύχρονη  συναισθηματική 
αντίδραση, η οποία μπορεί να έχει την προοπτική της μακρόχρονης. Το ατομικό ενδιαφέρον 
αναφέρεται στην διαρκή τάση του ατόμου να επανεμπλακεί με συγκεκριμένο περιεχόμενο 
καθώς και την ψυχολογική κατάσταση που δημιουργείται όταν η τάση αυτή ενεργοποιείται.  
Οι Hidi και Renninger (2006) προτείνουν ένα μοντέλο αποτελούμενο από τέσσερεις φάσεις 
για την εξέλιξη του ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με αυτό, αρχικά εμφανίζεται ένα περιστασιακό 
στιγμιαίο ενδιαφέρον, το οποίο με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να αναδυθεί ως 
ατομικό και να εδραιωθεί με αυτή τη μορφή, εάν βέβαια υπάρχουν τα κατάλληλα εσωτερικά 
κίνητρα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το ενδιαφέρον ως 
«μια κατάσταση, η οποία κατά την εξέλιξή της μπορεί να οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενη 
αλληλεπίδραση του ατόμου με συγκεκριμένο περιεχόμενο, εντός ή εκτός πλαισίου της 
εκπαίδευσης» (Hidi & Renninger, 2006, p. 111).  
Επιπλέον οι Hidi και Anderson (1992) παρατηρούν ότι το καταστασιακό ενδιαφέρον είναι πιο 
πιθανό να συνδεθεί με πολύ εξειδικευμένο περιεχόμενο, όπως αυτό της νανοτεχνολογίας, και 
διακρίνεται σε δύο φάσεις, αρχικά ενεργοποιείται και στη συνέχεια εδραιώνεται. Η Hidi 
(2000) υποστηρίζει επιπλέον ότι το καταστασιακό ενδιαφέρον περιλαμβάνει τόσο το στοιχείο 
της θετικής συναισθηματικής αντίδρασης, όσο και την αυξημένη προσοχή στο περιεχόμενο, 
ως αποτέλεσμα της συναισθηματικής εμπλοκής.  
Στην έρευνα των Linnenbrink-Garcia et al. (2010) αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο ως 
ερευνητικό εργαλείο για την μέτρηση του καταστασιακού ενδιαφέροντος σε προπτυχιακούς 
φοιτητές στα πλαίσια εισαγωγικού μαθήματος στη Ψυχολογία. Παραδείγματα απαντήσεων 
που εντάχθηκαν στην κατηγορία που αφορούσε το ενεργοποιημένο καταστασιακό 
ενδιαφέρον (triggered situational interest) είναι: «το απολαμβάνω» ή «μου αρέσει». Στην 
κατηγορία που αφορά εδραιωμένο καταστασιακό ενδιαφέρον (maintained situational interest) 
εντάχθηκαν απαντήσεις όπως: «είναι ενδιαφέρον», «μου είναι χρήσιμο», «βλέπω πώς μπορεί 
να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή», «είναι σημαντικός επιστημονικός τομέας». Οι 
απαντήσεις αυτές αποτελούν την αποτύπωση του καταστασιακού ενδιαφέροντος μέσω του 
γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας. 
             Έρευνες για το ενδιαφέρον των μαθητών στη Ν-ΕΤ.    
Στη βιβλιογραφία η ανάγκη εισαγωγής  της Ν-ΕΤ στην εκπαίδευση οφείλεται στην ανάγκη 
για την επίτευξη του «νανογραμματισμού» ή «nanoliteracy» Laherto (2010). Συγκεκριμένα 
αναφέρεται ότι, οι σημερινοί μαθητές, ως αυριανοί πολίτες είναι ανάγκη να γνωρίζουν και να 
είναι ικανοί να χειρίζονται θέματα σχετικά με την καθημερινή τους ζωή που βασίζονται στη 
Ν-ΕΤ. Οι Lin et al., (2015) προσθέτουν πως «οι μαθητές δημοτικού είναι το μελλοντικό 
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εργατικό δυναμικό της νανοτεχνολογίας, η οποία βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού της 
καινοτομίας». Επιπλέον έρευνες φανερώνουν ότι  η εισαγωγή της νανοκλίμακας, στην οποία 
εξειδικεύεται η Ν-ΕΤ, μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ μακρόκοσμου (macro), όπου τα 
φαινόμενα είναι άμεσα παρατηρήσιμα, και υπομικροσκοπικού (submicro), δηλαδή του 
κόσμου των μορίων και των ατόμων (Wiser & Smith, 2008, Meijer, 2011).  Στο κενό αυτό 
φαίνεται να οφείλονται συχνές παρανοήσεις των μαθητών, όπως ότι τα μόρια του νερού 
έχουν μπλε χρώμα. Με την απουσία της τάξης του νανόκοσμου, φαινόμενα της 
καθημερινότητας που οφείλονται στην νανοκλίμακα, μπορούν να κατανοηθούν μόνο 
υπερφυσικά Για τη γεφύρωση του χάσματος αυτού, προτείνεται η εισαγωγή των ενδιάμεσων 
σε αυτών μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων και των μεγεθών της νανοκλίμακας. 
Σε μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για μελέτη του ενδιαφέροντος των μαθητών σχετικά 
με τη Ν-ΕΤ, φαίνεται ότι ο αριθμός των μελετών που έχουν διεξαχθεί είναι περιορισμένος. Οι 
Hutchinson et al (2011) μελέτησαν τα κίνητρα που ωθούν τους μαθητές να εμπλακούν στη 
μάθηση της Ν-ΕΤ, σε συνάρτηση με το φύλο, την υπηκοότητα, τη τάξη φοίτησης και τις 
εμπειρίες τους. Τα ευρήματα έδειξαν ότι όλοι οι μαθητές έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον στα 
θέματα νανοτεχνολογίας, με τον βαθμό του ενδιαφέροντος να κυμαίνεται ανάλογα με τις υπό 
εξέταση μεταβλητές. Η έρευνα των Cheng et al. (2014), για το ενδιαφέρον των μαθητών 
σχετικά με την νανοτεχνολογία, δείχνει πως αυτό προκλήθηκε τόσο από το περιεχόμενο της 
νανοτεχνολογίας, όπως για παράδειγμα τα φαινόμενα της νανοκλίμακας στην φύση όσο και 
από τις χειραπτικές δραστηριότητες και από τα πειράματα. Τέλος, υποστηρίζεται ότι η 
εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην εκπαίδευση είναι δυνατό να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, 
μέσα από τα εντυπωσιακά και «μυστήρια» φαινόμενα τα οποία προσφέρονται για διερεύνηση 
στην τάξη (Filipponi & Sutherland, 2010).  
Επιπλέον, ο Alford et al. (2009), μελέτησαν κατά πόσο ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης σε έννοιες, φαινόμενα και εφαρμογές ΝΕΤ 
προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών σε τέτοιο βαθμό ώστε, οι μαθητές να ακολουθήσουν 
μελλοντικά σπουδές και καριέρες σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη ΝΕΤ. Από τα 
αποτελέσματα αυτής της έρευνας, φαίνεται ότι το περιεχόμενο του προγράμματος 
(νανοκλίμακα, ιδιότητες στη νανοκλίμακα, εφαρμογές της ΝΕΤ στην υγεία, στα υφάστατα, 
στα καλλυντικά και στις επιπτώσεις της ΝΕΤ στην κοινωνία) προκάλεσε αύξηση του αριθμού 
των μαθητών που επιλέγουν κατευθύνσεις προς τις ΦΕ και έφερε «αισθητά αποτελέσματα 
στην διερεύνηση επαγγελμάτων σχετιζόμενων με τη ΝΕΤ» (σελ 73).  Τέλος, οι Harmer & 
Columba (2010) μελέτησαν κατά πόσο ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τη καθημερινή ζωή 
των μαθητών και που μπορεί να λυθεί από τη ΝΕΤ, αλλά και ο χειρισμός των ηλεκτρονικών 
μικροσκοπίων μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών προς το πεδίο αυτό. Οι 
ερευνητές παρατήρησαν ότι «υπάρχουν ενδείξεις ότι ο σχεδιασμός παρεμβάσεων με 
περιεχόμενο σύγχρονους κλάδους επιστήμης και τεχνολογίας, όπως αυτό της ΝΕΤ, μπορεί να 
διεγείρει τη φαντασία των μαθητών ώστε να εμπλακούν με την επιστήμη» (σελ 99). 
Από την παραπάνω βιβλιογραφική επισκόπηση φαίνεται ότι αποτελεί πεδίο έρευνας, το 
περιεχόμενο και η  προσέγγιση (διερεύνηση, διερεύνηση βασισμένη σε πρόβλημα, απτές 
δραστηριότητες), το κατά πόσο ο συνδυασμός περιεχομένου και διδακτικής προσέγγισης 
μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών ώστε να εμπλακούν ενεργά με τη 
ΝΕΤ. Την στιγμή που στη Β/θμια εκπαίδευση η έρευνα στη κατεύθυνση αυτή είναι στα 
πρώτα βήματα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δημοσιευμένες έρευνες για τους μαθητές του 
Δημοτικού σχολείου. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί η παρούσα εργασία: να αντιμετωπίσει την 
έλλειψη των ερευνών για τους παράγοντες εκείνους (περιεχόμενο & προσέγγιση) που 
ενεργοποιούν τα κίνητρα μάθησης, και συγκεκριμένα το καταστασιακό ενδιαφέρον, για τους 
μαθητές του Δημοτικού σχολείου.  
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2. Μεθοδολογία 
Καθώς υποστηρίζεται με βάση τις παραπάνω έρευνες ότι η Ν-ΕΤ μπορεί να αυξήσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών, αναδείχθηκε το ερώτημα αν η ΔΜΣ για την Ν-ΕΤ των Πέικος, 
Μάνου, Σπύρτου (2015) μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των 
μαθητών απέναντι στη Ν-ΕΤ. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μια ευρύτερης έρευνας, η  
οποία αφορά την ανάπτυξη Διδακτικής Μαθησιακής Σειράς (ΔΜΣ) για την διδασκαλία της 
Ν-ΕΤ στο δημοτικό σχολείο. Για να δώσουμε μια πρώτη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, 
στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από ερωτηματολόγιο τεσσάρων 
ερωτήσεων, το οποίο μοιράστηκε στην αρχή και στο τέλος της εφαρμογής της ΔΜΣ. Οι 3 
πρώτες ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου ενώ η τέταρτη κλειστού τύπου (πεντάβαθμη κλίμακα 
Lickert) Δείγμα αποτελούν 17 μαθητές ΣΤ τάξης, δημοτικών σχολείων της Φλώρινας. 
Ως μονάδα ανάλυσης (ΜΑ) ορίστηκε οποιαδήποτε φράση ή λέξη έχει νόημα για την κάθε 
ερώτηση. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής:  
 
1. Τι σου αρέσει στα μαθήματα της φυσικής; 
2. Θα ήθελες να γίνεις επιστήμονας; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.  
3.Μου άρεσε το μάθημα της νανοτεχνολογίας (επιλογή βαθμού από κλίμακα Likert) 
4.Τι σου άρεσε στα μαθήματα της νανοτεχνολογίας; 
 
Διευκρινίζουμε ότι οι ερωτήσεις 3 και 4 δόθηκαν στην τελική μέτρηση. 
 
Αποτελέσματα – Συζήτηση  
Για την ερώτηση 1 «Τι σου αρέσει στα μαθήματα της φυσικής;», αναγνωρίστηκαν 17 ΜΑ και 
23 ΜΑ στην αρχική και τελική μέτρηση αντιστοίχως (σχήμα 1).  Οι κατηγορίες που 
προέκυψαν είναι:  
Α. «Περιβάλλον μάθησης», περιλαμβάνει περιγραφές για τον τρόπο διδασκαλίας π.χ. «ότι 
δουλεύουμε όλοι μαζί», «τα πειράματα», «όταν συζητάμε…»   
Β. «Νέες γνώσεις» π.χ. «τα καινούργια πράγματα που μαθαίνουμε», «τα μαθήματα για τα 
ζώα» 
Γ. «Γενική απάντηση» π.χ. «τα πάντα», «μου αρέσουν όλα τα πράγματα που έχει».  
 

Σχήμα 1: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 1: Τι σου αρέσει στα μαθήματα της φυσικής; 
Κατηγορίες απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 1: Τι σου αρέσει στα μαθήματα της φυσικής; 
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Από το σχήμα 1 απορρέει ότι ο περιβάλλον μάθησης αποτελεί το κύριο στοιχείο πρόκλησης 
ενδιαφέροντος τόσο πριν (8 ΜΑ) όσο και μετά (17 ΜΑ) την εφαρμογή της ΔΜΣ. Ωστόσο 
μετά την εφαρμογή της ΔΜΣ η προτίμηση των μαθητών στο Περιβάλλον μάθησης αυξάνεται, 
γεγονός που αποδίδουμε πιθανόν στην εφαρμογή του διερευνητικού μοντέλου διδασκαλίας. 
Επιπλέον, αύξηση παρατηρείται στο ενδιαφέρον των μαθητών για τις νέες γνώσεις μετά την 
ενασχόληση των μαθητών με το καινοτομικό περιεχόμενο της Ν-ΕΤ. 
Για την ερώτηση 2 «Θα ήθελες να γίνεις επιστήμονας; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.», 
διερευνήθηκαν οι θετικές απαντήσεις των μαθητών πριν και μετά την εφαρμογή της ΔΜΣ, 
ώστε να ανιχνευθούν πιθανά αίτια, που προκάλεσαν μεταβολή στη θετική στάση των 
μαθητών για την ανάληψη επιστημονικής καριέρας. Πριν και μετά την παρέμβαση 11 και 14 
μαθητές, αντιστοίχως, δήλωσαν ότι θέλουν να γίνουν επιστήμονες. Όσον αφορά, τον λόγο για 
τον οποίο οι μαθητές θέλουν να γίνουν επιστήμονες αναδείχτηκαν 4 κατηγορίες: 
Α. «Νέες γνώσεις και επιστημονικές διαδικασίες», π.χ. «γιατί θέλω να ανακαλύπτω 
πράγματα», «να ασχολούμαι με τα πράγματα των επιστημόνων»  
Β. «Διάχυση γνώσεων» π.χ. «θα έχω τη χαρά ότι αυτά που ξέρω τώρα τα ξέρουν κι άλλοι, όχι 
μόνο εγώ»  
Γ. «Χρησιμότητα του επιστήμονα» π.χ. «θα μπορούσα να βοηθήσω σε πολλές ανάγκες που 
έχει ο κόσμος»  
Δ. «Γενική-Ασαφής» π.χ. «γιατί όσα κάναμε εδώ μου άρεσαν πολύ». Στο σχήμα 2 
παρουσιάζεται η ποσότητα των Μ.Α. σε κάθε κατηγορία.  
Όπως φαίνεται η κατηγορία με την μεγαλύτερη μεταβολή είναι η «Α» (νέες γνώσεις και 
επιστημονικές διαδικασίες) για την οποία πριν την παρέμβαση ανιχνεύθηκαν 6 Μ.Α. ενώ 
μετά 10 Μ.Α. Μία πρώτη ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων μπορεί να αποτελέσει η 
άποψη ότι τόσο το εξειδικευμένο περιεχόμενο της Ν-ΕΤ όσο και η ενεργή ενασχόληση των 
μαθητών με διαδικασίες επιστημονικής διερεύνησης δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες 
ανάπτυξης ενδιαφέροντος των μαθητών. 

 
Σχήμα 2 : Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 2: «Θα ήθελες να γίνεις επιστήμονας; 

Αιτιολόγησε την απάντησή σου.»  (Διερεύνηση στις θετικές απαντήσεις.) Με νούμερα εικονίζονται οι 
Μ.Α. 

  
Όσον αφορά την ερώτηση 3 «Μου άρεσε στα μαθήματα της νανοτεχνολογίας», στο σχήμα 3 
φαίνεται ότι οι περισσότεροι μαθητές επέλεξαν το «πάρα πολύ», που φανερώνει τον βαθμό 
ενεργοποίησης του καταστασιακού ενδιαφέροντος από το περιεχόμενο και τις πρακτικές της 
ΔΜΣ. Παρατηρούμε επιπλέον ότι το σύνολο των μαθητών ανταποκρίθηκε θετικά στην 
ερώτηση ανίχνευσης θετικής συναισθηματικής αντίδρασης, επιλέγοντας απαντήσεις που 
κυμαίνονται από την επιλογή «αρκετά» έως την επιλογή «πάρα πολύ». Δεν θα ήταν λοιπόν 
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επισφαλές σε αυτό το σημείο να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη ΔΜΣ πέτυχε 
ανάπτυξη καταστασιακού ενδιαφέροντος στο σύνολο των μαθητών. 
Τέλος όσον αφορά την ερώτηση 4 «Τι σου άρεσε στα μαθήματα της νανοτεχνολογίας;», 
ανιχνεύθηκαν 20 ΜΑ σε 3 κατηγορίες:  
Α. «Περιβάλλον μάθησης» π.χ. «Που χρησιμοποιούσαμε μικροσκόπια», «Που κάναμε 
συνεχώς πειράματα και μοντέλα»  
Β. «Νέες γνώσεις» π.χ. «το φαινόμενο του λωτού», «που μάθαμε πώς να ξέρουμε να πίνουμε 
καθαρό νερό από την βρύση» 
Γ. «Γενικές» π.χ. «ΌΛΑ!». Στο γράφημα 4 βλέπουμε πως οι περισσότερες ΜΑ (10) ανήκουν 
στις κατηγορίες «Α» και «Β». Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν μπορούμε να 
καταλάβουμε ότι το περιβάλλον μάθησης, οι νέες γνώσεις αλλά κυρίως η αλληλεπίδραση των 
δύο αποτελεί το κύριο στοιχείο ανάπτυξης του καταστασιακού ενδιαφέροντος των μαθητών.  
  

Σχήμα 3: 
Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 3: 

«Μου άρεσε στα μαθήματα της 
νανοτεχνολογίας»  

Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 
4: «Τι σου άρεσε στα μαθήματα της 

νανοτεχνολογίας;» 
 

  
Συμπεράσματα 
Λαμβάνοντας υπόψη μας, το μικρό δείγμα της έρευνας, θεωρούμε ότι έχουμε θετικές 
ενδείξεις για την πρόκληση ενδιαφέροντος στους μαθητές, από την εφαρμογή της 
συγκεκριμένης ΔΜΣ. Φαίνεται πως η αλληλεπίδραση της διερευνητικής μεθόδου 
διδασκαλίας με το καινοτομικό περιεχόμενο της ΔΜΣ είναι τα βασικότερα στοιχεία 
ενεργοποίησης του καταστασιακού ενδιαφέροντος των μαθητών.  
 Με την εξέλιξη της έρευνας θα μπορούσαν να εξεταστούν περαιτέρω πτυχές του 
ενδιαφέροντος των μαθητών για τη Ν-ΕΤ, όπως η εξέλιξη του καταστασιακού ενδιαφέροντος 
τους σε εδραιωμένο καταστασιακό ενδιαφέρον και η επίδρασή του στην επιλογή 
επιστημονικής καριέρας από τους μαθητές. Επιπλέον, μια ενδιαφέρουσα οπτική θα ήταν η 
μελέτη της επίδρασης των παραγόντων «περιεχόμενο Ν-ΕΤ» και «διερευνητική μέθοδος 
διδασκαλίας» στο ενδιαφέρον των μαθητών, ως ανεξάρτητες μη συσχετιζόμενες μεταβλητές. 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας διδακτικής παρέμβασης με στόχο την προώθηση της 
αναπαράστασης ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε μαθητές δημοτικού. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 
επτά μαθητές Στ τάξης με τελικό στόχο την κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού για τον 
ηλεκτρισμό και την παρουσίασή του σε Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας 
(ΦΦΕ/ΤΧ). Το πλαίσιο της παρέμβασης βασίστηκε στη συνδυαστική εφαρμογή 
διερευνητικού περιβάλλοντος και CLIL. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα 
ερωτηματολόγια προελέγχου-μετελέγχου και το διαμορφωτικό έλεγχο έδειξαν πως η 
δεξιότητα αναπαράστασης των μαθητών αναπτύχθηκε σε σημαντικό βαθμό. 
 
Abstract 
The present paper is part of a project for promoting representation of electric circuits to pupils 
of elementary school. Specifically, seven 6th grade pupils participated in with final aim the 
construction of a board game about electricity and the presentation of it in a Science and 
Technology Festival. The whole project framework was formed on the combination of 
inquiry-based environment and CLIL approach. The outcomes emerged from pre-test, post-
test and formative evaluation showed that pupils’ representation skill was significantly 
developed. 
 
 
Εισαγωγή 
Για την κατανόηση φαινομένων και επιστημονικών μεθόδων των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) 
καθοριστικό εργαλείο σκέψης αποτελεί η αναπαράστασή τους με αντικείμενα, εικόνες, 
σύμβολα, μοντέλα. Βασικό χαρακτηριστικό των αναπαραστάσεων είναι η ενίσχυση της 
κατανόησης των φυσικών φαινομένων από τους μαθητές και ταυτόχρονα η συμφωνία με τα 
επιστημονικά μοντέλα (Acher, Arca & Sanmarti, 2006), δημιουργώντας το συνδετικό κρίκο 
ανάμεσα στη σκέψη των μαθητών και την επιστημονική σκέψη. Όπως αναφέρουν, μάλιστα, 
οι Lesh, Post & Behr (1987) στο Van de Walle (2005), «η ενδυνάμωση της ικανότητας να 
κινούνται διαμέσου και μεταξύ αυτών των αναπαραστάσεων βελτιώνει την ανάπτυξη των 
εννοιών στα παιδιά». 
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το φαινόμενο του ηλεκτρισμού, οι μαθητές καλούνται να 
σχηματίζουν ηλεκτρικά κυκλώματα όχι μόνο με πραγματικά αντικείμενα αλλά με εικόνες και 
σύμβολα. Βέβαια, πολλές φορές δυσκολεύονται στην αναπαράσταση των κυκλωμάτων 
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κυρίως με τη χρήση συμβόλων και φαίνεται μάλιστα πως «οι ικανότητες των μαθητών 
αναφορικά με την αντίληψη του χώρου επηρεάζουν τη χρήση κυκλωμάτων σε διαγράμματα» 
(Driver, 1998). Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η εξάσκηση των μαθητών στην αναπαράσταση 
κυκλωμάτων κυρίως στη διάρκεια του Δημοτικού σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τους Acher 
et al. (2006) που υποστηρίζουν πως «η διαδικασία της μοντελοποίησης είναι σημαντικό να 
ενθαρρύνεται από τα πρώτα σχολικά χρόνια». 
Ωστόσο, αυτό δεν τονίζεται επαρκώς στο ΑΠΣ του μαθήματος «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο», 
καθώς δεν αναφέρεται στους στόχους και στις θεματικές ενότητες, παρά μόνο γίνεται μια 
αδρή αναφορά στις ενδεικτικές δραστηριότητες: «Σχεδιάζουν και συναρμολογούν απλά 
ηλεκτρικά κυκλώματα σε σειρά και παράλληλα, χρησιμοποιώντας απλά στοιχεία ενός 
κυκλώματος (καλώδια, λαμπτήρες, μπαταρία)» (ΑΠΣ – «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο», 2003: 
512). 
Επιπλέον, στο βιβλίο του μαθητή η συμβολική αναπαράσταση παρατίθεται ανάμεσα στο 
κείμενο χωρίς την απαραίτητη έμφαση, ενώ στο τετράδιο εργασιών υπάρχουν κάποιες 
ασκήσεις για το σχεδιασμό απλών κυκλωμάτων. Ο σχεδιασμός κυκλωμάτων σε σειρά και 
παράλληλα πραγματοποιείται από τους μαθητές μία φορά για το κάθε ένα χωρίς παραπάνω 
εξάσκηση (Αποστολάκης και συν., 2006: φύλλο εργασίας 8). Ακόμα και όταν οι μαθητές 
καλούνται να προβούν στη διαδικασία αναπαράστασης, δεν επιδιώκεται σύνδεση με τις άλλες 
μορφές (πραγματικό κύκλωμα, εικόνες), με αποτέλεσμα οι μαθητές να εξασκούνται σε αυτή 
μεμονωμένα. 
Σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη των εννοιών των ΦΕ προσφέρει το Νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΝΠΣ) ΦΕ, που θέτει στο επίκεντρο την ανάπτυξη των επιστημονικών δεξιοτήτων. 
Κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες στην κατεύθυνση αυτή προσφέρει η Διερευνητική 
Προσέγγιση-ΔΠ (Inquiry-based Science Education). Στα πλαίσιά της, οι μαθητές εκφράζουν 
ένα ερώτημα ή πρόβλημα που τους ενδιαφέρει, αναζητούν πληροφορίες, υλοποιούν τη δική 
τους έρευνα και καταλήγουν σε πορίσματα. Υιοθετούν επιστημονικό τρόπο σκέψης (Χαλκιά, 
2010) αναπτύσσοντας επιστημονικές δεξιότητες (γλωσσικές, κατασκευαστικές, σχεδιαστικές, 
κ.α.). Η ΔΠ δεν περιορίζεται σε πλήρως καθορισμένη διαδικασία και βήματα αλλά 
εντοπίζονται κάποια βασικά στάδια: επιλογή ερωτήματος/προβλήματος προς διερεύνηση, 
σχεδιασμός δράσεων, εφαρμογή δράσεων, διατύπωση συμπερασμάτων, παρουσίαση 
αποτελεσμάτων, αναστοχασμός (Καραγιάννη & Ψύλλος, 2013). Ανάλογα με το βαθμό 
ελευθερίας του μαθητή η ΔΠ χαρακτηρίζεται ‘δομημένη’, ‘καθοδηγούμενη’ ή ‘ανοιχτή’ 
(Ψύλλος, 2011). 
Δίνεται, επίσης, έμφαση στις τεχνολογικές δεξιότητες για την κατανόηση των εννοιών των 
ΦΕ. Οι μαθητές, δηλαδή, καλούνται να λειτουργήσουν ως ‘τεχνολόγοι’, να επικεντρωθούν σε 
υλικά αντικείμενα, κατασκευές και καινοτομίες της τεχνολογίας «ώστε να αντιμετωπίζουν τις 
απαιτήσεις της καθημερινής τους ζωής με ασφάλεια» (ΝΠΣ, 2011). Ακόμη, κρίνεται 
αναγκαία η αλληλεπίδραση των μαθητών με κοινότητες μάθησης «που κινούνται εκτός ορίων 
του σχολικού περιβάλλοντος» (ΝΠΣ, 2011), ώστε να αναπτύξουν ολοκληρωμένα τις 
επιστημονικές και τεχνολογικές τους δεξιότητες και να τις εφαρμόσουν σε νέα πλαίσια. Προς 
την κατεύθυνση αυτή μπορεί να συνδράμει η υλοποίηση δραστηριοτήτων όπως επισκέψεις σε 
μουσεία, κέντρα επιστήμης, συμμετοχές σε οργανωμένες εκδηλώσεις, φεστιβάλ και γιορτές. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σχεδιάσθηκε μια διδακτική παρέμβαση, στα πλαίσια του 
2ου ΦΦΕ/ΤΧ, με εφαρμογή ΔΠ και παράλληλη κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με κύριο 
στόχο την ενίσχυση της αναπαράστασης ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε μαθητές δημοτικού. Το 
ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε διατυπώθηκε ως εξής: 
Πώς εξελίσσεται η δεξιότητα των μαθητών να αναπαριστούν ηλεκτρικά κυκλώματα με 
εικόνες και σύμβολα; 
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Πλαίσιο Διδακτικής Παρέμβασης  
Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με 7 μαθητές (2 αγόρια και 5 κορίτσια) της Στ 
τάξης του Δημοτικού σχολείου Αμμοχωρίου, στην περιοχή της Φλώρινας, σε 31 διδακτικές 
ώρες κατά το σχολικό έτος 2013-2014. 
Οι θεματικές ενότητες του φαινομένου του ηλεκτρισμού που επιλέχθηκαν ήταν: 1. 
ηλεκτρισμός στην καθημερινή ζωή-ηλεκτρικές συσκευές, 2. σύνδεση απλού ηλεκτρικού 
κυκλώματος-ο ρόλος του διακόπτη, 3. σύνδεση σε σειρά, 4. παράλληλη σύνδεση, 5. αγωγοί 
και μονωτές, 6. κανόνες ασφαλείας από τον ηλεκτρισμό. 
Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με εφαρμογή ΔΠ, που συνδυάστηκε με τη γλωσσική 
προσέγγιση CLIL, στα πλαίσια της οποίας η εκμάθηση του περιεχομένου ενός γνωστικού 
αντικειμένου (ηλεκτρισμός) πραγματοποιείται μέσα από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 
(αγγλική γλώσσα). 
Προκειμένου, δηλαδή, να κατανοήσουν τις έννοιες Φυσικής, οι μαθητές καλούνταν να 
κατανοήσουν την Αγγλική γλώσσα αλλά και να τη χρησιμοποιήσουν στον προφορικό 
(συζητήσεις, παρουσιάσεις) και στο γραπτό λόγο σε διάφορα είδη κειμένων (κανόνες 
παιχνιδιού, τήρηση σημειώσεων). Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνταν να 
χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα με κατανοητό περιεχόμενο και κατάλληλο λεξιλόγιο χωρίς 
απαραίτητα σωστή γραμματικο-συντακτική δομή. Έτσι, σε ένα διαθεματικό περιβάλλον 
μάθησης οι στόχοι που τέθηκαν αφορούσαν: την εκμάθηση γνώσεων σχετικά με τον 
ηλεκτρισμό, την εκμάθηση λεξιλογίου στην αγγλική γλώσσα, την ανάπτυξη επιστημονικών 
και γλωσσικών δεξιοτήτων. Η δεξιότητα αναπαράστασης ηλεκτρικών κυκλωμάτων, που 
μελετάται στην παρούσα εργασία, αφορά το τρίτο κομμάτι στοχοθεσίας, την ανάπτυξη 
επιστημονικών δεξιοτήτων. 
Σε γενικές γραμμές, οι συναντήσεις διαρθρώνονταν με βάση έναν κοινό σκελετό τριών 
σταδίων: 
1. Εισαγωγή στη θεματική ενότητα προς επεξεργασία (εξοικείωση με το λεξιλόγιο, 
έκφραση προϋπάρχουσας γνώσης, ερώτημα προς διερεύνηση) 
2. Εκτέλεση δραστηριότητας ή παιχνιδιού (σχεδιασμός, εκτέλεση, παρουσίαση 
αποτελεσμάτων, αναστοχασμός) 
3. Εφαρμογή νέων στοιχείων σε επιτραπέζιο παιχνίδι, παρουσίαση και αναστοχασμός. 
 Στα πλαίσια διερεύνησης του ερωτήματος ή προβλήματος κάθε συνάντησης, οι μαθητές 
εμπλέκονταν σε δραστηριότητες και παιχνίδια διερεύνησης, ώστε να εξασκηθούν τόσο στη 
σύνδεση κάθε είδους κυκλώματος (απλό, σε σειρά, παράλληλο) όσο και στην αναπαράστασή 
του. Δηλαδή, ανάλογα με τη μορφή εργασίας, οργάνωναν σχέδιο δράσης ατομικά, εταιρικά ή 
ομαδικά, πειραματίζονταν και κατέληγαν σε συμπεράσματα, τα οποία παρουσίαζαν στους 
υπόλοιπους. Προκειμένου, βέβαια, να εξάγουν συμπεράσματα, οι μαθητές χρειαζόταν να 
προβούν σε αναπαράσταση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 
Έπειτα, στα πλαίσια του τρίτου σταδίου των συναντήσεων, οι μαθητές χωρισμένοι σε δύο 
ομάδες επιχείρησαν ανά ομάδα ως «Επιστήμονες-Ηλεκτρολόγοι» την κατασκευή ενός 
επιτραπέζιου παιχνιδιού για τον ηλεκτρισμό-Electricians’ game. Η αναπαράσταση 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων αποτελεί βασικό κομμάτι των ερωτήσεων και δράσεων για την 
εξέλιξη του παιχνιδιού.  
Τελικός στόχος της διδακτικής παρέμβασης ήταν η παρουσίαση των επιτραπέζιων παιχνιδιών 
στο 2ο ΦΦΕ/ΤΧ στην πόλη της Φλώρινας τον Ιούνιο 2014. Κάθε ομάδα ανέλαβε την 
παρουσίαση του δικού της επιτραπέζιου στους επισκέπτες, οι οποίοι μπορούσαν να παίξουν 
το παιχνίδι. 
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Συλλογή Δεδομένων 
Για την αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης, συλλέχθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδομένα. Η συλλογή τους πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές 
πριν την έναρξη της παρέμβασης (προέλεγχος) και μετά την ολοκλήρωσή της (μετέλεγχος). 
Σε αυτό οι μαθητές καλούνταν να κατασκευάσουν τα κυκλώματα της Εικόνας 1 με εικόνες 
και σύμβολα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από τον Πίνακα 1.  
Πρόσθετα δεδομένα συλλέχθηκαν στα πλαίσια διαμορφωτικού ελέγχου στη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων. Η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια παρατηρούσε τους μαθητές κατά την 
αναπαράσταση των κυκλωμάτων και την παρουσίασή τους από κάθε ομάδα καταγράφοντας 
τις παρατηρήσεις της σε Ημερολόγιο. 
 

Πίνακας 1: Τρόποι αναπαράστασης για κάθε μέρος ενός ηλεκτρικού κυκλώματος 
 

Α)Ονομασία Β)Εικόνα Γ)Σύμβολο 
Μπαταρία   Λαμπάκι   Καλώδιο   
Διακόπτης   

 
Εικόνα 1: Τα στοιχεία των τριών κυκλωμάτων 

 

  
Αποτελέσματα  
Τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο 
προελέγχου-μετελέγχου και τον διαμορφωτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Στον Πίνακα 2 
παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν ξεχωριστά για κάθε τύπο κυκλώματος τόσο στον 
προέλεγχο όσο και στον μετέλεγχο και περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. 
 
Προέλεγχος 
Κατά την αρχική μέτρηση οι μαθητές συνάντησαν αρκετές δυσκολίες. Αρχικά, δεν 
αντιλήφθηκαν την ανάγκη σχεδίασης «κυκλώματος» και ξεκίνησαν να ζωγραφίζουν τα μέρη 
του κυκλώματος το ένα κάτω από το άλλο. Με καλύτερη ανάγνωση της εκφώνησης 6 στους 7 
μαθητές ξεπέρασαν τη δυσκολία αυτή, κατάφεραν να φτιάξουν ολοκληρωμένα κυκλώματα 
και να διακρίνουν τις εικόνες από τα σύμβολα.  
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, όσον αφορά το απλό κύκλωμα, 6 από τους 7 μαθητές 
κατάφεραν να το αναπαραστήσουν με εικόνες και σύμβολα. Το κύκλωμα σε σειρά 
κατάφεραν να αναπαραστήσουν 4 στους 7 μαθητές. Σημαντική δυσκολία εντοπίστηκε στη 
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διάκριση μεταξύ κυκλώματος σε σειρά και παράλληλου. Αξίζει να αναφερθεί πως επαρκής 
διάκριση μεταξύ των δύο τύπων κυκλώματος εντοπίστηκε με ορισμένα λάθη μόνο σε 2 
μαθητές. Η αναπαράσταση του ενός μαθητή φαίνεται στην Εικόνα 2. Μάλιστα, 4 από τους 7 
μαθητές έκαναν την ίδια αναπαράσταση και για τα δύο κυκλώματα.  
 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα για κάθε τύπο κυκλώματος στον προέλεγχο και τον μετέλεγχο 
 
Μαθητές Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Απλό Σε σειρά Παράλληλο Απλό Σε σειρά Παράλληλο 
Μαθητής 

1    Όχι 
ολοκληρωμένο      

Μαθητής 
2 Απουσία κυκλώματος    Τίποτα 

Μαθητής 
3    Σε σειρά  Παράλληλο   

Μαθητής 
4         Σε σειρά 

Μαθητής 
5  Μόνο 

εικόνες Σε σειρά    Μόνο 
εικόνες 

Μαθητής 
6    Σε σειρά      

Μαθητής 
7  Παράλληλο Σε σειρά      

Σύνολο 6 4 1 7 6 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετέλεγχος 
Κατά τη διαδικασία μετελέγχου oι μαθητές αντιλήφθηκαν εξαρχής την ανάγκη σχεδίασης 
κυκλωμάτων. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, όλοι οι μαθητές σχεδίασαν το απλό 
κύκλωμα τόσο με εικόνες όσο και με σύμβολα. 6 στους 7 μαθητές σχεδίασαν το κύκλωμα σε 
σειρά, ενώ ένα μαθητής σχεδίασε στη θέση του ένα παράλληλο κύκλωμα. Όσον αφορά το 
παράλληλο κύκλωμα, 4 στους 7 το σχεδίασαν επιτυχώς με εικόνες και με σύμβολα και 1 μόνο 
με εικόνες. Από αυτούς, επαρκής διάκριση μεταξύ σε σειρά και παράλληλου κυκλώματος 
παρατηρήθηκε μόνο στους 4, καθώς ο 1 σχεδίασε και στις δύο περιπτώσεις παράλληλο. 

Εικόνα 2: Αναπαράσταση παράλληλης 
σύνδεσης πριν  Εικόνα 3: Αναπαράσταση παράλληλης 

σύνδεσης μετά  
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Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εξέλιξη του Μαθητή 2 (Εικόνες 4 και 5), ο οποίος, ενώ στον 
προέλεγχο δεν μπόρεσε να σχεδιάσει κανένα κύκλωμα, στον προέλεγχο σχεδίασε απλό και σε 
σειρά κύκλωμα με εικόνες και σύμβολα.  
 
Διαμορφωτικός Έλεγχος 
Σημαντικές πληροφορίες συλλέχθηκαν στα πλαίσια του διαμορφωτικού ελέγχου. 
Παρατηρήθηκε πως οι μαθητές ενεπλάκησαν ενεργά στις δραστηριότητες της 
μοντελοποίησης μέσα από το παιχνίδι που οι ίδιοι κατασκεύαζαν. Επιπλέον, σταδιακά 
κατανόησαν σε σημαντικό βαθμό την αναγκαιότητα της χρήσης συμβόλων για να 
αναπαριστούμε τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Παίρνοντας το ρόλο του «Επιστήμονα-
Ηλεκτρολόγου» σχεδίαζαν κυκλώματα, τα οποία γίνονταν κατανοητά σε όλα τα μέλη της 
επιστημονικής κοινότητας. Μάλιστα, όσον αφορά τη χρήση των συμβόλων, ήταν εμφανής η 
ολοένα και περισσότερο ακριβής χρήση τους, καθώς τα μοντέλα των μαθητών προσέγγιζαν 
σταδιακά τα επιστημονικά μοντέλα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συμπεράσματα και προτάσεις 
Η εξέλιξη των μαθητών στην αναπαράσταση ηλεκτρικών κυκλωμάτων απέδειξε πως η 
διερεύνηση με παράλληλη κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού μπορεί να δημιουργήσει τις 
κατάλληλες συνθήκες για την εξάσκηση της δεξιότητας αναπαράστασης και τη χρήση 
μοντέλων από τους μαθητές. Πιο αναλυτικά, η πλειοψηφία των μαθητών (5 στους 7) 
παρουσίασαν θετική εξέλιξη στη διαδικασία αναπαράστασης. Συγκεκριμένα, στο τέλος της 
διδακτικής παρέμβασης αποδείχθηκε πως είχαν ξεπεράσει τις αρχικές τους δυσκολίες καθώς 
μπορούσαν να διακρίνουν και να σχεδιάζουν διαφορετικούς τύπους κυκλωμάτων με εικόνες 
και σύμβολα, προσεγγίζοντας το επιστημονικό μοντέλο. Επιπλέον, «λειτούργησαν ως μικροί 
επιστήμονες» και εξοικειώθηκαν με την αναγκαιότητα χρήσης των συμβόλων ακολουθώντας 
τους κανόνες της επιστημονικής κοινότητας. Άλλωστε, σύμφωνα με το Ψύλλο (2011), η 
ένταξη αναπαραστάσεων στη διδασκαλία ΦΕ δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές «να 
αντιμετωπίσουν το μοντέλο ως ερευνητικό εργαλείο και να εισαχθούν στην επιστημονική 
μέθοδο». 
Εξαίρεση αποτελούν 2 περιπτώσεις μαθητών, εκ των οποίων στην πρώτη περίπτωση 
(Μαθητής 3) παρατηρήθηκε στασιμότητα με τη σύγχυση μεταξύ του παράλληλου και σε 
σειρά κυκλώματος να διατηρείται. Αξιοσημείωτη αποτελεί η περίπτωση του Μαθητή 4, στην 
οποία, ενώ κατά τον προέλεγχο και στη διάρκεια της παρέμβασης παρατηρήθηκε επαρκής 
διάκριση μεταξύ του παράλληλου και σε σειρά κυκλώματος, κατά τον μετέλεγχο εντοπίστηκε 
σύγχυση των δύο. 
Σε γενικές γραμμές λαμβάνοντας υπόψη πως ο συνδυασμός στοιχείων διερεύνησης και 
δραστηριοτήτων μοντελοποίησης στη διδασκαλία των ΦΕ μπορεί να ενισχύσει σημαντικά 

Εικόνα 4: Αναπαράσταση σύνδεσης σε 
σειρά πριν Εικόνα 5: Αναπαράσταση σύνδεσης σε 

σειρά μετά 
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«τη μάθηση των επιστημονικών μεθόδων, την κριτική σκέψη των μαθητών και την 
ενημερότητα των μαθητών/τριών για τα χαρακτηριστικά της φύσης της επιστήμης» (Ψύλλος, 
2011), είναι σημαντικό να διενεργούνται διδακτικές παρεμβάσεις με εφαρμογή ΔΠ και 
μοντελοποίησης, όπως η παρούσα έρευνα. Ωστόσο, για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών 
συμπερασμάτων μια πρόταση έρευνας μπορεί να αποτελέσει η εφαρμογή της παρέμβασης με 
μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. 
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Προτάσεις για τη διδασκαλία νόμων της Φυσικής στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω του πειραματισμού των μαθητών 

με παιχνίδια  χαμηλού κόστους  
 

Βελέντζας Αθανάσιος1, Κατέρης Αλέξανδρος2, Λάζος Παναγιώτης3, Τσούκος Σεραφείμ4  
1Υπευθ. 1ου ΕΚΦΕ Α΄ Αθήνας (ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων), avelentz@gmail.com 22o  Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών, akateris@yahoo.com  326ο Γενικό Λύκειο Αθηνών,  taklazos@gmail.com 42ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, stsoukos@yahoo.com  

 
 Περίληψη  Στο εργαστήριο αυτό παρουσιάζονται προτάσεις για τη διδασκαλία νόμων και αρχών της 

Φυσικής με εμπλοκή των μαθητών σε πειραματισμό με παιχνίδια χαμηλού κόστους. Η χρήση 
των παιχνιδιών για πειραματισμό παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως το ότι είναι 
ελκυστικά και μπορεί να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών σχετικά με το 
αντικείμενο της διδασκαλίας ή το ότι είναι απλά στη χρήση και με κατάλληλο σχεδιασμό και 
καθοδήγηση είναι δυνατόν οι μαθητές να εμπλακούν σε διαδικασίες αυθεντικής διερεύνησης. 
 Abstract  This workshop provides suggestions for teaching laws and principles of physics by engaging 
students in experimentation with low-cost toys. The use of toys in experimentation has several 
advantages, such as being attractive and may cause the interest of students on the subject of 
teaching. Furthermore, these toys are simple to use and with proper planning and guidance 
students may get involved in authentic procedures of inquiry. 
 
 
Εισαγωγή 
Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι να παρουσιαστούν προτάσεις για τη διδασκαλία νόμων 
και αρχών της Φυσικής με εμπλοκή των μαθητών σε πειραματισμό με κατάλληλα παιχνίδια 
χαμηλού κόστους. Τα προτεινόμενα παιχνίδια επιλέχτηκαν μετά από έρευνα στο διαδίκτυο 
και η τιμή τους είναι προσιτή καθότι δεν υπερβαίνει την τιμή απλών ανταλλακτικών από 
όργανα που χρησιμοποιούνται στο σχολικό εργαστήριο, όπως για παράδειγμα ηλεκτρικών 
στηλών. Οι προτάσεις που γίνονται σε αυτό το εργαστήριο αφορούν νόμους και αρχές της 
Φυσικής των οποίων η διδασκαλία προτείνεται από τα αναλυτικά προγράμματα τόσο του 
Γυμνασίου όσο και του Λυκείου, όπως για παράδειγμα η ισορροπία και περιστροφή στερεού 
σώματος, η μελέτη των αερίων και των θερμικών μηχανών, η ανάκλαση του φωτός κ.α.  
Η χρήση των παιχνιδιών για πειραματισμό παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, γιατί 
αυτά   είναι ελκυστικά και μπορεί να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών σχετικά με 

το αντικείμενο της διδασκαλίας  
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 είναι απλά στη χρήση και με κατάλληλο σχεδιασμό και καθοδήγηση είναι δυνατόν οι 
μαθητές να εμπλακούν σε διαδικασίες αυθεντικής διερεύνησης (Guemez, Fiolhais & 
Fiolhais 2009). 

 
Τα προτεινόμενα παιχνίδια 
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα παιχνίδια που προτείνονται και με τους τίτλους 
τους στα Αγγλικά ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να τα εντοπίσει στο διαδίκτυο. Το 
πλήρες υλικό (αρχές λειτουργίας-φύλλα εργασίας) που αναπτύχθηκε έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων: http://ekfe-ampel.att.sch.gr/?p=834 
Δίσκος που αιωρείται -  Hover Soccer Deluxe Air Hockey Game - Air Power Soccer Disk: Ο 
αιωρούμενος δίσκος είναι ένας δίσκος που στο εσωτερικό του έχει ανεμιστήρα, οπότε 
δημιουργείται ένα ρεύμα αέρα μεταξύ του δίσκου και της επιφάνειας πάνω στην οποία 
εφάπτεται με αποτέλεσμα να έχουμε σχεδόν εξάλειψη των τριβών. Η χρήση ενός τέτοιου 
δίσκου στη διδασκαλία μπορεί να αφορά στη μελέτη κινήσεων χωρίς τριβή ή στη μελέτη της 
ελαστικής κρούσης του δίσκου με ένα τοίχο, αλλά και με ένα όμοιο δίσκο. 
Ελατήριο Slinky -  Slinky spring: Ο Αμερικανός μηχανικός του ναυτικού Richard James κατά 
τη διάρκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου πειραματιζόταν με ελατήρια. Ένα από τα ελατήρια 
έπεσε στο πάτωμα και άρχισε να κινείται «διασκεδαστικά». Αυτό έδωσε στον James τη ιδέα 
ότι ένα τέτοιο ελατήριο θα μπορούσε να είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Εκτός όμως από 
διασκεδαστικό παιχνίδι, ένα slinky μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο στη διδασκαλία της 
Φυσικής και ειδικότερα στα κεφάλαια των ταλαντώσεων και των κυμάτων. Για παράδειγμα, 
οι μαθητές μπορούν να πειραματίζονται δημιουργώντας εγκάρσια, διαμήκη και στάσιμα 
κύματα.    
Εκκρεμές Νεύτωνα - Newton’s Cradle: Το εκκρεμές ή κούνια του Νεύτωνα αποτελείται από 
διαδοχικά εκκρεμή ίσων μηκών και μαζών των οποίων οι σφαίρες συγκρούονται με ελάχιστες 
απώλειες ενέργειας, ώστε οι κρούσεις μεταξύ των σφαιρών να θεωρούνται ελαστικές. Για τη 
χρήση του συγκεκριμένου παιχνιδιού στη διδασκαλία εκπονήθηκε φύλλο εργασίας με το 
οποίο οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με βάση το σχήμα πρόβλεψη - παρατήρηση - εξήγηση 
(White & Gunstone,1992) προκειμένου με εφαρμογή των αρχών διατήρησης ορμής και 
ενέργειας να εξηγούν τις διάφορες περιπτώσεις λειτουργίας του εκκρεμούς.  
Γυαλιά με φράγμα περίθλασης - Diffraction glasses rainbow: Τα γυαλιά φράγματος 
περίθλασης, που παρουσιάζονται στο εργαστήριο, έχουν φράγμα περίθλασης με γραμμές σε 
δύο άξονες. Όταν κοιτάμε με τα γυαλιά μια μονοχρωματική φωτεινή πηγή βλέπουμε την 
εικόνα περίθλασης στο επίπεδο. Αν κοιτάμε με τα γυαλιά μια πηγή λευκού φωτός τότε 
βλέπουμε ότι το φως αναλύεται μιας και το κάθε «χρώμα» δημιουργεί κροσσούς συμβολής σε 
άλλη θέση. Εκπονήθηκε φύλλο εργασίας με το οποίο οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 
προκειμένου να δώσουν ερμηνείες σε φαινόμενα με βάση τους νόμους συμβολής και 
περίθλασης του φωτός και να μετρούν με χρήση των γυαλιών το μήκος κύματος 
μονοχρωματικών ακτινοβολιών.  
Ανατρεπόμενη σβούρα - Tippe top: Η ανατρεπόμενη σβούρα είναι ένα ιδιοπεριστρεφόμενο 
στερεό σώμα το οποίο ξεκινά να περιστρέφεται ως κανονική σβούρα, αλλά στην συνέχεια ο 
άξονας περιστροφής του μεταπίπτει κατά 1800 με την περιστροφή να συνεχίζεται. Ο Bohr 
ενδιαφερόταν πολύ να εξηγήσει την κίνηση της σβούρας ενώ λέγεται ότι η ανατρεπόμενη 
σβούρα ήταν ένα αγαπημένο παιχνίδι του Winston Churchill. Για να εξηγηθεί η πλήρως η 
κίνηση της ανατρεπόμενης σβούρας πρέπει να γίνει χρήση ανώτερων μαθηματικών, ωστόσο 
στο Λύκειο με χρήση αυτής της σβούρας μπορούν να συζητηθούν βασικοί νόμοι και έννοιες 
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που ισχύουν στην περιστροφή στερεού, όπως η σχέση της ροπής με τη μεταβολή της 
στροφορμής και η διατήρηση ενέργειας.  
Δίσκος του Euler - Euler disc: Το παιχνίδι αυτό περιλαμβάνει ένα ατσάλινο δίσκο 
κατάλληλου πάχους και διαμέτρου καθώς και ένα κοίλο κάτοπτρο που χρησιμοποιείται ως 
βάση. Ο δίσκος είναι γνωστός για την πολύ γρήγορη αύξηση του ρυθμού περιστροφής του, 
καθώς η μηχανική του ενέργεια μειώνεται πολύ αργά λόγω τριβών. Το τελικό στάδιο της 
κίνησης συνοδεύεται από την εκπομπή ήχου του οποίου η συχνότητα αυξάνεται πολύ 
γρήγορα. Ονομάζεται δίσκος του Euler προς τιμή του Leonhard Euler που μελέτησε την 
κίνηση του δίσκου τον 18ο αιώνα (The Official Euler’s Disk Website, 
http://www.eulersdisk.com). Στο Λύκειο με χρήση του δίσκου μπορούν να συζητηθούν 
βασικοί νόμοι και έννοιες που ισχύουν στην περιστροφή στερεού και οι ενεργειακές 
μετατροπές.  
Πουλί που ισορροπεί - Balancing bird: Μία σύγχρονη εκδοχή ενός πολύ παλιού παιχνιδιού 
είναι ο αετός που ισορροπεί πάνω στο ράμφος του προκαλώντας έκπληξη. Το σώμα του 
αετού έχει τέτοιο σχήμα που δημιουργεί την εντύπωση ότι το κέντρο βάρους βρίσκεται πολύ 
πιο πίσω από το ράμφος του και κατά συνέπεια αποκλείεται να ισορροπεί στο σημείο αυτό. 
Το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να γίνει αφορμή για συζήτηση για την ισορροπία στερεού 
σώματος στη φυσική κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης του Λυκείου.  
Βραστήρας χειρός - Hand boiler: Το παιχνίδι αποτελείται από δύο γυάλινες σφαίρες που 
ενώνονται με κατακόρυφο γυάλινο σωλήνα. Η κάτω σφαίρα περιέχει πτητικό υγρό (συνήθως 
διχλωρομεθάνιο) και ο σωλήνας κατεβαίνει σχεδόν μέχρι τη βάση της. Αν την αγγίζουμε το 
υγρό εξατμίζεται ταχέως και η πίεση των ατμών αυξάνεται με αποτέλεσμα το υγρό να 
ανεβαίνει μέσω του σωλήνα στην πάνω σφαίρα. Η επίδειξη της διάταξης αποτελεί ένα 
θαυμάσιο έναυσμα για συζήτηση στα πλαίσια της διδασκαλίας για τη σχέση θερμοκρασίας 
και πίεσης ενός αερίου σε ένα δοχείο, για την εξάτμιση των υγρών αλλά και για τις 
ενεργειακές μετατροπές που λαμβάνουν χώρα.  
Πουλί που βουτάει - Dipping bird ή dipping duck: Μία παραλλαγή της προηγούμενης 
διάταξης είναι το λεγόμενο dipping bird. Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν βραστήρα παλάμης 
με δύο σημαντικές διαφορές. Πρώτον, η πάνω σφαίρα καλύπτεται από τσόχα, που για λόγους 
εμφάνισης προσομοιάζει σε κεφάλι πουλιού. Επίσης, ο σωλήνας είναι ευθύγραμμος και όλη 
διάταξη να μπορεί να περιστρέφεται κατακόρυφα γύρω από οριζόντιο άξονα. Αν η τσόχα 
βραχεί τότε παρατηρούνται διαδοχικά άνοδος του υγρού στην πάνω σφαίρα, ανύψωση του 
κέντρου μάζας της διάταξης, απώλεια ισορροπίας, περιστροφή της διάταξης μέχρι την 
οριζόντια θέση, επιστροφή του υγρού στην κάτω σφαίρα και επάνοδος της διάταξης στην 
κατακόρυφη θέση. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται όσο η τσόχα είναι υγρή. Το παιχνίδι είναι 
ουσιαστικά μια θερμική μηχανή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σχετική διδασκαλία.  
Αιωρούμενος μαγνήτης - Anti Gravity Magnetic Levitation Device: Οι διατάξεις που 
καταφέρνουν να «αψηφήσουν» την βαρύτητα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και τραβούν 
το βλέμμα.  Στη συγκεκριμένη διάταξη ένα σώμα ισορροπεί αιωρούμενο. Το σώμα έρχεται σε 
επαφή μόνο με μια κατακόρυφη επιφάνεια μέσω μιας βελόνας στο ένα άκρο του. Τόσο το 
σώμα όσο και η βάση περιέχουν στο εσωτερικό τους μαγνήτες κατάλληλα τοποθετημένους. 
Η διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της ισορροπίας σωμάτων, της 
διατήρησης της μηχανικής ενέργειας και της ροπής δύναμης. 
Τα δύο παραβολοειδή κάτοπτρα – Mirascope: Το Mirascope αποτελείται από δύο όμοια 
παραβολοειδή κάτοπτρα τοποθετημένα αντικριστά το ένα πάνω στο άλλο. Τα κάτοπτρα είναι 
κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε αφού τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο το 
κεντρικό σημείο του καθενός να συμπίπτει με την εστία του άλλου. Αν τοποθετηθεί ένα 
μικρό αντικείμενο στο μέσο του κάτω κατόπτρου σχηματίζεται ένα πραγματικό και εντελώς 
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πειστικό είδωλο του αντικειμένου ακριβώς στο άνοιγμα του πάνω κατόπτρου. Το Mirascope 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της ανάκλασης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. 
Γυροσκόπιο - Gyroscope led ufo: Το γυροσκόπιο είναι μια μορφή σβούρας. Αποτελείται από 
ένα δίσκο ή τροχό  που μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άξονα ο οποίος είναι 
προσαρμοσμένος σε δύο εξωτερικούς (σταθερούς συνήθως) δακτυλίους, κάθετους μεταξύ 
τους. Μια χαρακτηριστική κίνησή του είναι η μετάπτωση του άξονά του, όταν ο δίσκος 
περιστρέφεται και το ένα άκρο του άξονα τοποθετηθεί σε σταθερό σημείο. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία του θεμελιώδους νόμου της στροφικής κίνησης και της 
αρχής διατήρησης της στροφορμής. 
Van de Graaf χειρός - Magic flying stick: Η συσκευή λειτουργεί όπως η ηλεκτροστατική 
γεννήτρια Van de Graaf στην οποία η μεταλλική σφαίρα έχει αντικατασταθεί με έναν 
κύλινδρο από χαρτόνι. Αποφεύγεται έτσι ο κίνδυνος της απότομης (και επώδυνης) 
εκφόρτισης αφού το χαρτί έχει πολύ μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η συσκευή ενδείκνυται 
για διάφορα πειράματα στατικού ηλεκτρισμού λόγω ευκολίας χρήσης και φορητότητας. 
Σφαίρα Plasma - Plasma ball: Η σφαίρα plasma είναι μια γυάλινη σφαίρα η οποία περιέχει 
ένα μείγμα από ευγενή αέρια σε πίεση μικρότερη από την ατμοσφαιρική. Στο κέντρο της 
σφαίρας βρίσκεται ένα ηλεκτρόδιο το οποίο τροφοδοτείται από υψηλή εναλλασσόμενη τάση 
πολύ χαμηλής ισχύος. Το αποτέλεσμα είναι να διαρρέεται το αέριο από ρεύμα χαμηλής 
έντασης και να φωτοβολεί δημιουργώντας φωτεινές περιοχές που θυμίζουν μικρούς 
κεραυνούς. Αν τοποθετήσουμε το δάκτυλό μας σε σημείο της σφαίρας οι σπινθήρες 
συγκεντρώνονται στο σημείο αυτό. Η σφαίρα plasma μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 
διδασκαλία του ηλεκτρισμού και του φάσματος των αερίων στο Λύκειο. 
Ακτινόμετρο Crookes – Radiometer: Η συσκευή αποτελείται από μια φτερωτή που τα 
πτερύγια της είναι μαύρα από τη μια πλευρά και ασημί από την άλλη και η οποία μπορεί να 
περιστρέφεται μέσα σε γυάλινο κλωβό όπου επικρατεί σχετικό κενό. Όταν ακτίνες φωτός 
προσπίπτουν στην συσκευή η φτερωτή περιστρέφεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως ως 
μέσο επίδειξης της ενέργειας της ακτινοβολίας αν και απαιτούνται ιδιαίτερα απαιτητικές 
θεωρίες για την εξήγηση της φοράς περιστροφής της φτερωτής.  
 
Συζήτηση – Συμπεράσματα 
Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες 
τόσο στο Λύκειο, όσο και στο Γυμνάσιο. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο εργαστήριο 
χωρισμένοι σε ομάδες είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με όλα τα παιχνίδια, να 
συζητήσουν τους νόμους της Φυσικής  που εξηγούν τη λειτουργία των παιχνιδιών, τόσο 
μεταξύ τους όσο και με τους οργανωτές του εργαστηρίου, καθώς και να ανταλλάξουν 
απόψεις σχετικά με την δυνατότητα ενσωμάτωσης των παιγνιδιών στη διδασκαλία τους. 
Τέλος, κάθε ομάδα εκπαιδευτικών είχε τη δυνατότητα να εργαστεί με συγκεκριμένα Φύλλα 
Εργασίας που δίδονται ως παραδείγματα ενσωμάτωσης των παιχνιδιών στη διδασκαλία. Από 
την αλληλεπίδραση προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί έδειξαν σημαντικό ενδιαφέρον για την 
πρόταση, βρήκαν αρκετά λειτουργικά τα τρία φύλλα εργασίας με τα οποία εργάστηκαν και 
ζήτησαν και κατέγραψαν λεπτομέρειες προκειμένου να δοκιμάσουν και οι ίδιοι κάποια από 
τα πειράματα στην τάξη τους.   
 
 
Βιβλιογραφία 
Guemez, J., Fiolhais,  C., Fiolhais M., (2009). Toys in physics lectures and demonstrations - a 
brief review. Physics Education 44(1), 53-64.   
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Σημείωση: Το πλήρες υλικό της εργασίας και η αντίστοιχη βιβλιογραφία υπάρχουν 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων στην διεύθυνση:  http://ekfe-
ampel.att.sch.gr/?p=834   
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Γουσόπουλος 
Συμμετοχή: Εκπαιδευτικοί, Φοιτητές / Μελλοντικοί Εκπαιδευτικοί και Μαθητές 
 
Θεματική του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Οι μυστηριώδεις "μαύρες τρύπες", οι άγνωστες "καμπυλότητες" του χωροχρόνου, οι 
διαφορετικής ηλικίας "δίδυμοι ταξιδευτές" (…) και άλλες –εκτός της βιωματικής εμπειρίας 
μας– ιδέες / προτάσεις της Σύγχρονης μετακλασικής Επιστήμης έχουν προσελκύσει το 
ενδιαφέρον όλων μας και, βέβαια, πολλών δημιουργών της κινηματογραφικής τέχνης τα 
τελευταία χρόνια. Αποτέλεσμα αυτού του ενδιαφέροντος είναι η δημιουργία και η θέαση από 
εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο μιας Σύγχρονης –κινηματογραφικής και τηλεοπτικής– 
Μυθοπλασίας, η οποία, εκτός του συναρπαστικού "μύθου" της φανταστικής πλοκής της, 
προβάλλει και έναν επιστημονικό "μύθο" με εντυπωσιακές – αλλά "παράδοξες" για τους 
θεατές– εικόνες και δράσεις, όπως συμβαίνει με την κινηματογραφική ταινία επιστημονικής 
φαντασίας «InterStellar» του ChristopherNolan. Δευτερογενή αποτελέσματα της θέασης είναι 
η δημιουργία ερωτημάτων στους θεατές (κυρίως μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, …), 
όπως "ποιες εικόνες και ποια γεγονότα της φανταστικής πραγματικότητας των ηρώων έχουν 
ασφαλή –ή έστω πιθανή– επιστημονική βάση;" ή ακόμη "σύμφωνα με ποιες φυσικές αρχές 
και με ποιες προϋποθέσεις ή συνθήκες είναι δυνατά ή πιθανά όλα αυτά;" Τότε, είναι ευκαιρία 
για τη Σύγχρονη –και ανήσυχη– Εκπαίδευση να εκμεταλλευθεί αυτό το ενδιαφέρον στις 
εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές αίθουσες και εργαστήρια, να ανακαλέσει προϋπάρχουσες 
γνώσεις για τη διατύπωση υποθέσεων, να δημιουργήσει δραστηριότητες και διαδικασίες 
αναζήτησης πρόσθετης πληροφορίας ή και νοητικών πειραμάτων, τέλος δε να βοηθήσει –με 
τη βοήθεια ειδικών– τη διατύπωση συμπερασμάτων, με άμεσο στόχο τη διαπίστωση της 
συμβατότητας ή όχι του τηλεοπτικού μύθου με την επιστημονική πρόβλεψη και την 
εκμετάλλευση του ενδιαφέροντος που προκαλεί σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά 
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απώτερο στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση της σύγχρονης Επιστήμης και την 
εμπέδωση των προτάσεων και ιδεών της. 
 
Περιγραφή του Εργαστηρίου 
Το εργαστήριο, με βέλτιστη διάρκεια 2 ώρες, οργανώνεται σε χώρο ο οποίος διαθέτει 
διαδικτυακή σύνδεση, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευή προβολής, ώστε οι 
εκπαιδευτικοί, φοιτητές / μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ή/και μαθητές (χωρισμένοι σε ομάδες) 
να συμμετέχουν σε όλες τις μεθοδολογικές φάσεις της εκπαιδευτικής / επιμορφωτικής 
διαδικασίας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται προβολές αποσπασμάτων και σχετικές 
διαδικτυακές συνδέσεις για την παρώθηση του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων, συζήτηση 
για προβληματισμόκαι διατύπωση υποθέσεων από τους συμμετέχοντες για τα τεκταινόμενα, 
σχολιασμός για τηνεφικτότητα των τεκταινομένων αλλά και τη συμβατότητα των 
φαινομένων και των διαδικασιών με ταεπιστημονικά πρότυπα και θεωρίες, αναδραστικές 
προσομοιώσεις και απλοί εκπαιδευτικοίπειραματισμοί, τελικές απαντήσεις και προβλέψεις 
(…). 
Abstract 
The mysterious "black holes", the unknown "curvature" of space-time, the different age of 
"twins travelers" (...) and other (inaccessible to our experience) ideas of Modern Post-
Classical Science have triggered our interestand, of course, many film art creators in the 
recent years. As a result millions of fans around the world watch the Contemporary Fiction, 
which, besides the exciting "myth" of the fictional plot, displays also a scientific "myth" with 
impressive-but "odd" -images and actions. This leads to questions to the audience (mainly 
students, teachers, ...), such as "what images and what events of this imaginary reality of 
heroes have safe - or even possible-scientific basis?" or even "according to which physical 
principles and under what conditions are all these possible?" This consists an opportunity for 
Modern Education to exploit this interesting educational or training workshops, to revoke 
existing knowledge, to create activities or thought experiments, and finally to help-with the 
help of experts-formulate conclusions in order to establish the best possible understanding of 
modern science and the consolidation of proposals and ideas. The Workshop (lasting 2 hours) 
is triggered by the film of science fiction «InterStellar» of Christopher Nolan, and aims at the 
active involvement of participants in all methodological phases of education / training 
process, which will include screenings, online connections, annotations and activities of the 
participants. 
 
 
Εισαγωγή 
Η ένταξη της επιστημονικής φαντασίας και μυθοπλασίας στην εκπαίδευση δεν είναι κάτι νέο 
όπως και η έρευνα για την εκπαιδευτική αξιοποίηση της, η οποία μετρά πέραν του μισού 
αιώνα. Η διάκριση των φανταστικών γεγονότων ή των πορισμάτων της ψευδο-επιστήμης από 
τα πραγματικά, τις θεωρίες και τις υποθέσεις της επιστήμης κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 
ένταξη της επιστημονικής φαντασίας και μυθοπλασίας στην εκπαίδευση. Συχνή και συνήθης 
είναι η χρήση κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών στη διδασκαλία ώστε να 
αντιμετωπιστούν παρανοήσεις στις έννοιες των φυσικών επιστήμων (Barnettetal., 2006) με 
κυρίαρχο το στοιχείο τη διερεύνηση των επιστημονικών θεμάτων, των ιδεών και των εννοιών 
των φυσικών επιστήμων (Czerneda, 2006). 
Η εμπλοκή του θεωρητικού φυσικού KipThorne στην ταινία Interstellar, οι θεματικές που 
εμπλέκει, οι οπτικές αναπαραστάσεις του σύμπαντος, οι οπτικοποιήσεις θεωρητικά 
επιτρεπτών καταστάσεων και τα επιτυχημένα στοιχεία οπτικού και ηχητικού εντυπωσιασμού 



1096 
 

οδήγησαν σε μια σειρά θετικών κριτικώνκαι μια υψηλή προσέλευση κοινού στις 
κινηματογραφικές αίθουσες. Αρκετά μεγάλη είναι και η προσέλευση της επιστημονικής 
κοινότητας στις προβολές της ταινίας. Εκπαιδευτικοί, ομάδες φοιτητών και μαθητών, με ή 
χωρίς τους καθηγητές τους, παρακολουθούν και σχολιάζουν την επιστημονική ορθότητά της, 
διαδικτυακοί τόποι δημιουργούνται για το σκοπό αυτό, άρθρα γράφονται στον περιοδικό 
τύπο, επιστημονικές δημοσιεύσεις και αποσπάσματα της ταινίας ενσωματώνονται στη 
διδασκαλία θεματικών από αρκετούς εκπαιδευτικούς. 
 
Μεθοδολογία 
Όλες οι ενέργειες και οι διαδικασίες εντάσσονται στα βήματα της επιστημονικής / εκπαιδευτικής 
μεθόδου με διερεύνηση (Καλκάνης, 2007): α. παρατηρώ, πληροφορούμαι, ενδιαφέρομαι 
(προβολές αποσπασμάτων και διαδικτυακές συνδέσεις), β. συζητώ, αναρωτιέμαι, υποθέτω 
(συζήτηση για προβληματισμό και διατύπωση υποθέσεων από τους συμμετέχοντες, σχολιασμός 
για την εφικτότητα των τεκταινομένων και τη συμβατότητα των φαινομένων και των 
διαδικασιών με τα επιστημονικά πρότυπα και θεωρίες), γ. ενεργώ, πειραματίζομαι (διαδικτυακή 
λήψη δεδομένων από επιστημονικά κέντρα, προσομοιώσεις, οπτικοποιήσεις, απλοί εκπαιδευτικοί 
πειραματισμοί), δ. συμπεραίνω, καταγράφω (θεωρίες, νόμοι,) και ε. εφαρμόζω, εξηγώ, γενικεύω. 
Τα βήματα αυτά είναι ακριβώς αντίστοιχα με τα βήματα της ιστορικά καταξιωμένης 
επιστημονικής μεθόδου για την έρευνα: α. έναυσμα ενδιαφέροντος, β. διατύπωση υποθέσεων, γ. 
πειραματισμός, δ. διατύπωση θεωρίας και ε. συνεχής έλεγχος. 
 
Αναλυτική περιγραφή του εργαστηρίου 
To Εργαστήριο περιλαμβάνειέντεκα (11) προβολές αποσπασμάτων από το κινηματογραφικό 
έργο επιστημονικής φαντασίας «InterStellar» του ChristopherNolan συνολικής διάρκειας 20 
περίπου λεπτών της ώρας. Η επιλογή των πλάνων και η σύνδεση τους έχει γίνει με τρόπο που  
να εξυπηρετεί τους σκοπούς και τη θεματική του εργαστηρίου. Τα αποσπάσματα 
παρουσιάζονται κατά βάση με τη σειρά που αυτά προβάλλονται στο κινηματογραφικό έργο.  
Οι σχολιαστές αναφέρουν και επισημαίνουν (όταν κρίνεται απαραίτητο) στοιχεία της πλοκής 
με απώτερο σκοπό την ομαλότερη παρουσίαση και κατανόηση. Η επιλογή των 
αποσπασμάτων, η διάρθρωσή τους και η παρουσίασή τους είναι τέτοια ώστε να μην είναι 
προαπαιτούμενη η παρακολούθηση της ταινίας από τους συμμετέχοντες. 
Τα επιλεγέντα 11 αποσπάσματα αναφέρονται και περιγράφονται συνοπτικά ως εξής: 
1ο απόσπασμα:Εισαγωγή που θέτει το πρόβλημα και τις φυσικές παραμέτρους του, 
λειτουργώντας περισσότερο ως έναυσμα ενδιαφέροντος. 
2ο απόσπασμα: Η μεταβολή της ροής του χρόνου. Πώς η ταχύτητα και η ενέργεια-μάζα 
επιδρούν; Πειραματισμός με διαδραστικές προσομοιώσεις που μετρούν τη μεταβολή και 
πειραματικά δεδομένα. Συζήτηση για θέμα της β’ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού 
Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2013, σχετικό με την επίδραση στη ροη του χρόνου των GPS. 
3ο απόσπασμα: Το ταξίδι από τη γη στο διαστημικό σταθμό. Ο πάγος στην επιφάνεια των 
πυραύλων, ο ήχος στη Γη και στο Διάστημα,η αρχή διατήρησης της ορμής. Πειραματισμός με 
απλά υλικά της καθημερινής ζωής, προσομοιώσεις, κινούμενα και στατικά στιγμιότυπα του 
μικρόκοσμου. 
4ο απόσπασμα: Άφιξη στο διαστημικό σταθμό, τεχνητή βαρύτητα, αρχή της ισοδυναμίας, 
κρυοσυντήρηση. Πειραματισμός με τις εφαρμογές στη ζωή μας (πειραματικές διατάξεις 
διαστημικών υπηρεσιών, το πλυντήριο και τα ρούχα στην περιφέρεια του κάδου, η 
φυγοκέντρηση, η δυνατότητα επιβράδυνσης βιολογικών διαδικασιών). 
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Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του 5ου αποσπάσματος Εικόνα 15: Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του 5ου αποσπάσματος 

5ο απόσπασμα: Το ταξίδι έως τον Κρόνο. Οι περιορισμοί στα καύσιμα και τις ταχύτητες, την 
επικοινωνία, οι αποστάσεις, το φαινόμενο σφενδόνης. Πειραματισμός με δεδομένα τροχιάς 
γνωστών διαστημικών συσκευών, προσομοιώσεις, πειραματισμός με μεταλλικές σφαίρες και 
μαγνήτες. 
6ο απόσπασμα: Γέφυρα Einstein – Rosen, μια παράξενηιδιομορφία. Θεωρητική πρόβλεψη, 
δυνατότητα διάβασής της, σύνδεση πολύ μακρινών αποστάσεων.Πειραματισμός με 
προσομοιώσεις της καμπύλωσης του χωροχρόνου, οπτικοποιήσεις Εικόνα 1, μπαλόνια και 
αναπαραστάσεις διαδρομών σε αυτά. 
7ο απόσπασμα: Περνώντας δίπλα από μια μελανή οπή η ένα μεγάλο βαρυτικό σώμα. Οι 
επιπτώσεις στο χώρο και το χρόνο, η μορφή μιας μαύρης τρύπας, η φυσική μέσα έξω και στα 
όριά της. Πειραματισμός με διαστημικές εικόνες, διαδραστικές προσομοιώσεις και λογισμικά 
για μετρήσεις φυσικών μεγεθών, αντιπαραβολή τιμών με τα δεδομένα που παρουσιάζει το 
κινηματογραφικό έργο. 

 
8ο απόσπασμα: Σχετικιστικές – Κβαντικές θεωρίες και υποθέσεις. Ενοποίηση; (υποθέσεις 
χορδών, υπερβαρύτητας). Πειραματισμός με προβλέψεις και αποτελέσματα υποθέσεων που 
έχουν προταθεί, οι περιορισμοί, οι αδυναμίες ερμηνείας, οι παραδοξότητες. 
9ο απόσπασμα: Τα τεχνικά προβλήματα της αποστολής και του εξοπλισμού. Μηχανικά 
προβλήματα περιορισμοί, καινοτομίες (η ανεξέλεγκτη αποσυμπίεση, οι περιστροφές του 
διαστημικού σταθμού, οι τεχνολογίες). Πειραματισμός με υλικά, διατάξεις και 
ιδιοκατασκευές, χρήση των τεχνολογιών στην καθημερινότητα μας. 
10ο απόσπασμα: Είσοδος και έξοδος από μια μελανή οπή, τέσσερις και περισσότερες 
διαστάσεις, όντα σε αυτές; Ορίζοντας γεγονότων, ακτινοβολία μελανών οπών Εικόνα 2, 
διαστάσεις.Πειραματισμός με οπτικοποιήσεις, προσομοιώσεις, φυσικές τιμές μετρούμενες 
από όργανα παρατήρησης, αντιπαραβολή επιστημονικών – μυθοπλαστικών γεγονότων.  

 
 
 
 
 
 
 
 

11ο απόσπασμα: Διαστημικοί σταθμοί και ζωή στο μέλλον. Η ζωή σε περιστρεφόμενους 
διαστημικούς σταθμούς, οι τεχνολογίες του μέλλοντος. Πειραματισμός με διαδραστικές 
προσομοιώσεις, αναπτυσσόμενες τεχνολογίες στην εποχή μας, μελλοντικές εξελίξεις και 
περιορισμοί. Συζήτηση για θέμα της α’ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Γ΄ 
Λυκείου 2013, σχετικό με την κατασκευή διαστημικού σταθμού τεχνητής βαρύτητας. 

Εικόνα 16:Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του 9ου αποσπάσματος 
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Οργάνωση:  Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Εισήγηση / Συντονισμός:   Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης  
Επιμορφωτές: Ουρανία Γκικοπούλου, Ευστράτιος Καπότης, Δημήτριος Γουσόπουλος, 

Κωνσταντίνος Μιτζήθρας, Αθανάσιος Καπόγιαννης, Δημήτριος Ι. Σωτηρόπουλος, 
Ανάργυρος Δρόλαπας 

Συμμετοχή: Εκπαιδευτικοί, Φοιτητές / Μελλοντικοί Εκπαιδευτικοί και Μαθητές Δημοτικής 
και Γυμνασιακής Εκπαίδευσης   

 
Θεµατική του Εργαστηρίου 
Η σχεδίαση και η λειτουργία του νέου μαθήματος "Η Φυσική µε Πειράματα" της Α΄ 
Γυμνασίου, που  αποβλέπει καταρχήν στην ομαλή μετάβαση των μαθητών του δημοτικού 
σχολείου από την περιγραφική προσέγγιση των φυσικών εννοιών και των φυσικών 
φαινομένων στην αυστηρότερη και, κυρίως, ποσοτική προσέγγισή τους ως φυσικά μεγέθη και 
φυσικές διαδικασίες, αντίστοιχα, στο γυμνάσιο, απαιτεί τη λειτουργία επιμορφωτικών 
σεμιναρίων / εργαστηρίων για τους εκπαιδευτικούς. Στο μάθημα: α) εφαρμόζεται κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία η επιστημονική / εκπαιδευτική μέθοδος µε διερεύνηση (ή το 
ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό πρότυπο), η οποία ακολουθείται και στο δημοτικό 
σχολείο και προϋποθέτει την πραγματοποίηση αποδεικτικού πειραματισμού –µε απλά υλικά 
και μέσα αλλά και ιδιοκατασκευές– και β) επιδιώκεται η λήψη πραγματικών μετρήσεων, η 
επεξεργασία τους και –όπου είναι δυνατός– ο σχηματισμός γραφημάτων για τη συσχέτιση 
των μετρούμενων φυσικών μεγεθών και την προτυποποίηση / μοντελοποίηση. Η 
εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται σε φύλλα εργασίας –χωρίς παροχή πληροφορίας προς 
απομνημόνευση– στα οποία: 1) παρωθείται το ενδιαφέρον των μαθητών, 2) ζητείται η 
ανάκληση προϋπαρχουσών γνώσεων, δημιουργείται προβληματισμός και ενθαρρύνεται η 
διατύπωση υποθέσεων, 3) απαιτείται η εκτέλεση πειραμάτων και δραστηριοτήτων 
συγκέντρωσης πληροφορίας, 4) διευκολύνεται η διατύπωση συμπερασμάτων και η εφαρμογή 
τους και 5) επιχειρείται γενίκευση των συμπερασμάτων, καθώς και η ερμηνεία τους αλλά και 
η διαθεματική μελέτη τους. Οι θεματικές των πειραμάτων του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ είναι: 1. 
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Βαθμονόμηση αυτοσχέδιου δυναμομέτρου, 2. Διάθλαση του φωτός, 3. Ιδιο-κατασκευή 
ηλεκτρικού κινητήρα, 4. Ιδιο-κατασκευή ηλεκτρικής γεννήτριας (α) και 5. Ιδιο-κατασκευή 
ηλεκτρικής  γεννήτριας (β). 
 
Περιγραφή του Εργαστηρίου 
Το Εργαστήριο, με βέλτιστη διάρκεια 2 ώρες, οργανώνεται σε χώρο ο οποίος διαθέτει 
πάγκους εργασίας και απλά υλικά και μέσα πειραματισμού, ώστε οι εκπαιδευτικοί, φοιτητές / 
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ή/και μαθητές –κυκλικά σε ομάδες των 5 ατόμων– να 
συμμετέχουν σε όλες τις μεθοδολογικές φάσεις της εκπαιδευτικής / επιμορφωτικής 
διαδικασίας, η οποία θα αφορά πέντε θεματικές ενότητες µε πειράματα: 1. Βαθμονόμηση 
αυτοσχέδιου δυναμομέτρου, 2. Διάθλαση του φωτός, 3. Ιδιο-κατασκευή ηλεκτρικού 
κινητήρα, 4. Ιδιο-κατασκευή ηλεκτρικής γεννήτριας (α) και 5. Ιδιο-κατασκευή ηλεκτρικής  
γεννήτριας (β). 
 
Abstract  
The design of the course "Physics with Experiments" in7th grade aims to smooth the transition 
of students from the descriptive approach of concepts and physical phenomena in primary 
school to the stricter and, above all quantitative approach as physical quantities and natural 
processes, respectively, in high school. To achieve this goal: a) it applies in the educational 
process the scientific/educational method by inquiry, which is also applied at the primary 
school and presupposes experimentation-with simple materials and means-and b) it obtains 
actual measurements, their processing and the chart formation and modeling. The educational 
process is based on worksheets, without memorization of information in which:1) students’ 
interest is triggered, 2) their pre-existing knowledge is withdrawn and hypotheses formulation 
is encouraged, 3) the execution of experiments is required, 4) the formulation of conclusions 
and implementation is facilitated and 5) is attempted the generalization of the conclusions, 
their interpretation and their interdisciplinary study. The Workshop (lasting 2 hours) aims at 
the active involvement of teachers, students and school children and -in groups of five- in all 
methodological phases of the laboratory process concerning five topics with experiments. The 
thematics of the WORKSHOP are: 1. Calibration of improvised dynamometer, 2. Refraction 
of light, 3. Self-built electric motor 4. Self-built electric generator (a) and 5. Self-built electric 
generator (b). 
 
 
Εισαγωγή  
Ο αποδεικτικός πειραματισμός με απλά υλικά και μέσα (Καλκάνης 2008α, 2013), ο οποίος είναι 
ενταγμένος στην επιστημονική / εκ-παιδευτική μεθοδολογία με διερεύνηση, διεξάγεται κατά 
κανόνα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσφέρεται για την πρωτοβάθμια 
αλλά και την πρώιμη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα πλεονεκτήματα του πειραματισμού αυτού 
εντάσσονται: α) η ανεύρεση και επιλογή από τους μαθητές των απαιτούμενων απλών υλικών και 
μέσων για τον πειραματισμό της κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας, β) η αποκτούμενη πεποίθηση 
των μαθητών ότι για τον πειραματισμό δεν απαιτούνται πάντοτε ιδιαίτερα όργανα και συσκευές, 
γ) η επέκταση χωρικά -εκτός της τάξης- και χρονικά  -μετά το μάθημα- του πειραματισμού στο 
προαύλιο και στο σπίτι και δ) η δυνατότητα (ενδεχομένως) εκτέλεσης του πειράματος και κατά 
τη διάρκεια των επαναλήψεων των μαθημάτων στο σπίτι.  
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Μεθοδολογία / Μεθοδολογικά Βήματα  
Η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται σε φύλλα εργασίας –χωρίς παροχή πληροφορίας προς 
απομνημόνευση– τα οποία ακολουθούν την επιστημονική / εκπαιδευτική μεθοδολογία με 
διερεύνηση (Καλκάνης 2007,2010). Η μεθοδολογία εξυπηρετεί την ενίσχυση του γνωσιακού 
υποβάθρου των μαθητών στις έννοιες των θεματικών που έχουν επιλεγεί, αλλά και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, την αλλαγή στάσεων και τη διαμόρφωση ορθολογικού τρόπου σκέψης.  
Είναι η ίδια μεθοδολογία που εφαρμόζεται ως ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό πρότυπο 
στα βιβλία "Φυσικά – Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε’ και Στ’ τάξης του δημοτικού 
σχολείου (Αποστολάκης κά 2006). Τα βήματα της επιστημονικής / εκπαιδευτικής μεθόδου με 
διερεύνηση είναι: α. παρατηρώ, πληροφορούμαι, ενδιαφέρομαι, β. συζητώ, αναρωτιέμαι, 
υποθέτω, γ. ενεργώ, πειραματίζομαι, δ. συμπεραίνω, καταγράφω και ε. εφαρμόζω, εξηγώ, 
γενικεύω. Τα βήματα αυτά είναι ακριβώς αντίστοιχα με τα βήματα της ιστορικά 
καταξιωμένης επιστημονικής μεθόδου για την έρευνα: α. έναυσμα ενδιαφέροντος, β. 
διατύπωση υποθέσεων, γ. πειραματισμός, δ. διατύπωση θεωρίας και ε. συνεχής έλεγχος.  
 
Οι Θεματικές 
Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις εξής θεματικές:  
Βαθμονόμηση αυτοσχέδιου δυναμομέτρου.  
Στερεώνουμε το ένα άκρο ενός ελατηρίου σε ένα 
καρφί και δένουμε στο άλλο άκρο του ελατηρίου ένα 
πλαστικό ποτήρι. Πίσω από το ελατήριο στερεώνουμε 
στον τοίχο μια μετροταινία, τοποθετώντας την αρχή 
της στο ίδιο σημείο με το σημείο στο οποίο δένεται το 
ποτήρι με το ελατήριο. Έπειτα, τοποθετούμε στο 
πλαστικό ποτήρι ένα από τα σταθμά, αυτό του οποίου 
η μάζα είναι 5 γραμμάρια και γράφουμε σε πίνακα την 
επιμήκυνση του ελατηρίου διαβάζοντας στη μετροταινία τη θέση στην οποία αντιστοιχεί τώρα το 
σημείο που δένεται το πιατάκι στο ελατήριο. Τοποθετούμε στο πιατάκι διαδοχικά σταθμά των 5 
γραμμαρίων και σημειώνουμε στον προηγούμενο πίνακα τις αντίστοιχες επιμηκύνσεις του 
ελατηρίου. Ακολούθως, αφαιρούμε όλα τα σταθμά που έχουμε τοποθετήσει στο ποτήρι του 
αυτοσχέδιου δυναμόμετρου, αφού βεβαιωθούμε ότι το σημείο που δένεται το ποτήρι με το 
ελατήριο έχει επανέλθει στην αρχή (τιμή 0) της μετροταινίας. Τέλος, σημειώνουμε τις τιμές των 
μαζών των σταθμών και των επιμηκύνσεων του ελατηρίου σε κατάλληλο διάγραμμα 
επιμήκυνσης – μάζας χρησιμοποιώντας το σύμβολο x για κάθε ζευγάρι τιμών και σχεδιάζουμε 
μια ευθεία η οποία να περνάει όσο το δυνατόν πιο κοντά από όλα τα σημεία στα οποία υπάρχει το 
σύμβολο x. Στη συνέχεια, προσδιορίζουμε τη μάζα ενός τυχαίου αντικειμένου χρησιμοποιώντας 
το διάγραμμα επιμήκυνσης – μάζας που σχεδιάσαμε στο προηγούμενο πείραμα.  
 
  

Σχήμα 1: Διάγραμμα Επιμήκυνσης 
μάζας 



1102 
 

2. Διάθλαση του φωτός 
 Τοποθετούμε το 
καλαμάκι στο 
ποτήρι (εικ. 1α) 
και το κοιτάζουμε 
από το πλάι. 
Γεμίζουμε το 
ποτήρι με νερό 
και κοιτάζουμε εκ νέου το καλαμάκι από το πλάι. Το καλαμάκι φαίνεται να κάμπτεται. Γεμίζουμε 
το ποτήρι με νερό και το φωτίζουμε με κερί από μικρή απόσταση και το κοιτάζουμε από πάνω (εικ. 
1β). Οι φωτεινές ακτίνες συγκλίνουν. Αντικαθιστούμε το ποτήρι με ένα διαφανές μπουκάλι με 
αποκλίνουσες πλευρές (εικ. 1γ) γεμάτο με νερό. Οι φωτεινές ακτίνες αποκλίνουν.  
 
3. Ιδιο-κατασκευή ηλεκτρικού κινητήρα  
 Τυλίγουμε το καλώδιο γύρω 
από τη μπαταρία (εικ. 2α), 
περίπου 15-20 φορές, για να 
δημιουργηθεί ένα μικρό 
πηνίο. Αφαιρούμε το πηνίο 
από την μπαταρία και 
τυλίγουμε τα άκρα του 
πηνίου αντιδιαμετρικά σε 
αυτό (εικ. 2β). Με το κοπίδι 
ξύνουμε το ένα άκρο του 
καλωδίου σε όλη του την 
επιφάνεια και το άλλο μόνο την μια πλευρά (εικ. 2γ). Στερεώνουμε τις παραμάνες στα άκρα της 
μπαταρίας με την κολλητική ταινία (εικ. 2δ). Τοποθετούμε τους μαγνήτες στο κέντρο της μπαταρίας 
και περνάμε τα άκρα του σύρματος του πηνίου μέσα από τα κυκλικά άκρα των παραμάνων (εικ. 2ε). 
Το πηνίο περιστρέφεται. 
 
4. Ιδιο-κατασκευή ηλεκτρικής γεννήτριας (α)  
Διπλώνουμε το χαρτόνι όπως φαίνεται στην εικ. 3α και περνάμε στο κέντρο του το καρφί 
(εικ. 3β). Τοποθετούμε τους μαγνήτες ανά δυο στο καρφί και τους στερεώνουμε σε αυτό με 
την κολλητική ταινία (εικ. 3γ). Τυλίγουμε το χάλκινο σύρμα γύρω από το χαρτόνι πολλές 
φορές, για να σχηματιστεί πηνίο (εικ. 3δ).  
 
Ενώνουμε τα δυο άκρα του πηνίου στο λαμπάκι (εικ. 3ε) και περιστρέφουμε το καρφί κρατώντας 
το πηνίο (εικ. 3στ). Το led φωτοβολεί. 

 

  

Εικόνα 1: Πειράματα για τη διάθλαση του φωτός 

α β γ 

α β γ 

δ ε 

Εικόνα 3: Οδηγίες ιδιο-κατασκευής ηλεκτρικής γεννήτριας 
(α) α 

β γ 
ε 

στ δ 

Εικόνα 2: Οδηγίες ιδιο-κατασκευής ηλεκτρικού κινητήρα 
α β γ 

δ ε 

Εικόνα 3: Οδηγίες ιδιο-κατασκευής ηλεκτρικής γεννήτριας 
(α) α 

β γ 
ε 

στ δ 
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5. Ιδιο-κατασκευή 
ηλεκτρικής  
γεννήτριας (β)  
Τοποθετούμε τα δύο 
λαστιχάκια γύρω από 
το σωλήνα (εικ. 4β). 
Περνάμε τη μια άκρη 
του καλωδίου κάτω 
από ένα από τα 
λαστιχάκια και τη 
στερεώνουμε στο 
σωλήνα με αυτο-
κόλλητη ταινία (εικ. 4γ). Τυλίγουμε το καλώδιο γύρω από το σωλήνα ανάμεσα στα δύο λαστιχάκια, 
ώστε να δημιουργηθεί πηνίο και αφαιρούμε τη μονωτική ταινία (εικ. 4δ). Γυμνώνουμε και τα δύο 
άκρα του καλωδίου θερμαίνοντάς τα από μακριά με μια φλόγα, περνούμε τα δύο άκρα του LED 
κάτω από τα λαστιχάκια, για να το στερεώσουμε και ενώνουμε τα δύο άκρα του καλωδίου με τα 
δύο άκρα του LED (εικ. 4ε). Χρησιμοποιώντας ένα μολύβι, τοποθετούμε ένα μικρό στρώμα από 
βαμβάκι στο κάτω άκρο του δοκιμαστικού σωλήνα και τοποθετούμε τους δύο μαγνήτες μέσα στο 
δοκιμαστικό σωλήνα (εικ. 4στ). Κλείνουμε το πάνω άκρο του σωλήνα με το πώμα και αρχίζουμε 
να κουνάμε το σωλήνα παλινδρομικά κρατώντας τον με το χέρι σου (εικ. 4ζ), ώστε να κινούνται 
παλινδρομικά και οι μαγνήτες. Το led φωτοβολεί. 
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Τσαλίκη Χριστίνα, 739 
Τσαπαρλής Γεώργιος, 194, 354, 839, 847, 
875 
Τσελφές Βασίλης, 18, 748 
Τσικαλάς Θεμιστοκλής, 671 
Τσιφτσής Γεώργιος, 698 
Τσιχουρίδης Χαρίλαος, 409 
Τσούκος Σεραφείμ, 1089 
Φαντάκη Γεωργία, 839 
Φασουλόπουλος Γιώργος, 748 
Φέγγου  Ελένη, 229 

Φλώρου Αικατερίνη, 1053 
Χαϊτίδου Μαρία, 121 
Χαλκιά Κρυσταλλία, 287, 612, 628, 813, 858 
Χαραλάμπους Μαρία, 690 
Χαριστός Νικόλαος, 364, 372, 1032 
Χαρίτος Kώστας, 396 
Χατζηγεωργίου Αγγέλα, 767 
Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης, 203, 387, 470, 
986 
Χατζηκυριάκου Κων/νος, 329 
Χατζηλία Ευφροσύνη, 1053 
Χειλάκη Αγγελική, 1019 
Χιοκτουρίδη Κυριακή, 329 
Χριστόφαλου Φιλίππα Μάρθα, 612 
Χωριανοπούλου Στέλλα, 893 
Ψύλλος Δημήτρης, 13, 313, 387, 758, 908, 
932 
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Θεσμικός Χορηγός 

  Μεγάλος Χορηγός 
 

  Χορηγοί 
 

      


