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Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου 

αξιολόγησης περιβαλλόντων μάθησης διερευνητικού χαρακτήρα. Η έρευνα 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, για την προώθηση 

της καινοτομίας στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Το επιμορφωτικό 

πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων διδακτικής για τις ΦΕ, 

το Περιβάλλον και την Τεχνολογία. Περιλαμβάνει το καινοτομικό περιεχόμενο της 

Νανοτεχνολογίας καθώς και στοιχεία για την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

(ΠΓΠ). Από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης επιλέχθηκε μία εκπαιδευτικός ως 

μελέτη περίπτωσης προς ανάλυση. Τα δεδομένα της έρευνας αποτελούν 

βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες. Για την ανάλυσή τους δημιουργήθηκαν δύο 

ερευνητικά εργαλεία. Στη διεθνή βιβλιογραφία σημειώνεται ότι τα μοντέλα και η 

μοντελοποίηση αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της διερευνητικής διαδικασίας. Έτσι η 

αξιολόγηση του περιβάλλοντος μάθησης εστιάζεται στην Ικανότητα Μοντελοποίησης. 

Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκαν οι διδακτικές πρακτικές της εκπαιδευτικού, που 

προωθούσαν μεταγνωστικά στοιχεία με στόχο την ανάπτυξη της Ικανότητας 

Μοντελοποίησης. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας 

(Εργαλείο Ανάλυσης Α) αφορά τα στοιχεία πρακτικών και γνωστικών διαδικασιών για 

τη μεταγνώση για τη διαδικασία της μοντελοποίησης. Ο δεύτερος άξονας (Εργαλείο 

Ανάλυσης Β) περιλαμβάνει τα επίπεδα και τις κατηγορίες διδακτικών πρακτικών 

επιστημολογικής κατεύθυνσης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι για 

τις μεταγνωστικές πρακτικές για τη διαδικασία της μοντελοποίησης εφαρμόστηκαν 

μόνο δραστηριότητες δημιουργίας μοντέλων, ενώ οι μεταγνωστικές πρακτικές για τις 

γνωστικές διαδικασίες εστίασαν στη διαδικασία εγκυροποίησης μοντέλων. Στην 

επιστημολογική κατεύθυνση εντοπίστηκε ότι η εκπαιδευτικός προωθούσε το 

ανώτατο επίπεδο επιστημολογικής γνώσης με έμφαση στη φύση και όχι και στον 

σκοπό των μοντέλων.  

 

Λέξεις Κλειδιά 
Ικανότητα Μοντελοποίησης, Μεταγνώση, Επιστημολογική γνώση, Διερεύνηση, 

Διδασκαλία βασισμένη στα μοντέλα, Διδακτικές πρακτικές, Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση.  



Abstract 
 

This thesis aims at developing an assessment tool for inquiry learning 

environments. Τhis particular research is part of a Teachers’ Training Program, aiming 

to promote innovation in science teaching. The training program aims to develop 

knowledge and teaching skills for education in the fields of science, environment and 

technology. It includes the innovative Content of Nanotechnology as well as 

Pedagogical Content Knowledge (PCP). A teacher from the training program was 

selected as a case study for analysis. Research data is video-taped teaching sessions. 

Two research tools were created for the data analysis. In the international literature it 

is noted that models and modeling are fundamental elements of the inquiry process. 

Thus, the assessment of the learning environment was carried out focusing on 

Modeling Ability. In particular the analysis focused on the teaching practices, which 

promoted meta-knowledge in order to develop the Modeling Competence. The 

analysis was carried out in two directions. The first direction (Tool Analysis A) relates 

to the practices and cognitive processes referring to the metacognitive knowledge of 

the modeling process. The second direction (Tool Analysis B) includes the levels and 

categories of the teaching practices that promote metamodeling knowledge. The 

results showed that for the practices for metacognitive knowledge of the modeling 

process, only modeling activities were identified, while the cognitive processes focused 

on the model validation. Concerning the metamodeling dimension, it was found that 

the educator promoted the highest level of epistemological knowledge with emphasis 

on nature and not on the purpose of models. 

 

Key Words 
Modelling Competence, Metaknowledge, Metamodeling, Inquiry, Model-based 

teaching, Teaching practices, Elementary school  



1 Εισαγωγή 
 

Βασικός προσανατολισμός των σύγχρονων τάσεων της Διδακτικής των ΦΕ 

αποτελεί ο επιστημονικός (ή/και τεχνολογικός) γραμματισμός (Millar, 2006; Duschl & 

Grandy, 2008). Στο πλαίσιο του επιστημονικού γραμματισμού, η εκμάθηση της 

επιστημονικής διερεύνησης θεωρείται ένα από τα βασικά επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα (Καριώτογλου et al., 2012; Σούλιος, 2013; NRC, 2000, 2012, Abd-El-

Khalick et al., 2004; Anderson, 2002). Ο όρος Διερεύνηση στις ΦΕ χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο  εργάζονται οι επιστήμονες. Στη διδασκαλία 

και τη μάθηση, ωστόσο, ο όρος αποκτά διαφορετικό νόημα, καθώς περιλαμβάνει τις 

δραστηριότητες μέσω των οποίων ο μαθητής μαθαίνει επιστημονικές έννοιες και 

διαδικασίες (Bybee, 2006). Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται σε ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του διερευνητικού περιβάλλοντος μάθησης, που είναι τα μοντέλα και 

η μοντελοποίηση.  

 

1.1 Προσεγγίσεις του διερευνητικού περιβάλλοντος μάθησης-διδασκαλίας  

Πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η Διερεύνηση είναι ένας συγκεκριμένος 

τρόπος διδασκαλίας και μάθησης για τις ΦΕ (NRC, 2000). Παρόλο που η αντίληψη 

αυτή είναι πολύ διαδεδομένη, η Διερεύνηση ως όρος αφορά κάτι πολύ περισσότερο. 

Περιγράφει όχι μόνο τη δυνατότητα εμπλοκής σε διερευνητικές δραστηριότητες, 

αλλά και την κατανόηση για την ίδια τη διερεύνηση και τον τρόπο με τον οποίο μέσω 

αυτής παράγεται η επιστημονική γνώση (NRC, 2000).  

Η Διερεύνηση είναι μία πολυεπίπεδη δραστηριότητα στο πλαίσιο της οποίας 

πραγματοποιούνται παρατηρήσεις, εγείρονται ερωτήματα, εξετάζονται βιβλία και 

άλλες πηγές πληροφοριών ώστε να διερευνηθεί τι είναι ήδη γνωστό, οργανώνονται 

έρευνες, γίνεται ανασκόπηση ήδη γνωστών πληροφοριών υπό το πρίσμα 

πειραματικών τεκμηρίων, χρησιμοποιούνται εργαλεία για τη συλλογή, ανάλυση και 

ερμηνεία δεδομένων, προτείνονται απαντήσεις, εξηγήσεις και προβλέψεις και 

κοινοποιούνται αποτελέσματα (NRC, 2000).  

Ο Schwab (1960) προτείνει μια προσέγγιση για τη διερευνητική διδασκαλία που 

την χαρακτηρίζει ως «διερεύνηση μέσα στη διερεύνηση (enquiry into enquiry)». Σε 

αυτή την προσέγγιση ο εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές πληροφορίες για 

μελέτη, σχετικά με την επιστημονική έρευνα. Έπειτα συζητούν τις λεπτομέρειες: τα 

προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, τα δεδομένα, το ρόλο 

της τεχνολογίας, τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύτηκαν τα δεδομένα και τα τελικά 

συμπεράσματα των επιστημόνων. Όπου καθίσταται δυνατό, οι μαθητές διαβάζουν 

για εναλλακτικές ερμηνείες, διαφορετικά και ενδεχομένως αντικρουόμενα πειράματα 

και άλλα ζητήματα επιστημονικής διερεύνησης.  



O Anderson (2002) αναγνωρίζει τρεις εκφάνσεις για τον όρο Διερεύνηση: την 

επιστημονική διερεύνηση, τη διερευνητική μάθηση και τη διερευνητική διδασκαλία. 

Για την επιστημονική διερεύνηση (scientific inquiry) ο συγγραφέας υιοθετεί τον 

ορισμό κατά National Science Education Standards (NSES): «Η επιστημονική 

διερεύνηση αναφέρεται στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι 

επιστήμονες μελετούν τον φυσικό κόσμο και προτείνουν εξηγήσεις βάσει τεκμηρίων 

που προκύπτουν από την εργασία τους». Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό η Διερεύνηση 

είναι συνδεδεμένη με την επιστημονική μέθοδο και παρουσιάζεται ανεξάρτητη από 

την εκπαιδευτική διαδικασία (Σούλιος, 2013). 

Η διερευνητική μάθηση (inquiry learning) αποτελεί μία ενεργή διαδικασία 

μάθησης (active learning process) η οποία χαρακτηρίζεται ως «κάτι που οι μαθητές 

κάνουν, κι όχι κάτι που κάνουν σε αυτούς (Anderson, 2002). Γίνεται φανερό ότι η 

διερευνητική μάθηση περιλαμβάνει ένα εύρος δραστηριοτήτων και αποτελείται από 

πολλαπλά επίπεδα. Η διερευνητική μάθηση στοχεύει στην εμπλοκή των μαθητών σε 

μια αυθεντική διαδικασία επιστημονικής ανακάλυψης. Από παιδαγωγικής πλευράς, η 

περίπλοκη επιστημονική διαδικασία χωρίζεται σε μικρότερες, λογικά συνδεδεμένες 

μονάδες που καθοδηγούν τους μαθητές και εστιάζουν την προσοχή τους σε 

σημαντικά στοιχεία της επιστημονικής σκέψης (Pedaste et al., 2015). Το φάσμα των 

διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης ποικίλει ανάλογα με το βαθμό καθοδήγησης 

από τον εκπαιδευτικό καθώς και των προτεραιοτήτων που δίνονται στην εκμάθηση 

δεξιοτήτων και γνώσεων (Χατζηκρανιώτης, Σπύρτου, & Κυράτση, 2011).  

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας, ο όρος διερεύνηση νοηματοδοτείται χωρίς να 

γίνεται σαφής διάκριση ως προς τις διαφορές μεταξύ των χρήσεων του όρου. 

Αναφέρεται τόσο σαν χαρακτηριστικό ενός θεμιτού μοντέλου διδασκαλίας, όσο σαν 

μία συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ωστόσο και για τις δύο περιπτώσεις, δεν φαίνεται 

να μπορεί να σχηματιστεί ακριβής λειτουργικός ορισμός. (NRC, 2000; Σούλιος, 2013) 

Ο Ψύλλος (2011) αναφέρει ότι στο πλαίσιο κατάκτησης του επιστημονικού 

γραμματισμού η Διερεύνηση αντιμετωπίζεται ως μια «πνευματική και κοινωνική 

προσπάθεια» στην οποία οι επιστήμονες επιστρατεύουν τον ανθρώπινο νου για την 

κατανόηση της λειτουργίας του κόσμου. Η γνώση που προκύπτει από αυτή τη 

προσπάθεια, θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό στόχο της σχολικής εκπαίδευσης. 

Παρόλο που η επιστημονική διερεύνηση αποτελεί το κλειδί για τον επιστημονικό 

γραμματισμό, η διερεύνηση στη διδασκαλία των ΦΕ διαφοροποιείται (NRC, 2000; 

Σούλιος, 2013). Οι Abd-el-Khalich et al. (2004) διακρίνουν την έννοια της 

επιστημονικής διερεύνησης ως διδακτική μέθοδο αλλά και ως επιθυμητό μαθησιακό 

αποτέλεσμα. Ο όρος «διερεύνηση ως μέσο» ή «διερεύνηση στην επιστήμη» 

περιγράφει μια διδακτική προσέγγιση που στοχεύει στη διευκόλυνση της κατανόησης 

επιστημονικού περιεχομένου από τους μαθητές. Από την άλλη, με τον όρο 

«διερεύνηση ως αποτέλεσμα» ή «διερεύνηση για την επιστήμη» περιγράφεται η 

διερεύνηση ως προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα, όπου οι μαθητές μαθαίνουν 

να κάνουν διερεύνηση στο πλαίσιο ενός περιεχομένου ΦΕ, ενώ αναπτύσσουν 



επιστημολογική κατανόηση για τη φύση της επιστήμης και την ανάπτυξη της 

επιστημονικής γνώσης, καθώς και συναφείς δεξιότητες.  

Ο Σούλιος (2013) περιγράφει τη Διερεύνηση ως μέθοδο που περιλαμβάνει 

«διαδικασίες και δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της γνώσης και 

κατανόησης των μαθητών για τις υπό μελέτη επιστημονικές έννοιες, μέσα από την 

ενσωμάτωση στη διδασκαλία και στην εκπαιδευτική διαδικασία στοιχείων του τρόπου 

με τον οποίο οι επιστήμονες μελετούν τον φυσικό κόσμο». Σύμφωνα με τη παραπάνω 

περιγραφή ο βαθμός ελευθερίας της διερεύνησης εξαρτάται από το ποιος είναι 

υπεύθυνος για τη δραστηριότητα (Ψύλλος, 2011). Έτσι, η Διερεύνηση στη διδασκαλία 

μπορεί να λάβει τη μορφή της «δομημένης», της «καθοδηγούμενης» ή της «ανοιχτής» 

(Σούλιος, 2013). 

Στη Δομημένη Διερεύνηση (structured inquiry) ο εκπαιδευτικός θέτει το 

πρόβλημα και τις ερωτήσεις, δημιουργεί τις υποθέσεις, ενώ παρουσιάζει τον τρόπο 

με τον οποίο θα εργαστούν οι μαθητές για την εύρεση απαντήσεων. Η 

καθοδηγούμενη διερεύνηση (guided inquiry), επιτρέπει περισσότερη  αυτενέργεια 

στους μαθητές, καθώς ο  εκπαιδευτικός θέτει το πρόβλημα ενώ οι μαθητές 

αποφασίζουν για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν και τις λύσεις που θα 

εφαρμόσουν. Η Δομημένη και η Καθοδηγούμενη διερευνητική διδασκαλία φαίνεται 

να βρίσκουν καλύτερη εφαρμογή όταν οι μαθησιακοί στόχοι εστιάζουν στη μάθηση 

συγκεκριμένου περιεχομένου, γιατί ο εκπαιδευτικός αποκτά μεγαλύτερα περιθώρια 

καθοδήγησης των μαθητών στην ανακάλυψη μιας συγκεκριμένης έννοιας (Zion, 

Cohen, & Amir, 2007).  

 Στην ανοιχτή διερεύνηση οι μαθητές θέτουν το πρόβλημα, σχηματίζουν 

υποθέσεις και αποφασίζουν μόνοι τους για τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν. Ο 

εκπαιδευτικός καθορίζει το γνωστικό πλαίσιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η 

Διερεύνηση, παρέχει το υλικό που θα διερευνήσουν  οι μαθητές, αλλά  το θέμα και η 

μέθοδος αποφασίζονται από τους μαθητές (Ψύλλος, 2011). Έτσι, σε μια τυπική 

διαδικασία ανοιχτής Διερεύνησης οι μαθητές διατυπώνουν το πρόβλημα και τις 

υποθέσεις και αναπτύσσουν το δικό τους σχέδιο εργασίας. Η ανοιχτή Διερεύνηση 

επικεντρώνεται στη διερευνητική διαδικασία, ενώ το περιεχόμενό της εστιάζεται στην 

όψη που θα επιλέξουν οι μαθητές κάθε φορά να ερευνήσουν  (Zion, Cohen, & Amir, 

2007). 

Μία ακόμη προσπάθεια ορισμού της Διερεύνησης πραγματοποιείται το 2000 στο 

πλαίσιο του εγγράφου «National Science Education Standards (NSES)», το οποίο 

αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την εφαρμογή της Διερευνητικής προσέγγισης. Πιο 

συγκεκριμένα, η Διερεύνηση σκιαγραφείται μέσω των πέντε Απαραίτητων 

Χαρακτηριστικών του Διερευνητικού Περιβάλλοντος Μάθησης (Essential Features of 

Classroom Inquiry). Το πρώτο απαραίτητο χαρακτηριστικό (Χ1) αποτελεί η εμπλοκή 

των μαθητών μέσω επιστημονικά προσανατολισμένων ερωτημάτων, το δεύτερο (Χ2) 

η προτεραιότητα που δίνουν οι μαθητές στα τεκμήρια, που τους επιτρέπει να 

αναπτύξουν και να αξιολογήσουν επεξηγήσεις σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα. 

Το τρίτο χαρακτηριστικό (Χ3) είναι η διαμόρφωση εξηγήσεων που προκύπτουν από 



τα τεκμήρια. Το τέταρτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Διερεύνησης κατά NRC (2000) 

(Χ4) είναι η αξιολόγηση των εξηγήσεων των μαθητών, θέτοντάς τες σε σύγκριση με 

εναλλακτικές εξηγήσεις, και ειδικότερα με αυτές που αντικατοπτρίζουν την 

επιστημονική αντίληψη. Τέλος, το πέμπτο βασικό χαρακτηριστικό (Χ5) αποτελεί η 

επικοινωνία και αιτιολόγηση των προτεινόμενων εξηγήσεων από τους μαθητές.  

Εντάσσοντας τα πέντε Απαραίτητα Χαρακτηριστικά στις πρακτικές διδασκαλίας 

του, ο εκπαιδευτικός θεωρείται ότι προσεγγίζει την πλήρη χρήση της επιστημονικής 

διερεύνησης. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον 

βαθμό αυτονομίας που δίνεται στους μαθητές (NRC, 2000). Για αυτό το λόγο, 

δημιουργήθηκε ένας συμπληρωματικός πίνακας, όπου το κάθε ένα από τα πέντε 

Απαραίτητα Χαρακτηριστικά περιγράφεται ανάλογα με το βαθμό καθοδήγησης των 

μαθητών από τον εκπαιδευτικό, και οργανώνεται σε επίπεδα (variations) (NRC, 2000, 

Πίνακας 2-5, σελ. 25). 

Πρόκειται για έναν πίνακα με πέντε στήλες και πέντε γραμμές (Πίνακας 1). Η 

πρώτη στήλη από αριστερά περιέχει τα πέντε Απαραίτητα Χαρακτηριστικά. Οι 

υπόλοιπες τέσσερις στήλες αντιστοιχούν στα τέσσερα επίπεδα. Στα κελιά που 

δημιουργούνται μεταξύ αυτών, περιέχεται η περιγραφή κάθε ενός από 

Χαρακτηριστικά για το εκάστοτε επίπεδο. Αξίζει να δοθεί έμφαση στο ότι η αριστερή 

πλευρά του πίνακα αντιστοιχεί σε μια πιο «ανοιχτή» μορφή διερεύνησης, καθώς ο 

βαθμός καθοδήγησης των μαθητών από τον εκπαιδευτικό ή το εκπαιδευτικό υλικό 

είναι μικρός. Αντίθετα, η δεξιά πλευρά του πίνακα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πιο 

«καθοδηγούμενη», καθώς ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνηi.  

Τα πέντε Απαραίτητα Χαρακτηριστικά αποτελούν έναν ορισμό που περιγράφει τα 

χαρακτηριστικά της διερευνητικής διδασκαλίας και μάθησης ενώ τη διαχωρίζει από 

τη γενική έννοια της διερεύνησης καθώς και από τη διερεύνηση των επιστημόνων 

(NRC, 2000). Οι Forbes, Biggers, & Zangori (2013) αναφέρουν ότι τα πέντε Απαραίτητα 

Χαρακτηριστικά, είναι μοναδικά τοποθετημένα, ώστε να χαρακτηρίζουν ένα 

αποτελεσματικό διερευνητικό περιβάλλον μάθησης ενώ βοηθούν παράλληλα στο 

χαρακτηρισμό των διδακτικών πρακτικών στις ΦΕ. Ο πίνακας με τα Απαραίτητα 

Χαρακτηριστικά έχει αποτελέσει τη βάση ερευνητικών εργαλείων για τη συλλογή ή 

ανάλυση δεδομένων (Buck et al, 2008; Xu & Talanquer, 2012; Σούδη, 2017) με στόχο 

τη μελέτη της διερευνητικής διαδικασίας. 

Οι Buck, Bretz, & Towns (2008) στοχεύουν στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα 

στις διαφορετικές χρήσεις του όρου «διερεύνηση». Για αυτό το λόγο προτείνουν μια 

ρουμπρίκα για τον χαρακτηρισμό του όρου «διερεύνηση» στα εργαστηριακά 

μαθήματα διαφόρων επιστημονικών τομέων σε κολεγιακό επίπεδο στις Η.Π.Α.. Για τη 

δημιουργία της ρουμπρίκας, οι συγγραφείς βασίστηκαν σε εκτεταμένη μελέτη της 

βιβλιογραφίας. Το εργαλείο που προέκυψε στηρίζεται και επεκτείνει τα επίπεδα των 

εργαλείων που ήδη υπάρχουν.  

 

 



Απαραίτητο 
χαρακτηριστικό 

(Essential Feature) 

Επίπεδα (Variations) 

α. Ο 
μαθητής: 

β. Ο μαθητής: γ. Ο μαθητής: δ. Ο μαθητής: 

1. Ο μαθητής εμπλέκεται 
σε επιστημονικά 
ερωτήματα 

1α: θέτει 
ένα ερώτημα 

1β: επιλέγει 
μεταξύ πολλών 
ερωτημάτων, θέτει 
νέα ερωτήματα 

1γ: διευκρινίζει 
ένα ερώτημα, που 
παρέχεται από το 
δάσκαλο, το υλικό ή 
άλλη πηγή 

1δ: εμπλέκεται 
σε ένα ερώτημα, που 
παρέχεται από το 
δάσκαλο, το υλικό ή 
άλλη πηγή  

2. Ο μ. δίνει 
προτεραιότητα σε 
τεκμήρια που απαντούν 
στο ερώτημα 

2α: 
καθορίζει τι 
αποτελεί 
τεκμήριο και το 
συλλέγει 

2β: 
κατευθύνεται στη 
συλλογή 
συγκεκριμένων 
δεδομένων 

2γ: του δίνονται 
δεδομένα και καλείται 
να τα αναλύσει 

2δ: του δίνονται 
δεδομένα και ο 
τρόπος ανάλυσης 

3. Ο μαθητής 
διαμορφώνει εξηγήσεις 
από τα τεκμήρια 

3α: 
διαμορφώνει 
εξήγηση 
ανακεφαλαιώνον
τας τα τεκμήρια 

3β: 
καθοδηγείται να 
διαμορφώσει 
εξήγηση 

3γ: του δίνονται 
πιθανοί τρόποι να 
χρησιμοποιήσει 
τεκμήρια για να 
διαμορφώσει εξήγηση 

3δ: του δίνονται 
τεκμήρια και ο 
τρόπος χρήσης τους 
για να διαμορφώσει 
εξήγηση 

4. Ο μ. συνδέει τις 
εξηγήσεις με την 
επιστημονική γνώση 

4α: 
ανεξάρτητα 
εξετάζει άλλες 
πηγές και τις 
συνδέει με τις 
εξηγήσεις 

4β: 
κατευθύνεται προς 
περιοχές και πηγές 
επιστημονικής 
γνώσης 

4γ: του δίνονται 
πιθανές συνδέσεις 

 

5. Ο μαθητής κοινοποιεί 
και αιτιολογεί τις 
εξηγήσεις 

5α: 
σχηματίζει 
εύλογο, λογικό 
επιχείρημα για 
να κοινοποιήσει 
εξηγήσεις 

5β: 
προπονείται στην 
ανάπτυξη της 
επικοινωνίας 

5γ: του δίνονται 
γενικές 
κατευθυντήριες 
γραμμές για να 
επικοινωνεί με 
σαφήνεια 

5δ: του δίνονται 
βήματα και 
διαδικασίες για την 
επικοινωνία 

Περισσότερο ———— Βαθμός αυτοελέγχου του μαθητή ———— Λιγότερο 
Λιγότερο— Βαθμός ελέγχου από τον εκπαιδευτικό ή το υλικό— Περισσότερο 

Πίνακας 1 Απαραίτητα Χαρακτηριστικά Διερευνητικού Περιβάλλοντος Μάθησης 

Ο πίνακας παρουσιάζεται μεταφρασμένος με βάση την εργασία: Σούδη, Α. (2017). Μελέτη της εξέλιξης των 
αντιλήψεων μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διερευνητική προσέγγιση στις Φυσικές Επιστήμες. Αδημοσίευτη 
Μεταπτυχιακή Εργασία, Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Οι Xu & Talanquer (2012) μελετούν τις διάφορες συμπεριφορές που εμφανίζουν 

φοιτητές Χημείας, κατά την αλληλεπίδρασή τους με διαφορετικά επίπεδα 

διερεύνησης στα εργαστηριακά μαθήματα. Για να χαρακτηριστεί το επίπεδο 

διερεύνησης που αντιπροσώπευε κάθε πειραματική δραστηριότητα, οι συγγραφείς 

ανέπτυξαν ένα ερευνητικό εργαλείο με τη μορφή ρουμπρίκας, βασισμένο σε 

παρόμοια που ανιχνεύθηκαν από τη βιβλιογραφία για να περιγράψουν το 

διερευνητικό φάσμα (NRC, 2000 & Fay et al., 2007 στο Xu & Talanquer, 2012). Η 

αξιολόγηση βασίστηκε στην άμεση παρατήρηση αλλά και σε ανάλυση των 

δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονταν οι φοιτητές.   

 



1.2 Μοντέλα - Μοντελοποίηση: μία όψη της Διερεύνησης 

Η χρήση των μοντέλων και των διαδικασιών μοντελοποίησης υποστηρίζουν τη 

διερευνητική εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν το μοντέλο ως επιστημονικό εργαλείο και με αυτό τον τρόπο να 

γνωρίσουν και άλλες πλευρές της επιστημονικής διαδικασίας (Ψύλλος, 2011).  

Το μοντέλο είναι η αναπαράσταση ενός αντικειμένου, ενός γεγονότος, μιας 

διαδικασίας, ενός συστήματος, ενός φαινομένου ή γενικότερα ενός στόχου (target) 

(Gilbert, Boulter, & Rutherford, 1998; Gilbert, Boulter, & Elmer, 2000; Van Driel & 

Verloop, 1999; Ζουπίδης, 2012; Σούλιος, 2013). Οι Schwarz & White (2005) ορίζουν το 

επιστημονικό μοντέλο ως ένα σύνολο αναπαραστάσεων κανόνων και ερμηνευτικών 

σχημάτων που επιτρέπουν τη πρόβλεψη και την εξήγηση. Υπό αυτό το πρίσμα, τα 

μοντέλα αποτελούν εργαλεία για την έκφραση επιστημονικών θεωριών και 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή, πρόβλεψη και εξήγηση φαινομένων (Ψύλλος, 

2011).  

Οι Windschitl & Thompson (2006) υποστηρίζουν ότι τα μοντέλα, ως ισχυρά 

διερευνητικά εργαλεία προωθούν την επιστημονική σκέψη. Τα μοντέλα αποτελούν 

ζωτικής σημασίας στοιχείο της επιστημονικής σκέψης και αποτελούν ένα από τα πιο 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ΦΕ, οι επιστήμονες δηλαδή, κατανοούν και 

περιγράφουν τον κόσμο με τη βοήθεια μοντέλων (Χαλκιά, 2012) και αποτελούν 

ταυτόχρονα μέσο και σκοπό της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας για τις ΦΕ 

(Ζουπίδης, 2012). Τέλος, τα διδακτικά μετασχηματισμένα επιστημονικά μοντέλα (ή 

απλώς διδακτικά μοντέλα), τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο επίπεδο και τις 

ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχουν συνήθως ως βασικό στόχο την 

κατανόηση του γνωστικού περιεχομένου (Ψύλλος, 2011). 

 O Hestenes (1987) ορίζει τη μοντελοποίηση ως τη «γνωστική πορεία της 

εφαρμογής μιας αρχικά σχεδιασμένης θεωρίας για να παράγουμε ένα μοντέλο 

φυσικών αντικειμένων ή διαδικασιών». Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές 

αναπτύσσουν την εμπειρική τους γνώση σχετικά με το φυσικό κόσμο, μέσω της 

αλληλεπίδρασης των δικών τους ιδεών και εξειδικευμένων μοντέλων (Σούλιος, 2013). 

Η Διερεύνηση αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία νοηματοδοτούνται και αποκτούν 

ιδιαίτερη αξία η χρήση των μοντέλων και οι διαδικασίες μοντελοποίησης (Σούλιος, 

2013). 

Οι διδακτικές προσεγγίσεις  για τις διδακτικές πρακτικές μοντελοποίησης, στη 

βιβλιογραφία εντάσσονται σε δύο μεγάλες ομάδες. Υπάρχουν ερευνητές που 

εστιάζουν στη μάθηση ή/και τη μάθηση της χρήσης ενός μοντέλου, ενώ άλλοι 

εστιάζουν στις διαδικασίες βελτίωσης, αλλαγής ή/και οικοδόμησης ενός μοντέλου 

(Ζουπίδης, 2012). Παρακάτω παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα ερευνών, 

αντιπροσωπευτικών των δυο προσεγγίσεων.  

Ο κύκλος της μοντελοποίησης, που προτείνεται από τον  Constantinou (1999 στο 

Ζουπίδης, 2012), αποτελείται από δύο στάδια: Α) τη συστηματική παρατήρηση ενός 



φυσικού φαινομένου και τη συλλογή πληροφοριών από τον πραγματικό κόσμο, 

στοχεύοντας στην οικοδόμηση ενός μοντέλου και Β) τη βελτίωση και αναθεώρηση του 

μοντέλου μέσα από την επεξεργασία δεδομένων και την αντιπαράθεση των 

προβλέψεων με τις πτυχές του προς μελέτη φυσικού φαινομένου. Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση βρίσκει εφαρμογή σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τα 

μοντέλα χαρακτηρίζονται από μικρό εννοιολογικό φορτίο και δίνεται προβάδισμα 

στην ανάπτυξη της διαδικαστικής γνώσης. 

Ο  Gilbert (2004), μελετώντας την επίδραση της διδακτικής αξιοποίησης των 

μοντέλων και της μοντελοποίησης στο σχεδιασμό ΑΠ, ανίχνευσε την ανάγκη παροχής 

ευκαιριών στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργίας και αξιολόγησης 

μοντέλων που δημιουργούν. Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιγραφεί μέσω 

τεσσάρων διακριτών και διαδοχικών σταδίων.  

1. Μάθηση της χρήσης των μοντέλων. Οι δραστηριότητες σε αυτό το επίπεδο θα 

επιτρέπουν στους μαθητές την εφαρμογή ενός γνωστού μοντέλου σε 

συμβατό πλαίσιο. Δηλαδή το προς εφαρμογή μοντέλο θα πρέπει να 

αντιπροσωπεύει με επιτυχία το φαινόμενο/αντικείμενο προς μελέτη.  

2. Μάθηση για την αναθεώρηση μοντέλων. Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει και 

διεξάγει δραστηριότητες, όπου οι μαθητές χρειάζεται να τροποποιήσουν ένα 

μοντέλο, ώστε να είναι εφαρμόσιμο σε διαφορετικό πλαίσιο.   

3. Μάθηση για την επανοικοδόμηση μοντέλων. Στο στάδιο αυτό, ο 

εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να κατασκευάσουν γνωστά σε αυτούς 

μοντέλα, των οποίων δεν γνωρίζουν όμως τις λεπτομέρειες. 

4. Μάθηση της οικοδόμησης ενός μοντέλου εκ νέου (de novo). Στη διαδικασία 

οικοδόμησης ενός μοντέλου εκ νέου περιλαμβάνεται η δεξιότητα 

αναγνώρισης και διαχωρισμού των χαρακτηριστικών του πλήρους μοντέλου, 

από τα χαρακτηριστικά των συνιστωσών του.  

Συμπληρωματικά σε αυτή τη προσέγγιση λειτουργεί η άποψη της Πετρίδου 

(2008), όπου σημειώνει πως οι διαδικασίες μάθησης της μοντελοποίησης και χρήσης 

έτοιμων μοντέλων αποφέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα όταν εφαρμόζονται στις 

αρχικές διδασκαλίες μιας ΔΜΑ.  Επιπλέον έρευνες (Sins, Savelsbergh, & van Joolingen, 

2005) αναδεικνύουν τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού από τη χρήση του μοντέλου 

ως εργαλείου σκέψης και διερεύνησης, εάν εμπλακούν απευθείας σε δραστηριότητες 

οικοδόμησης μοντέλου. 

Οι Sins et al. (2005) αναδεικνύουν τη σημασία της βαθμιαίας εισαγωγής των 

μαθητών στα μοντέλα και τις διαδικασίες μοντελοποίησης. Τονίζεται ότι αυτή η 

προσέγγιση επιφέρει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε μαθητές χωρίς 

προηγούμενη εμπειρία σε αυτές τις διαδικασίες. Καθώς η μοντελοποίηση δυναμικών 

φαινομένων αποτελεί από μόνη της ένα περίπλοκο εγχείρημα, απαιτείται κάποια 

προηγούμενη εμπειρία, ώστε να προκύψουν πιθανά μαθησιακά οφέλη. Για αυτό το 

λόγο θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη, είτε μέσω του εργαλείου 

μοντελοποίησης είτε μέσω του διδακτικού πλαισίου, ώστε να υποβοηθηθούν οι 

συλλογιστικές διαδικασίες των μαθητών. Αναδεικνύεται ότι όταν οι μαθητές 



χρησιμοποιούν τις δικές τους γνώσεις σε δραστηριότητες μοντελοποίησης, 

οικοδομούν μοντέλα καλύτερης ποιότητας. Για τη παρακίνηση των μαθητών να 

προχωρήσουν σε εις βάθος συλλογιστικές διαδικασίες για το μοντέλο τους, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να τους προσφέρουν υποβοηθούμενη μορφή εφαρμογής των 

μοντέλων σε νέα πλαίσια ή ομάδες δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα 

συγκρίνουν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μοντέλου, αλλά και τα νέα 

πλαίσια μεταξύ τους. Επιπλέον, οι μαθητές στα αρχικά στάδια εισαγωγής τους στη 

μοντελοποίηση, είναι σημαντικό να τους ζητείται να διαχειριστούν φαινόμενα που 

ήδη γνωρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο επικεντρώνονται στη μετατροπή του νοητικού 

τους μοντέλου σε προϊόν μοντελοποίησης. Τέλος, οι συγγραφείς υποστηρίζουν την 

παραγωγική πορεία εισαγωγής των μαθητών στη μοντελοποίηση, όπου στα αρχικά 

στάδια προσφέρεται στους μαθητές ένα έτοιμο μοντέλο, ώστε οι ίδιοι να 

μοντελοποιήσουν στη συνέχεια παραγωγικά ένα συγκεκριμένο φαινόμενο.  

Τα συμπεράσματα των Sins et al. (2005) φαίνεται να πλησιάζουν αυτά της 

έρευνας του Ζουπίδη (2012), όπου συμπεραίνεται ότι η σαφής διδασκαλία στοιχείων 

της φύσης και του ρόλου των μοντέλων, καθώς και η βαθμιαία εισαγωγή στα μοντέλα, 

με σταδιακή αύξηση του βαθμού αφαίρεσης των μοντέλων βοηθούν στη βελτίωση 

της κατανόησης για τη φύση και το ρόλο των μοντέλων. Μια συζήτηση γύρω από τη 

φύση και το ρόλο των μοντέλων είναι καλό να ξεκινάει με μοντέλα που ανήκουν στην 

καθημερινότητα των μαθητών ή/και αναπαριστούν ήδη γνωστά φαινόμενα. Ωστόσο, 

η έναρξη της συζήτησης γύρω από τα μοντέλα φαίνεται ευκολότερη, όταν αφορά τον 

ρόλο παρά τη φύση τους, καθώς αυτός συνδέεται σε μεγαλύτερο βαθμό με τις 

καθημερινές εμπειρίες των μαθητών. Οι κατασκευές που παρουσιάζουν περισσότερα 

κοινά χαρακτηριστικά με τον στόχο μου αναπαριστούν, γίνονται πιο εύκολα 

κατανοητές από τους μαθητές. Επιπλέον, οι μαθητές υπό αυτή τη προϋπόθεση, 

φαίνεται να αναγνωρίζουν πιο εύκολα τον περιγραφικό ρόλο των μοντέλων. Βαθμιαία 

μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση πιο σύνθετων και αφηρημένων μοντέλων. Ο 

μεγάλος βαθμός αφαίρεσης ενός μοντέλου, ενδεχομένως να αποτελέσει εμπόδιο στη 

συζήτηση σχετικά με τη φύση του. Για τους παραπάνω λόγους, ο συγγραφέας 

προτείνει τη χρήση μοντέλων με μικρό βαθμό αφαίρεσης, ως σκαλοπάτι για την 

κατανόηση στοιχείων της φύσης και του ρόλου των μοντέλων. Επιπρόσθετα φαίνεται 

ότι η συζήτηση γύρω από τα συστατικά στοιχεία ενός μοντέλου καθώς και σχετικά με 

το τι αυτά αναπαριστούν μπορεί να απομακρύνει από την άποψη ότι ένα μοντέλο 

οφείλει να είναι πανομοιότυπο ή να αναπαριστά την πραγματικότητα, ή ότι πρέπει να 

είναι πιστό αντίγραφο αυτού που αναπαριστά. 

Η βαθμιαία ενσωμάτωση της διαδικασίας μεταγνωστικής ενημερότητας στη 

διαδικασία μοντελοποίησης φαίνεται να είναι ο κύριος παράγοντας βελτίωσης των 

επιστημολογικών αντιλήψεων για τα μοντέλα στην έρευνα του Σούλιου (2013). 

Σημειώνεται ότι δεν επαρκεί η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου μοντέλου, για να 

αποκτηθεί ενημερότητα για τα χαρακτηριστικά του, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί 

κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο για εμπλοκή σε διαδικασίες αναστοχασμού. Στην 

ίδια κατεύθυνση προσανατολίζεται η έρευνα της Πετρίδου (2008), όπου καθοριστικό 



ρόλο στην βελτίωση της κατανόησης για την έννοια και τη φύση του μοντέλου, έπαιξε 

ο συνδυασμός της ενεργής συμμετοχής των φοιτητών/τριών στην χρήση των 

μοντέλων ως εργαλεία πρόβλεψης και εξήγησης καθώς και στις μεταγνωστικές 

δραστηριότητες αναστοχασμού για τις διαδικασίες μοντελοποίησης και την έννοια 

του μοντέλου. Η χρήση των μοντέλων ως εργαλείων πρόβλεψης σε συνδυασμό με τον 

αναστοχασμό, όπου συνειδητοποίησαν ότι χρησιμοποίησαν το μοντέλο για έλεγχο 

των υποθέσεών τους, βοήθησε στην κατανόηση του ρόλου του μοντέλου ως 

εργαλείου διερεύνησης.  

Η αλληλουχία μάθησης της Schwarz (2009) αποτυπώνει τις συνδέσεις μεταξύ των 

στοιχείων που απαρτίζουν τις διδακτικές πρακτικές μοντελοποίησης και τα γνωστικά 

στοιχεία που τους προσδίδουν νόημα στη μάθηση. Περιλαμβάνει δύο διαστάσεις, 

που συνδυάζουν στοιχεία μεταγνώσης και διδακτικών πρακτικών. Η πρώτη διάσταση 

αντιμετωπίζει τα μοντέλα ως εργαλεία πρόβλεψης και εξήγησης. Η δεύτερη αφορά το 

στοιχείο της μεταβλητότητας των μοντέλων, ως προς την εξέλιξη της γνώσης. Οι δύο 

διαστάσεις της αλληλουχίας βρίσκουν εφαρμογή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Στην πρώτη διάσταση, οι μαθητές περνούν από δραστηριότητες δημιουργίας 

μοντέλων ως απλών αντιγράφων της πραγματικότητας, στο στάδιο της αυθόρμητης 

οικοδόμησης και χρήσης μοντέλων, για να υποστηρίξουν τη σκέψη τους. Στα 

ενδιάμεσα επίπεδα, ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει διαδικασίες οικοδόμησης και 

χρήσης μοντέλων για την απεικόνιση ενός φαινομένου και τη χρήση και οικοδόμηση 

πολλαπλών μοντέλων για το ίδιο φαινόμενο. Η δεύτερη διάσταση της μαθησιακής 

αλληλουχίας δίνει έμφαση στην ταυτόχρονη εξέλιξη των μοντέλων, καθώς 

εξελίσσονται οι ιδέες στις οποίες βρίσκει εφαρμογή.  

Ενώ αρχικά λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες αξιολόγησης των μοντέλων ως 

πιστών ή μη αντιγράφων της πραγματικότητας, διαδοχικά κατακτάται η πεποίθηση 

ότι τα μοντέλα αλλάζουν για να ενισχύσουν την επεξηγηματική τους ιδιότητα. Στα 

ενδιάμεσα στάδια ο εκπαιδευτικός οργανώνει δραστηριότητες αναθεώρησης 

μοντέλων, βάσει πληροφοριών από κάποιου είδους αυθεντία (π.χ. τον ίδιο). Σταδιακά 

εμπλέκει τους μαθητές σε διαδικασίες αναθεώρησης μοντέλων με στόχο την ενίσχυση 

της επεξηγηματικής τους ιδιότητας, όπου πραγματοποιείται τροποποίησή τους ώστε 

να εναρμονίζονται με το φαινόμενο/αντικείμενο. 

Παρόλα αυτά, από την εφαρμογή και μελέτη των παραπάνω πρακτικών 

εγείρονται ορισμένες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς. Αρχικά, ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να παρέχει στους μαθητές έναν αυθεντικό λόγο, ώστε να εμπλακούν στη 

διαδικασία της μοντελοποίησης, για να διαχωρίζεται από το σχολικό περιβάλλον. 

Δεύτερον, πρέπει να παρέχεται στους μαθητές το βήμα, ώστε να μιλούν οι ίδιοι για 

τα μοντέλα τους. Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα της Schwarz (2009) 

αναφέρουν ότι επωφελήθηκαν από την ακρόαση των συμμαθητών τους να μιλούν 

άμεσα για τα μοντέλα τους, σε μεγαλύτερο βαθμό από τη συζήτηση στην ολομέλεια 

της τάξης. Τέλος, η παροχή κίνητρου για την αυθόρμητη διεξαγωγή διαδικασιών 

αναθεώρησης μοντέλων από τους μαθητές, φαίνεται να είναι ένα  δύσκολο έργο που 

πρέπει να επιτευχθεί.  



Η Χαλκιά (2012), θεωρώντας ότι οι περιορισμοί που περιέχει η φύση των 

μοντέλων εγείρει το ζήτημα της δημιουργίας εναλλακτικών ιδεών, παραθέτει τρεις 

προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης των μοντέλων: 

1. Διδασκαλία ενός μοντέλου με ιδιαίτερη έμφαση στους περιορισμούς του. 

Η επισήμανση των ορίων ενός μοντέλου, σε σχέση με τον πραγματικό κόσμο, 

βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν ότι ένα μοντέλο δεν αποτελεί απλή 

αναπαράσταση ή αντίγραφο του πραγματικού κόσμου. Αντίθετα, με αυτή τη 

προσέγγιση αναδεικνύεται ο ρόλος του μοντέλου ως εργαλείου σκέψης, που 

βοηθά στην οικοδόμηση επιλεγμένων, σημαντικών διαστάσεων της 

πραγματικότητας, με στόχο την κατανόηση. 

2. Διδασκαλία ενός φαινομένου με την αξιοποίηση πολλαπλών ή/και 

εναλλακτικών μοντέλων, το καθένα από τα οποία εστιάζει σε διαφορετικά 

σημεία. 

Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί ως προέκταση και εξέλιξη της προηγούμενης, 

καθώς με αυτό τον τρόπο διδασκαλίας τονίζονται οι περιορισμοί κάθε 

μοντέλου. 

3. Διδασκαλία ενός φαινομένου με ιστορική παράθεση όλων των μοντέλων που 

αναπτύχθηκαν και τροποποιήθηκαν για την ερμηνεία του φαινομένου. 

Η διδασκαλία της ιστορικής εξέλιξης ενός μοντέλου και των τροποποιήσεων 

που επήλθαν σε αυτό εξαιτίας της επιστημονικής εξέλιξης είναι μια 

κατεύθυνση που προτείνεται αρκετά συχνά. Η μέθοδος αυτή αναδεικνύει το 

ρόλο του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου κάθε εποχής, το οποίο επιβάλλει 

την ύπαρξη και διατήρηση ενός μοντέλου. 

Επιπλέον, οι Gilbert & Justi (2016) σημειώνουν ότι η επίτευξη της μαθησιακής 

προόδου στα μοντέλα και τη μοντελοποίηση, μπορεί να επιτευχθεί σε τρεις 

κατευθύνσεις (elements): γνώσεις για τα μοντέλα (knowledge about models), γνώσεις 

για τη μοντελοποίηση (knowledge about modelling) και στην κατεύθυνση των 

ικανοτήτων μοντελοποίησης (skill in the practice of modelling). Αυτό το οποίο 

υπογραμμίζεται είναι ότι η κατανόηση για τα μοντέλα –τόσο η γνώση όσο και οι 

ικανότητες- εμπεριέχει την κατανόηση για τη φύση των μοντέλων. Πιο συγκεκριμένα, 

οι «γνώσεις για τα μοντέλα» αναδεικνύουν την επιστημονική άποψη για όψεις των 

μοντέλων, όπως τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται 

καθώς και πώς αξιολογείται η επιστημονική τους αξία. 

Ο παράγοντας «γνώσεις για τη μοντελοποίηση» περιλαμβάνει την επιστημονικά 

αποδεκτή γνώση για τους θεμέλιους λίθους (grounds) των διαδικασιών 

μοντελοποίησης, όπως είναι οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται κατά τη 

διάρκεια της μοντελοποίησης, η αξιολόγησή τους κ.λπ. Συγκεκριμένα, στην λογική 

αυτή, οι Mellar & Bliss (1994) αναφέρουν ως διαδικασίες μοντελοποίησης τις 

διερευνητικές (exploratory), δηλαδή τις διαδικασίες εκείνες κατά τις οποίες οι 

μαθητές χρησιμοποιούν  έτοιμα μοντέλα καθώς και τις εκφραστικές (expressive), στις 

οποίες οι μαθητές δημιουργούν μόνοι τα μοντέλα που χρησιμοποιούν. 



Οι «ικανότητες μοντελοποίησης» περιγράφουν το τι διαδραματίζεται όταν 

υπάρχει εμπλοκή του ατόμου σε διαδικασίες μοντελοποίησης. Η Schwarz (2009) 

εντάσσει σε αυτό το πλαίσιο τις ικανότητες που επιστρατεύονται όταν οι μαθητές 

οικοδομούν και χρησιμοποιούν μοντέλα ως εργαλεία πρόβλεψης ή/και εξήγηση. Οι 

Πέικος (2016) και Χαλκιά (2012) προσθέτουν σε αυτές την σύγκριση και αξιολόγηση 

πολλαπλών μοντέλων για το ίδιο φαινόμενο. Τέλος, σημαντική θέση ως διαδικασία 

μοντελοποίησης, φαίνεται να κατέχει η αναθεώρηση των μοντέλων, με σκοπό την 

ενίσχυση της επεξηγηματικής και προβλεπτικής τους ικανότητας, από τους ίδιους 

τους μαθητές (Πετρίδου, 2008; Schwarz, 2009; Σούλιος, 2013). 

Γενικά, οι δραστηριότητες δοκιμής και αναθεώρησης μοντέλων απαιτούν ένα 

ποσοστό προηγούμενης γνώσης και σε συνδυασμό με τη μάθηση του περιεχομένου, 

ενδείκνυνται κυρίως για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντίθετα, η 

οικοδόμηση και συζήτηση γύρω από απλά μοντέλα, σε συνδυασμό με τη μάθηση 

συγκεκριμένου περιεχομένου, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μαθητές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Henze et al., 2007b). Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη των 

επιστημολογικών αντιλήψεων για τα μοντέλα φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από την 

ηλικία μαθητών και εκπαιδευτικών , πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση της 

ενημερότητας για τα μοντέλα μπορεί να επιτευχθεί από πολύ νωρίς.  

Ο αναστοχασμός μέσω ερωτήσεων βελτιώνει σημαντικά τις επιστημολογικές 

αντιλήψεις των μαθητών για τα μοντέλα, ενώ αυξάνεται η ενημερότητά τους 

(awareness) για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μοντέλου που καλούνται  να 

εφαρμόσουν. Η επίδραση του αναστοχασμού φαίνεται να είναι επίσης ανεξάρτητη 

από την ηλικία αυτών που εμπλέκονται (Σούλιος, 2013). Τέλος, στην έρευνα του 

Πέικου (2016) φαίνεται ότι μαθητές δημοτικού μετά από ενεργό και συνεχή εμπλοκή 

σε διαδικασίες μοντελοποίησης και διαπραγμάτευση στοιχείων της φύσης και του 

ρόλου των μοντέλων, αναγνωρίζουν τη αναπαραστατική διάσταση των μοντέλων, 

καθώς και την αξία της ύπαρξης πολλαπλών και εναλλακτικών μοντέλων για το ίδιο 

φαινόμενο.   

Όπως διαπιστώνεται και από τα παραπάνω, πληθώρα ερευνών συγκλίνουν ως 

προς το γεγονός ότι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν οικοδόμηση και 

αναθεώρηση μοντέλων συντελούν στην ουσιαστική μάθηση (Sins et al., 2009). 

Υποστηρίζεται, ωστόσο, ότι τα μαθησιακά οφέλη από την εμπλοκή σε διαδικασίες 

μοντελοποίησης  εδραιώνονται εφόσον οι μαθητές κατανοήσουν τη φύση και τον 

σκοπό που εξυπηρετούν τα μοντέλα στην επιστήμη καθώς και τις διαδικασίες που 

λαμβάνουν χώρα στη δόμησή τους (Justi & Gilbert, 2002a). Τα παραπάνω στοιχεία 

απαρτίζουν την επιστημολογική κατανόηση των μαθητών για τα μοντέλα και τις 

διαδικασίες μοντελοποίησης και επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο χρήσης και 

οικοδόμησης μοντέλων από τους μαθητές, καθώς η μη ανεπτυγμένη επιστημολογική 

κατανόηση ενδεχομένως οδηγεί σε περιορισμούς κατά την εμπλοκή σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες (Crawford & Cullin, 2004; Sins et al., 2009).  Από τη πλευρά της 

γνωστικής ψυχολογίας, οι επιστημολογικές πεποιθήσεις χαρακτηρίζονται ως 

προσωπικές απόψεις για την επιστήμη, την πηγή και την αιτιολόγηση (justification) 



της γνώσης (Hofer & Pintrich, 1997). Ως εκ τούτου, οι επιστημολογικές πεποιθήσεις 

για τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση μπορούν να θεωρηθούν ως υποομάδα 

επιστημολογικών πεποιθήσεων για τη γνώση (Soulios & Psillos, 2016).  

Συνοψίζοντας, η Διερεύνηση και η μοντελοποίηση αποτελούν βασικές πτυχές της 

επιστήμης, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη παραγωγή νέας γνώσης 

(Σούλιος, 2013). Η επικεντρωμένη στα μοντέλα Διερεύνηση αποτελεί μια διδακτική 

προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές εστιάζουν στη χρήση, δημιουργία, 

αξιολόγηση και αναθεώρηση επιστημονικών μοντέλων, τα οποία  βρίσκουν εφαρμογή 

στην κατανόηση και πρόβλεψη του φυσικού κόσμου (Passmore, Stewart, & Cartier, 

2009; Schwarz, 2009; Schwarz & White, 2005; M. Windschitl & Thompson, 2006).  

 

1.3 Αντιλήψεις και Πρακτικές των Εκπαιδευτικών σχετικά με τη διερεύνηση 

Έρευνες της τελευταίας 20ετίας έχουν επικεντρωθεί στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη Διερεύνηση καθώς και στο πώς σχηματοποιούνται και 

ενισχύονται, και εάν τελικά αυτές οι αντιλήψεις μεταφράζονται σε διδακτικές 

πρακτικές (Windschitl, 2004, 2008; Alake-Tuenter et al., 2012; Capps & Crawford, 

2013; Crawford, 2016). 

Οι Alake-Tuenter et al. (2013) υποστηρίζουν πως οι διδακτικές αποφάσεις ενός 

εκπαιδευτικού κατευθύνονται από τις γνώσεις και τις αντιλήψεις του σχετικά με τη 

διδασκαλία και μάθηση. Αναφέρουν, λοιπόν, πως ο λόγος για τον οποίο η διερεύνηση 

δεν εφαρμόζεται ευρέως από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να εξηγηθεί με βάση τον 

διαφορετικό τρόπο που αυτοί αντιλαμβάνονται τη Διερεύνηση. Σύμφωνα με τους  

Windschitl, Thompson, & Braaten, (2008), οι βαθιές αντιλήψεις που έχουν αναπτύξει 

οι εκπαιδευτικοί ως μαθητές για την επιστημονική πρακτική, τους «συνοδεύουν» στη 

διδασκαλία και τους οδηγούν να τις εμφυσήσουν και στους μαθητές τους. Στον ίδιο 

προσανατολισμό υποστηρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο που 

μαθαίνουν οι μαθητές τους δηλαδή συνδέουν παλιές με νέες εμπειρίες, συζητούν για 

αυτές και αναστοχάζονται  (Crawford, 2016).  

Οι εκπαιδευτικοί που υστερούν σε γνώσεις για το περιεχόμενο των ΦΕ ή τη 

διδακτική μεθοδολογία είναι πιθανό να εμφανίσουν δυσκολίες στη διερευνητική 

διδασκαλία. Για το λόγο αυτό, για να προκύψει πραγματική βελτίωση στις διδακτικές 

πρακτικές οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατακτήσουν επαρκείς γνώσεις για το 

περιεχόμενο των ΦΕ, να κατανοήσουν την επιστημονική διερεύνηση και να βιώσουν 

τόσο τον τρόπο που αυτή διεξάγεται όσο και τον τρόπο που χρησιμοποιείται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία Ως εκ τούτου χρειάζεται να τους προσφερθούν άφθονες 

ευκαιρίες ώστε να βιώσουν αυθεντικά την επιστημονική Διερεύνηση ενταγμένη σε 

ένα πλαίσιο με νόημα για τους ίδιους. Αυτές οι εμπειρίες θα πρέπει να είναι 

παρόμοιες με αυτές που θα προσφέρουν αργότερα στους μαθητές τους (Crawford, 

2016).  

 



Όπως προαναφέρθηκε, η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας των εκπαιδευτικών στη 

Διερεύνηση θέτει σημαντικούς περιορισμούς στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

σχεδίων διδασκαλίας που θα βοηθήσουν τους μαθητές στον σχηματισμό μίας εικόνας 

για την επιστήμη. Οι Capps & Crawford (2013) θεωρούν τη διερευνητική διδασκαλία 

ως ένα τύπο χειροπιαστής γνώσης (craft knowledge) ή εναλλακτικά ένα είδος γνώσης 

ριζωμένο στη διδακτική πρακτική του κάθε εκπαιδευτικού. Αυτό το είδος γνώσης 

εξελίσσεται με το χρόνο και περιλαμβάνει τόσο γνωστικά στοιχεία όσο και τις 

πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού. Έτσι η επιτυχημένη εφαρμογή της διερευνητικής 

διδασκαλίας απαιτεί ένα σύνολο γνώσεων και πεποιθήσεων. Παραδείγματος χάριν, η 

ικανότητα του εκπαιδευτικού να εμπλέξει τους μαθητές σε δραστηριότητες όπου 

επιστημονικά ερωτήματα απαντώνται βάσει τεκμηρίων καθώς και οι ειδικές γνώσεις 

του εκπαιδευτικού στο να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν ότι η επιστήμη 

είναι προϊόν της ανθρώπινης φαντασίας, εξαρτώνται από τις δικές του πρότερες 

εμπειρίες και αντιλήψεις για την επιστήμη και το τι είναι σημαντικό να διδαχθεί.  

 Στην παραπάνω έρευνα, πολλοί συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ δεν δίδασκαν διερευνητικά, θεωρούσαν ότι 

εφάρμοζαν τη διερευνητική διδασκαλία γιατί ενέπλεξαν τους μαθητές σε διαδικασία 

ερωταποκρίσεων, έκαναν χρήση μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων και 

πραγματοποίησαν χειραπτικές δραστηριότητες. Από αυτό φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί εξισώνουν τη διερευνητική διδασκαλία με τις παραπάνω πρακτικές, 

εύρημα που συμφωνεί με τις εναλλακτικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

Διερεύνηση, όπως περιγράφονται κατά NRC (2000). Επιπλέον, το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι δίδασκαν διερευνητικά αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα 

να περιγράψουν μια διδασκαλία τους που να ακολουθεί τη διερευνητική προσέγγιση, 

καθιστά φανερό το χάσμα μεταξύ των αντιλήψεων που κατέχουν για τη Διερεύνηση 

και των πρακτικών διδασκαλίας τους.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες που τους 

αποτρέπουν από την εφαρμογή της ανοιχτής Διερεύνησης. Τέτοιοι λόγοι είναι η 

έλλειψη αυτοπεποίθησης από το μέρος των εκπαιδευτικών, καθώς θεωρούν την 

ανοιχτή Διερεύνηση ριψοκίνδυνη παιδαγωγική μέθοδο, γιατί πολύ συχνά 

προκύπτουν αναπάντεχα αποτελέσματα και οδηγούν σε πρόσθετες έρευνες (Singer et 

al, 2000, Kennedy, 1997,  Windschitl, 2003). Επιπρόσθετα, ο δυναμικός χαρακτήρας 

της ανοιχτής Διερεύνησης μπορεί να μειώσει το αίσθημα ελέγχου των εκπαιδευτικών 

μέσα στην τάξη (Uno, 1997). 

Σε σύνδεση με τα παραπάνω, οι Kang, Orgill, & Crippen (2008) μελέτησαν τις 

πεποιθήσεις ομάδας εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη 

διερευνητική διαδικασία, στις Η.Π.Α.. Για τους σκοπούς της έρευνας ανέπτυξαν ένα 

νέο εργαλείο, που αντλεί δεδομένα από τα γραπτά σενάρια διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η πλειοψηφία των 

περιγραφών της διερευνητικής διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς βρισκόταν σε 

συμφωνία με τα πέντε Απαραίτητα Χαρακτηριστικά του Διερευνητικού 

Περιβάλλοντος Μάθησης κατά NRC (2000). Ωστόσο, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί 



δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, 

αναφέρονταν συστηματικά στην εμπλοκή των μαθητών με επιστημονικά 

προσανατολισμένα ερωτήματα (Χ1), στην απόδοση προτεραιότητας στα τεκμήρια 

(Χ2), και στη διαμόρφωση εξηγήσεων με βάση τα τεκμήρια (Χ3).  

 

Στοιχεία της 
έρευνας 

Βαθμίδα 
εκπαιδευτικών 

Ευρήματα 

Alake-Tuenter 
et al. (2013)  

Πρωτοβάθμια Οι διδακτικές αποφάσεις ενός εκπαιδευτικού 
κατευθύνονται από τις γνώσεις και τις αντιλήψεις του 
σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση 

Windschitl, 
Thompson, & 
Braaten, (2008) 

Τριτοβάθμια Οι βαθιές αντιλήψεις που έχουν αναπτύξει οι 
εκπαιδευτικοί ως μαθητές για την επιστημονική πρακτική, 
τους «συνοδεύουν» στη διδασκαλία και τους οδηγούν να 
τις εμφυσήσουν και στους μαθητές τους 

Crawford, 
(2016) 

Πρωτοβάθμια Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο που 
μαθαίνουν οι μαθητές τους  

Capps & 
Crawford, 
(2013) 

Πρωτοβάθμια & 
Δευτεροβάθμια 

Υπάρχει χάσμα μεταξύ των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 
για τη Διερεύνηση και των πρακτικών διδασκαλίας τους.   

Kang, Orgill, & 
Crippen (2008) 

Δευτεροβάθμια Οι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα 
στην εμπλοκή των μαθητών με επιστημονικά 
προσανατολισμένα ερωτήματα, στην απόδοση 
προτεραιότητας στα τεκμήρια, και στη διαμόρφωση 
εξηγήσεων με βάση τα τεκμήρια.  

Dimitriadou & 
Spyrtou (2014) 

Πρωτοβάθμια Οι εκπαιδευτικοί αναφέρονταν σε πολύ βασικά 
διερευνητικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται 
κατά NRC (2000).  

Πίνακας 2 Έρευνες για τις αντιλήψεις και Πρακτικές των Εκπαιδευτικών σχετικά με τη διερεύνηση 

Οι Dimitriadou & Spyrtou (2014) επικεντρώνονται στη μελέτη των απόψεων εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών σχετικά με τις παραμέτρους που απαρτίζουν ένα περιβάλλον 

μάθησης για τις ΦΕ, που βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν συλλογισμούς υψηλού 

επιπέδου για την εξήγηση του κόσμου. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη σχετική 

έρευνα αναφέρονται στα διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης ως πλαίσια που 

απαρτίζονται από πειράματα και εμπειρική μάθηση, που υποστηρίζουν τους μαθητές 

στην άσκηση ερωτήσεων και στη διεξαγωγή ερευνών για να τις απαντήσουν, στην 

πραγματοποίηση πειραμάτων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στην κατανόηση 

εννοιών και φαινομένων, στην ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης απέναντι στο 

φυσικό περιβάλλον ως αυριανοί πολίτες και στη καλλιέργεια θετικών στάσεων για την 

επιστήμη. Στην έρευνα των Dimitriadou & Spyrtou (2014) οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να 

δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαδικαστική γνώση (π.χ. να μάθουν οι μαθητές να 

κάνουν Διερεύνηση) και στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. 

Ωστόσο, δεν αναφέρονται σε ειδικότερες διαδικασίες διερευνητικού χαρακτήρα, 

όπως η ικανότητα των μαθητών να ερμηνεύουν και να συλλέγουν δεδομένα από 

διαφορετικές πηγές, να αναλύουν και να συνδέουν τα δεδομένα τους, να καταλήγουν 

σε συμπεράσματα αναζητώντας τεκμήρια ή να αναζητούν τους σκοπούς της 

επιστήμης (Dimitriadou & Spyrtou, 2014). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δεν 



αναφέρονται σε δραστηριότητες που θα ανέπτυσσαν ταυτόχρονα την κατανόηση των 

μαθητών για τον φυσικό κόσμο και τις γλωσσικές τους δεξιότητες, όπως η περιγραφή 

παρατηρήσεων, η διασάφηση ιδεών, ο έλεγχος και η σύνοψη δεδομένων  

Από τη σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας των Dimitriadou & Spyrtou (2014) 

με τα πέντε Απαραίτητα Χαρακτηριστικά (NRC, 2000) προέκυψε ότι: 

1. Οι εκπαιδευτικοί έδωσαν έμφαση στη διεξαγωγή πειραμάτων χωρίς ωστόσο 

να εμβαθύνουν στις λειτουργίες που διαδραματίζονται, όπως η συστηματική 

παρατήρηση. 

2. Οι εκπαιδευτικοί δεν έκαναν χρήση ορολογίας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, 

έτσι για την περιγραφή σημαντικών παιδαγωγικών στοιχείων αντλούσαν 

παραδείγματα από την εμπειρία τους. 

3. Σε μεγάλο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν διαδικασίες αξιολόγησης 

χωρίς να συμπεριλάβουν τυπικά εργαλεία (π.χ. φύλλα εργασίας). Οι 

εκτιμήσεις για την αποδοτικότητα των διδασκαλιών τους φαίνεται να 

στηρίζονταν σε διαισθητικούς μηχανισμούς, ενώ λάμβαναν υπόψη τη 

συναισθηματική ανταπόκριση των μαθητών και το σύνολο της γενικής τους 

εικόνας, όπως αυτή προκύπτει από τον αναστοχασμό με τους μαθητές.  

4. Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονταν την καινοτομία ως μία στενή έννοια, καθώς 

αναφέρονταν σε εξωτερικά διδακτικά χαρακτηριστικά, αποκλείοντας τις 

αναλυτικές διαδικασίες που ευθύνονται για τις διαφορές μεταξύ των 

παιδαγωγικών όρων (π.χ. η διαφορά των όρων «εξήγηση» και «περιγραφή»). 

Εν κατακλείδι, οι εκπαιδευτικοί αναφέρονταν σε πολύ βασικά διερευνητικά 

χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται κατά NRC (2000).  

 

1.4 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα μοντέλα 

Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών τονίζουν την αναγκαιότητα για ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων μοντελοποίησης των μαθητών, κάτι το οποίο επηρεάζεται από την 

εμπειρία των εκπαιδευτικών στον χειρισμό των μοντέλων στο πλαίσιο της μαθησιακής 

διαδικασίας (Kapouzisi & Spyrtou, 2012). Παρόλο που τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών για τις ΦΕ στην Ελλάδα προσανατολίζονται τα τελευταία έτη σε προτάσεις 

που περιλαμβάνουν χρήση ή ακόμα και δημιουργία μοντέλων, ο αριθμός των 

ερευνών που μελετούν τις απόψεις των εν ενεργεία και υποψήφιων εκπαιδευτικών 

για τα μοντέλα είναι περιορισμένος (Kapouzisi & Spyrtou, 2012). 

Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών επηρεάζονται άμεσα από τις πεποιθήσεις και τις 

γνώσεις τους για τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση (Crawford & Cullin, 2004; Justi & 

Van Driel, 2005; Windschitl & Thompson, 2006). Ενώ συχνά οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν τα μοντέλα ως διδακτικά εργαλεία, αγνοούν τη θεωρητική τους 

διάσταση ή το ρόλο τους στην πραγωγή νέων γνώσεων (Σούλιος, 2013). Έτσι, 

παρατηρείται ότι δεν συνηθίζουν να εντάσσουν με αυτόν τον τρόπο μοντέλα στο 



διδακτικό - μαθησιακό περιβάλλον που σχεδιάζουν (Windschitl & Thompson, 2006; 

Henze, van Driel & Verloop, 2007a; Oh & Oh, 2011).  

H έρευνα των Henze, Van Driel, & Verloop (2007b), κατηγοριοποιεί την 

προσωπική γνώση των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των μοντέλων και της 

μοντελοποίησης σε τρεις τύπους. Ο Τύπος 1 αντιστοιχεί σε εκπαιδευτικούς που 

θεωρούν τη μάθηση του περιεχομένου του μοντέλου συνδεδεμένη με τον 

αναστοχασμό για τη φύση και τη λειτουργία των μοντέλων στην επιστήμη. Οι 

δραστηριότητες που εκπορεύονται από αυτόν τον τύπο γνώσης είναι δύσκολο να 

εφαρμοστούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί με προσωπική γνώση 

Τύπου 2 συνδυάζουν την οικοδόμηση μοντέλων με τη μάθηση του περιεχομένου. 

Στοχεύουν στη σύνδεση των παρατηρήσεων των μαθητών με τα μοντέλα που 

δημιουργούν, ενώ συζητούν και αναλύουν απλά μοντέλα. Οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν πως η προσέγγιση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Ο Τύπος 3 συνδυάζει την οικοδόμηση μοντέλων με τη μάθηση του 

περιεχομένου. Επιπρόσθετα, ο αναστοχασμός για τη φύση των μοντέλων και τον ρόλο 

τους στην επιστήμη συνδυάζεται με τη μάθηση συγκεκριμένου περιεχομένου. Οι 

συγγραφείς σημειώνουν ότι οι δραστηριότητες αυτού του τύπου, ωστόσο, δεν 

ενδείκνυνται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

 

Στοιχεία της 
έρευνας 

Βαθμίδα 
εκπαιδευτικών 

Ευρήματα 

Henze, Van 
Driel, & Verloop 
(2007b) 

Δευτεροβάθμια 

Η προσωπική γνώση των εκπαιδευτικών 
για τη διδασκαλία των μοντέλων και της 
μοντελοποίησης κατηγοριοποιείται σε 
τρεις τύπους. 

Πετρίδου, 
Ψύλλος, & 
Χατζηκρανιώτης 
(2011) 

Πρωτοβάθμια 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μετά από 
συμμετοχή σε διερευνητικές 
δραστηριότητες και χωρίς να εμπλακούν 
οι ίδιοι σε διαδικασίες μοντελοποίησης, 
βελτίωσαν τις απόψεις τους για τα 
μοντέλα. 

Kapouzisi & 
Spyrtou (2012) 

Πρωτοβάθμια & 
Δευτεροβάθμια 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατέχουν 
απόψεις ασαφείς ή με σημαντική 
απόκλιση από την επιστημονική. 

Turkoglu & 
Oztekin (2016) 

Πρωτοβάθμια 
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν 
κατακερματισμένη γνώση για τα 
μοντέλα. 

Πίνακας 3 Έρευνες για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα μοντέλα 

Οι Πετρίδου, Ψύλλος, & Χατζηκρανιώτης (2011) μελέτησαν τις απόψεις φοιτητών 

Π.Τ.Δ.Ε. πριν και μετά την εφαρμογή ΔΜΑ προσανατολισμένης στα μοντέλα. 

Παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές εμφάνισαν καλύτερο αρχικό επίπεδο αντιλήψεων στο 

θέμα της αλλαγής του μοντέλου παρά στη φύση και τη  λειτουργία του. Το γεγονός 

αυτό αποδίδεται στο ότι το θέμα της αλλαγής του μοντέλου μπορεί να συναχθεί 



λογικά, χωρίς να απαιτείται μεγάλος βαθμός κατανόησης του ορισμού του μοντέλου, 

ενώ η φύση και η λειτουργία του μοντέλου συνδέονται άμεσα με αυτόν.  

 

Οι απαντήσεις των φοιτητών στην έρευνα των Πετρίδου et al. (2011), 

ταξινομήθηκαν σε τρία επίπεδα 1,2 και 3. Στο επίπεδο 1 εντάσσονται οι απαντήσεις 

που διαφοροποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από την επιστημονική άποψη. Το 

μοντέλο θεωρείται πιστό αντίγραφο, μέθοδος διδασκαλίας, ερευνητικά βήματα ή 

πρότυπα μίας διαδικασίας. Η λειτουργία του μοντέλου θεωρείται ότι είναι να 

απλουστεύσει, να διευκρινίσει και να παρουσιάσει το υπό μελέτη θέμα ή και να 

ταξινομήσει τα υπό μελέτη φαινόμενα. Σε αυτό το επίπεδο εντάσσονται απαντήσεις 

μη αλλαγής των μοντέλων. Οι αντιλήψεις επιπέδου 2 ορίζουν το μοντέλο ως 

αναπαράσταση ενός φαινομένου, μίας διαδικασίας, ενός συστήματος ή ως ένα 

εργαλείο που βοηθά στην κατανόηση των παραπάνω. Αναγνωρίζεται η 

επεξηγηματική λειτουργία του μοντέλου ενώ περιέχονται απόψεις αλλαγής του 

μοντέλου εφόσον δεν καλύπτει τους στόχους του ερευνητή ή προκύπτουν νέα 

επιστημονικά δεδομένα. Τέλος, το επίπεδο 3 περιλαμβάνει τις απόψεις που 

προσεγγίζουν τις επιστημονικές. Το μοντέλο ορίζεται ως αναπαράσταση θεωρίας ή 

ιδέας αλλά και ως εργαλείο ελέγχου υποθέσεων.  

Οι αντιλήψεις των φοιτητών για τη φύση του μοντέλου πριν τη ΔΜΑ 

συγκεντρώνονταν στο επίπεδο 1, αντιμετωπίζοντας το μοντέλο ως μέθοδο 

διδασκαλίας ή και επιστημονική μεθοδολογία. Αναφορικά με τη λειτουργία του 

μοντέλου, οι απόψεις πριν τη ΔΜΑ μοιράζονται στα επίπεδα 1 και 2. Οι φοιτητές 

θεωρούν ότι το μοντέλο εξυπηρετεί στην απλούστευση των ερευνητικών εργασιών, 

παρέχοντας ερευνητική μεθοδολογία. Ορισμένοι φοιτητές αναγνωρίζουν την 

επεξηγηματική λειτουργία του μοντέλου, παραβλέποντας ωστόσο την προβλεπτική. 

Μετά την ΔΜΑ η πλειοψηφία των απόψεων ανήκε στο επίπεδο 3, αναγνωρίζοντας την 

προβλεπτική λειτουργία του μοντέλου. Τέλος, σχετικά με το θέμα της αλλαγής των 

μοντέλων, η πλειοψηφία των απόψεων ανήκει στο επίπεδο 2. Οι φοιτητές 

αναγνωρίζουν την αλλαγή των μοντέλων εφόσον δεν καλύπτουν τις επιδιώξεις του 

δημιουργού, ωστόσο δεν αναφέρονται στη σύγκριση των στοιχείων μοντέλου με το 

φαινόμενο στο οποίο βρίσκει εφαρμογή. Μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ οι αντιλήψεις 

των φοιτητών εντάχθηκαν στα επίπεδα 2 και 3.Συμπερασματικά, οι φοιτητές μετά από 

συμμετοχή σε διερευνητικές δραστηριότητες και χωρίς να εμπλακούν οι ίδιοι σε 

διαδικασίες μοντελοποίησης, βελτίωσαν τις απόψεις τους για τα μοντέλα. 

Οι Kapouzisi & Spyrtou (2012) μελέτησαν τις ιδέες 15 υποψήφιων εκπαιδευτικών 

από Παιδαγωγικά και Τμήματα Φυσικής, οι οποίες σχετίζονται με τη μορφή τον τρόπο 

αναπαράστασης των μοντέλων. Οι βασικότερες δυσκολίες εμφανίζονται στην 

αναγνώριση και την εφαρμογή των μοντέλων και όχι μόνο σε ό,τι αφορά την 

ερμηνευτική τους λειτουργία. Φαίνεται πως οι γνώσεις των εκπαιδευτικών για τα 

μοντέλα περιορίζονται σε ό,τι μπορούν να αντιληφθούν για αυτά μέσω των 

αισθήσεών τους, ενώ δεν αναγνωρίζουν πλήρως στοιχεία της φύσης και της 



λειτουργίας τους, π.χ. οι μαθηματικοί τύποι δεν αναγνωρίζονται ως μοντέλα, ενώ 

παραλείπεται η προβλεπτική λειτουργία των μοντέλων.   

Στην έρευνα των Kapouzisi & Spyrtou (2012) προκύπτουν τρία επίπεδα 

ταξινόμησης για τις απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Στο Επίπεδο 1 

εντάσσονται απόψεις ασαφείς ή με σημαντική απόκλιση από την επιστημονική 

άποψη. Συγκεκριμένα, η κεντρική ιδέα σε αυτό το επίπεδο είναι ότι μοντέλα 

ονομάζονται τα χειροπιαστά αντικείμενα. Το Επίπεδο 2 περιλαμβάνει απόψεις που 

πλησιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την επιστημονική άποψη, από αυτές του Επιπέδου 

1. Τέλος, στο Επίπεδο 3 ανήκουν εκείνες οι απόψεις που εμφανίζουν τον μεγαλύτερο 

βαθμό ταύτισης με την επιστημονική άποψη για τα μοντέλα και υποδεικνύουν έναν 

πιο σύνθετο τρόπο συλλογισμού για αυτά. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

περισσότερες απόψεις ανήκουν στο Επίπεδο 1, ενώ οι απόψεις μόνο 2 υποψήφιων 

εκπαιδευτικών μπορούσαν να ενταχθούν στο Επίπεδο 3.  

Η έρευνα των  Turkoglu & Oztekin (2016) στοχεύει να διαφωτίσει τον βαθμό 

κατανόησης υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα 

επιστημονικά μοντέλα, που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της επιστημονικής 

Διερεύνησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν 

κατακερματισμένη γνώση για τα μοντέλα, καθώς από τη μια εμφανίζουν 

ενημερωμένες απόψεις για συγκεκριμένες πλευρές των μοντέλων και από την άλλη, 

εμφανίζουν «αφελείς» γνώσεις, μακριά από την επιστημονική άποψη για άλλες 

πλευρές. Ωστόσο, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την ύπαρξη πολλαπλών 

μοντέλων για το ίδιο φαινόμενο, αποδίδοντάς την στις επιδιώξεις των διαφορετικών 

επιστημόνων αλλά και στο διαφορετικό βαθμό δημιουργικότητας κατά τη παραγωγή 

της γνώσης. Επιπλέον, εξέφρασαν την άποψη ότι το μοντέλο θα πρέπει να έχει 

παρόμοια μορφή με αυτό που αναπαριστά, ενώ γενικά αναγνωρίζεται η φύση του ως 

αντικείμενο και παραλείπεται η θεωρητική και εννοιολογική χρήση τους (theoretical 

and conceptual use). Παρατηρήθηκε ότι η διάσταση της οπτικοποίησης υπερτονιζόταν 

και ως εκ τούτου τα μοντέλα αντιμετωπίζονταν ως τρισδιάστατες αναπαραστάσεις. Οι 

συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μη έχοντας 

κατανοήσει σε βάθος την έννοια του μοντέλου είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν 

δυσκολίες κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για τη διδασκαλία των μοντέλων ή και 

ακόμα να οδηγήσουν τους μαθητές στην ανάπτυξη ανακριβών ιδεών.   

 

1.5 Συμπεράσματα 

Τα πορίσματα από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να συγκλίνουν ως προς τα 

επίπεδα εφαρμογής και εμπλοκής σε πρακτικές μοντελοποίησης σε διερευνητικά 

περιβάλλοντα μάθησης. Φαίνεται λοιπόν λογικό ότι για να εμπλακούν σε τέτοιες 

πρακτικές με επιτυχία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν: 

 ικανοποιητική γνώση για τη Διερεύνηση και τη φύση της επιστήμης, 

 δεξιότητες διεξαγωγής Διερεύνησης, 



 την πρόθεση (intention) να υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη διδακτική πρακτική 

(Capps & Crawford, 2013). 

Βασικό συστατικό της κατεκτημένης γνώσης για τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση 

αποτελεί η γνώση για τη φύση και τον ρόλο των μοντέλων. (Gilbert & Justi, 2016). 

Τα χαρακτηριστικά που αναγνωρίζονται στις πρακτικές των εκπαιδευτικών και  

αφορούν στη  γνώση για τα μοντέλα φαίνεται να εντάσσονται σε τρεις επιμέρους 

ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί, των οποίων οι πρακτικές φαίνεται να εντάσσονται στην 

πρώτη ομάδα (στο εξής θα ονομάζεται Επίπεδο 0), συνήθως εισάγουν τα μοντέλα ως 

πιστά αντίγραφα της πραγματικότητας (Schwarz et al., 2009) . Οι δραστηριότητες που 

σχεδιάζουν και εφαρμόζουν έχουν ως στόχο την αξιολόγηση των μοντέλων ως προς 

την πιστότητα αντιγραφής της πραγματικότητας (Schwarz et al., 2009).  

Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών της δεύτερης ομάδας (στο εξής Επίπεδο 1), 

περιλαμβάνουν την εισαγωγή έτοιμων, απλών μοντέλων προς συζήτηση και ανάλυση, 

με στόχο τη μάθησή τους (Gilbert, 2004; Henze et al., 2007b; Πετρίδου, 2008). Τα 

μοντέλα αντιμετωπίζονται ως αναπαράσταση του στόχου και φορέας επικοινωνίας 

για περιγραφή του στόχου (Schwarz et al., 2009). Τέλος τα μοντέλα που 

χρησιμοποιούνται, χαρακτηρίζονται από μικρό εννοιολογικό φορτίο και συμβαδίζουν 

με τις εμπειρίες των μαθητών (Constantinou, 1999; Ζουπίδης, 2012; Σούλιος, 2013).   

Οι εκπαιδευτικοί της τρίτης και τέταρτης ομάδας (Επίπεδο 2) συνδέουν τη 

μάθηση του περιεχομένου με τη μάθηση για τα μοντέλα  (Henze et al., 2007b). Οι 

δραστηριότητές τους στοχεύουν στη μάθηση της περιγραφικής φύσης των μοντέλων 

(Ζουπίδης, 2012). Επιπλέον, πραγματοποιείται συζήτηση για τα συστατικά των 

μοντέλων και το τι αυτά αναπαριστούν (Ζουπίδης, 2012).  Αυτό συμβαίνει για να δοθεί 

έμφαση στο γεγονός ότι τα μοντέλα αναπαριστούν και περιγράφουν αναλυτικά 

συγκεκριμένες όψεις του στόχου. Τα μοντέλα αντιμετωπίζονται κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία ως υποστηρικτικά εργαλεία σκέψης (Schwarz et al., 2009). 

Μέσα από τις εκπαιδευτικές πρακτικές προωθείται η ιδέα ότι τα μοντέλα 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν, να εξηγήσουν και να προβλέπουν 

συγκεκριμένες όψεις του στόχου (Πετρίδου, 2008; Ζουπίδης, 2012). Επιπρόσθετα 

αναδεικνύεται η  αξία των πολλαπλών ή και εναλλακτικών μοντέλων για το ίδιο 

φαινόμενο (Schwarz et al., 2009; Χαλκιά, 2012; Πέικος, 2016). 

Διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω ομάδες χαρακτηριστικών μπορούν να δομηθούν 

ως διαδοχικά επίπεδα πρακτικών για τη γνώση για τα μοντέλα, με άξονα την 

επιστημολογική γνώση για τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι 

διακρίνουμε αυτές τις εκπαιδευτικές πρακτικές με βάση το εάν εντάσσουν πρακτικές 

που προωθούν περισσότερο την επιστημολογική κατανόηση για τα μοντέλα και τη 

μοντελοποίηση, εντάσσουν περισσότερα ή και πιο πολύπλοκα στοιχεία της γνώσης 

για τα μοντέλα.  



2 Βιβλιογραφική επισκόπηση εργαλείων 
 

2.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση  ερευνητικών εργαλείων για την αξιολόγηση 

διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης 

Προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τα μεθοδολογικά εργαλεία 

συλλογής δεδομένων και αξιολόγησης περιβαλλόντων μάθησης διερευνητικού 

χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε κριτική μελέτη και ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Παρόλο που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μεθοδολογικά μοντέλα για 

τη διεξαγωγή βιβλιογραφικής ανασκόπηση, τα στάδια που ακολουθήθηκαν στην 

συγκεκριμένη, βασίστηκαν στην περιγραφή του Creswell (2012): (1) Αναγνώριση 

λέξεων-κλειδιών για αναζήτηση, (2) Εντοπισμός βιβλιογραφίας, (3) Κριτική εξέταση 

και επιλογή βιβλιογραφίας, (4) Οργάνωση βιβλιογραφίας, (5) Συγγραφή 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης.  

Αρχικά, προς διευκόλυνση της αναζήτησης των κατάλληλων άρθρων στη διεθνή 

βιβλιογραφία, διατυπώθηκαν οι λέξεις και φράσεις «κλειδιά», που θα αποκάλυπταν 

σε αυτό το αρχικό στάδιο την συνάφεια των υπό αναζήτηση ερευνών με την παρούσα. 

Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε βάσει φράσεων που σχηματίζονται από λέξεις και 

φράσεις όπως “inquiry learning environment”, “teaching practices”, “inquiry 

assessment”, “science”, “stages of inquiry”.  

Έχοντας διατυπωθεί οι λέξεις κλειδιά, πραγματοποιήθηκε η αναζήτηση 

κατάλληλης βιβλιογραφίας, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (ERIC, Google Scholar, 

HEAL Link, Scopus). Συνολικά εντοπίστηκαν 35 ερευνητικά άρθρα που σχετίζονται με 

την παρούσα έρευνα.  

Μετά από μελέτη και κριτική εξέταση, τα άρθρα αξιολογήθηκαν ως προς την 

συνάφειά τους με την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία. Στους παράγοντες που 

λήφθηκαν υπόψη συμπεριλαμβάνονται: η συνάφεια των ερευνητικών ερωτημάτων, 

η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετούταν καθώς και η συνάφεια των 

αποτελεσμάτων με την συγκεκριμένη έρευνα.  Με τις ενέργειες αυτές διασφαλίζεται 

ότι στη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα μελετηθούν παραδείγματα ερευνητικών 

εργαλείων, τα οποία αξιολογούν διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης και ως εκ 

τούτου προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες, που μπορούν να αξιοποιηθούν στη 

συγκεκριμένη εργασία. Από τα 35 άρθρα που εντοπίστηκαν, επιλέχθηκαν 16 για την 

συγγραφή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ενώ 19 απορρίφθηκαν. Στο σύνολό τους 

τα ερευνητικά άρθρα είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα. 

Στις ερευνητικές εργασίες που μελετήθηκαν, ανιχνεύθηκε ποικιλία ερευνητικών 

εργαλείων συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση διερευνητικών περιβαλλόντων.  

 

 



Πίνακας 4 Ερευνητικά εργαλεία για την αξιολόγηση διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης 

Σε έξι ερευνητικά άρθρα γίνεται χρήση συνεντεύξεων, έξι στηρίχθηκαν στη χρήση 

ρουμπρικών και πέντε στην ανάλυση σχεδίου διδασκαλίας. Σε τρεις έρευνες 

ανιχνεύθηκε η χρήση ερωτηματολογίων ενώ δύο ακόμα βασίζονται σε άλλα εργαλεία. 

Επιπρόσθετα, το χρονολογικό εύρος στο οποίο ανήκουν είναι 35 έτη (1980 – 2015). 

Για την οργάνωση και πιο εύκολη επεξεργασία τους, τα ερευνητικά άρθρα 

αριθμήθηκαν, από το πιο παλιό προς το πιο νέο. Έπειτα δημιουργήθηκε πίνακας όπου 

τα άρθρα εμφανίζονται αριθμημένα, ταξινομημένα ανά έτος ενώ με χρωματικές 

ενδείξεις κωδικοποιούνται οι διάφοροι τύποι εργαλείων που ανιχνεύθηκαν. Μετά 

από τη μελέτη κάθε έρευνας, ακολουθούσε συγγραφή σύντομης περίληψης των πιο 

σημαντικών στοιχείων που περιγράφουν τους στόχους και  ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη 

προσοχή δόθηκε στη δημιουργία σημειώσεων για το κομμάτι που αφορά την 

Στοιχεία της έρευνας Εργαλεία συλλογής δεδομένων  
Tafoya, Sunal, Knecht (1980) Lesson Plan Analysis: The AIP Procedure 

Pizzini, Shepardson & Abell 
(1991) 

Lesson Plan Analysis: The AIP Procedure (Tafoya, 1980) 

Zion, Cohen & Amir (2007) Semi - Structured Interviews 

Fay, Grove, Towns & Bretz 
(2007) 

Rubric: Continuum of Scientific Inquiry (Lederman, 2004) 

Buck, Bretz & Towns (2008) 

Rubric: Developed based on literature review (Schwab, 
1962; Herron, 1971; Fuhrman et al., 
1978; Tamir & Lunetta, 1978; Germann, Haskins & Auls, 
1996; Chinn & Malhotra, 2002; Brown et al., 2006) 

Rich, Hannafin (2008) Semi - Structured Interviews 

Jacobs, Martin, Otieno (2008) Lesson Plan Analysis: The SLPAI 

Gengarelly & Abrams (2008) Semi-structured interviews 

Sadeh, Zion (2009) Semi-structured interviews 

Luft (2010) 
1. Rubric: The EIOR  
2. Semi - Structured Interviews 

Xu & Talanquer (2012) 
Rubric: Adaptation based on literature review (NRC, 
2000; Fay, Grove, Towns & Bretz, 2007) 

Herrington, Luxford & 
Yezierski (2012) 

1. Rubric: Continuum of Scientific Inquiry (Lederman, 
2004) 
2. Lesson Plan Analysis: SLPAIR 

Bulunuz, Jarett & Martin – 
Hansen (2012) 

Rubric: adapted from Schwab (1960) & Zembal-Saul et al. 
(2002) 

Bunterm, Leeb, Ng Lan 
Kongb, Srikoona,  
Vangpoomyaic, 
Rattanavongsad, Rachahoone 
(2014) 

Questionnaire: Adaptation of the Science Process Skills 
Test (Takham, 2002) 

Lederman, Lederman, Bartos, 
Bartels, Meyer, Schwarz 
(2014) 

Questionnaire: The Views About Scientific Inquiry (VASI) 

Ratinen, Viiri, Lehesvuori, 
Kokkonen (2015) 

1. Lesson Plan Content Analysis 
2. Stimulated Recall Interviews 



ερευνητική μεθοδολογία. Κατά το τέλος αυτού του σταδίου, τα αποτελέσματα της 

παραπάνω διαδικασίας γνωστοποιήθηκαν στα μέλη της τριμελούς επιτροπής, ώστε 

να αποφευχθούν και να διορθωθούν τυχόν προβλήματα μη συμβατότητας στη 

βιβλιογραφία ή μεθοδολογικά λάθη στη διαδικασία της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκε η συγγραφή  της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Επιλέχθηκε ο τύπος βιβλιογραφικής ανασκόπησης «Μελέτη – Μελέτη» (Study – by – 

Study Literature Review; Creswell, 2012). Το συγκεκριμένο είδος βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης προσφέρει αναλυτική περιγραφή των κυριότερων σημείων κάθε 

έρευνας, ομαδοποιημένα υπό ενός ευρύτερου θέματος. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, οι ομάδες δημιουργήθηκαν με βάση τα είδη ερευνητικών εργαλείων και 

ταξινομήθηκαν ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισής τους. Τα άρθρα σε κάθε ομάδα 

παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από το παλαιότερο και 

καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο.  

 

 

 

Η ανασκόπηση κλείνει συνοψίζοντας τα κυριότερα σημεία στην βιβλιογραφία, 
προσφέροντας  μια σειρά επιχειρημάτων για την ανάγκη να συμπεριληφθεί στη 
συγκεκριμένη έρευνα, τονίζοντας παράλληλα την αξία των ερευνητικών ερωτημάτων. 

 

 Συνεντεύξεις 

Η συνέντευξη αποτελεί εργαλείο συλλογής δεδομένων για θεωρίες, πεποιθήσεις 

και υποκείμενες στάσεις με ποιοτικό τρόπο. (Rudduck & Hopkins, 1985; Stenhouse, 

1975 στο Zion et al., 2007). Η μέθοδος της συνέντευξης αποτελεί κοινό εργαλείο 

συλλογής δεδομένων σε 6 από τις 16 έρευνες που μελετήθηκαν (Gengarelly & Abrams, 

2009; Luft, 2001; Moyer, 2012; Ratinen, 2015; Rich & Hannafin, 2008; Sadeh & Zion, 

2009; Zion, Cohen, & Amir, 2007). Ενώ, ωστόσο, η συνέντευξη αποτελεί κοινή 

πρακτική, το πρωτόκολλο διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς και τα ιδιαίτερα 

Διάγραμμα 1: Συγκεντρωτικό διάγραμμα εργαλείων αξιολόγησης διερευνητικών πρακτικών 
διδασκαλίας 
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χαρακτηριστικά της κάθε έρευνας. Στις ερευνητικές εργασίες που μελετήθηκαν, ο πιο 

συχνά εμφανιζόμενος τύπος συνέντευξης είναι αυτός της ημι-δομημένης. Παρακάτω 

παρατίθενται και περιγράφονται τα σημαντικότερα σημεία των ερευνητικών άρθρων, 

τα οποία χρησιμοποιούν τη μέθοδο της συνέντευξης για τη συλλογή δεδομένων που 

θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης. 

Η έρευνα των Zion et al. (2007) έχει ως στόχο να χαρακτηρίσει τις αρχές δυναμικής 
διερεύνησης (Zion et al., 2004), στις όποιες δίνεται έμφαση από τους εκπαιδευτικούς 
καθώς και να διαγνώσει δυσκολίες στην εφαρμογή της ανοιχτής δυναμικής 
διερεύνησης. Προς απάντηση των παραπάνω ερευνητικών υποθέσεων, συλλέχθηκαν 
ποιοτικά δεδομένα, προερχόμενα από το πλαίσιο διδασκαλίας του προγράμματος 
Biomind, κατά τη διάρκεια του οποίου μαθητές λυκείου εμπλέκονται σε διαδικασίες 
ανοιχτής διερεύνησης στο μάθημα της βιολογίας. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 
αποκάλυψαν θεωρίες, πεποιθήσεις και υποκείμενες στάσεις των εκπαιδευτικών. Οι 
ερευνητές καταλήγουν στην παραδοχή ότι η διαδικασία υποστήριξης των μαθητών 
στην δυναμική διερεύνηση είναι πολυδιάστατη και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
διερευνητικών πρακτικών. Επιπλέον εντοπίστηκαν διάφορες ομάδες δυσκολιών που 
μπορεί να προκύψουν, όπως το περιορισμένο εύρος γνώσεων για τις ΦΕ μαθητών και 
εκπαιδευτικών και η επιβολή περιοριστικού χρονοδιαγράμματος.  

Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις είχαν διάρκεια μία ώρα και πραγματοποιήθηκαν 
δύο φορές κατά τη διάρκεια της έρευνας, η πρώτη κατά τα αρχικά στάδια του 
προγράμματος biomind και η δεύτερη κατά τα τελικά. Οι συμμετέχοντες ήταν 
εκπαιδευτικοί που λάμβαναν μέρος στο πρόγραμμα. Οι ερευνητές θεώρησαν 
σημαντικό στο περιβάλλον που πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις να επικρατεί 
ησυχία και να διασφαλιστεί η άνεση των εκπαιδευτικών. Η πρώτη ομάδα 
συνεντεύξεων απαρτιζόταν από έξι γενικές ερωτήσεις προς όλους τους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που αφορούν τον διερευνητικό σχεδιασμό, τις 
δυσκολίες στην υποστήριξη των μαθητών και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν 
για να ξεπεραστούν. Η δεύτερη ομάδα συνεντεύξεων απαρτιζόταν επίσης από έξι 
ερωτήσεις γενικής φύσης, προς όλους τους συμμετέχοντες. Οι ερωτήσεις είχαν ως 
στόχο να εκμαιεύσουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανοιχτή 
διερεύνηση. Επιπλέον, ανάλογα με τη φύση των απαντήσεων στην πρώτη συνέντευξη, 
ασκήθηκαν στους εκπαιδευτικούς επιπλέον διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

Η έρευνα των Rich & Hannafin (2008) παρουσιάζει πέντε αρχές που διέπουν τη 
διερευνητική διδασκαλία και εκθέτει μια μελέτη περίπτωσης κατά την οποία 
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος επαγγελματικής 
ανάπτυξης των Η.Π.Α., έκαναν χρήση τεκμηριωμένης υποστήριξης αποφάσεων 
(evidence-based decision support - EBDS). Η μέθοδος EBDS έχει σκοπό να υποστηρίζει 
τους εκπαιδευτικούς στις διαδικασίες ανάλυσης και προσαρμογής των διδασκαλιών 
τους, μέσω της χρήσης εργαλείου ανάλυσης βίντεο. Η μελέτη περίπτωσης μελετήθηκε 
ως προς την αλληλεπίδραση των μεθοδολογικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν για 
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, την αυτό-καθοδηγούμενη 
διερεύνηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών και την ανατροφοδότηση από την 
συνεργασία των εκπαιδευτικών, κατά τη διαδικασία λήψης διδακτικών αποφάσεων. 
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, αρχικά δέχτηκαν 
την καθοδήγηση από τα εργαλεία ανάλυσης διδασκαλίας, ωστόσο τα παραμέρισαν 



προς όφελος της άτυπης αυτοαξιολόγησης και του αναστοχασμού από τους 
συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς, όταν ανέλαβαν την ευθύνη της διδασκαλίας στις 
δικές τους τάξεις. Συζητείται, επιπρόσθετα, ο ρόλος την εξωτερικής υποστήριξης και 
των βιντεοσκοπημένων τεκμηρίων  στην καθοδήγηση υποψήφιων εκπαιδευτικών για 
τη διερεύνηση. 

Τα πρωτόκολλα των ημι-δομημένων συνεντεύξεων παρακολούθησης δομήθηκαν 
μέσω της επιλογής «Μεγάλων Ερωτήσεων», όπως αυτές περιγράφονται από τον 
Mason (1996 στο Rich & Hannafin, 2008). Οι «Μεγάλες Ερωτήσεις» καθοδηγούν την 
συνέντευξη καθώς και τη δημιουργία υποερωτημάτων, ενώ διευκολύνουν την 
κατανομή τους σε κατηγορίες μικρο-επιπέδου. Στόχο των συνεντεύξεων αποτελούσε 
η έκθεση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, σχετικά με την επιρροή της 
προσέγγισης EBDS στις διδακτικές τους αποφάσεις. Οι ερευνητές ζήτησαν από τους 
συμμετέχοντες να περιγράψουν πώς/εάν τα δεδομένα των εργαλείων επηρέασαν τον 
τρόπο κατανόησης και θέσπισης των διδακτικών τους προσεγγίσεων. Οι 
συμμετέχοντες εξέθεσαν σε ποιο βαθμό χρησιμοποίησαν το νέο θεσμικό εργαλείο για 
την αξιολόγηση της διδασκαλίας καθώς και την όποια επιρροή άσκησε αυτό στις 
διδακτικές αποφάσεις τους. Μετά την διεξαγωγή των συνεντεύξεων με τους 
υποψήφιους εκπαιδευτικούς, εφαρμόστηκε παρόμοιο πρωτόκολλο στους 
συνεργαζόμενων εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, στοχεύοντας στην ανίχνευση σημείων 
ταύτισης ή απόκλισης. 

Η θεματολογία της έρευνας των Gengarelly & Abrams (2009) εστιάζει στην 
εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα διερεύνησης, ως πτυχή των προσπαθειών 
ανασχηματισμού της εκπαίδευσης στις ΦΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
κρατικά χρηματοδοτούμενου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για τη 
βελτίωση της διερευνητικής διδασκαλίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει 
την ταυτόχρονη δράση μόνιμων και απόφοιτων εκπαιδευτικών στο ίδιο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. Οι ερευνητές στοχεύουν στην εξέταση των ρόλων των αποφοίτων, των 
μόνιμων εκπαιδευτικών και της σχολικής κουλτούρας στην εφαρμογή της 
διερευνητικής διδασκαλίας. Επιπλέον, διερευνώνται οι αντιλήψεις των αποφοίτων 
για την διερεύνηση που διδάσκεται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 
αντιπαραβολή με τις γνώσεις που απέκτησαν οι ίδιοι μέσω προσωπικής έρευνας. Τα 
ποιοτικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα εκπαιδευτικά μοντέλα προσανατολίστηκαν 
προς μια πιο διερευνητική κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  

Τα αποτελέσματα σκιαγραφούν έναν χάρτη παραγόντων που επηρεάζουν τη 
διερευνητική διδασκαλία, με επίκεντρο την κουλτούρα του σχολείου. Οι απόφοιτοι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αποτελέσματα της προσωπικής τους έρευνας 
εμφανίζουν δομικές ομοιότητες με το διερευνητικό περιεχόμενο που διδάσκεται 
στους μαθητές λυκείου. Ωστόσο, θεωρούν ότι η προσωπική έρευνα εμφανίζει 
λιγότερους περιορισμούς από προϋπάρχουσες γνώσεις, μικρότερο βαθμό 
κατεύθυνσης από μέντορες και μεγαλύτερο ποσοστό εις βάθος γνώσεων. Οι 
ερευνητές καταλήγουν συμπεραίνοντας ότι η επιστημονική συνύπαρξη αποφοίτων-
μονίμων εκπαιδευτικών αποτελεί ένα εν δυνάμει αποτελεσματικό μοντέλο 
επαγγελματικής εξέλιξης για τη δημιουργία θετικής και με διάρκεια αλλαγής στην 
εκπαίδευση των ΦΕ. 



Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά το δεύτερο 
ακαδημαϊκό έτος πραγματοποίησης της έρευνας, σε τρία χρονικά σημεία, στην αρχή 
του ακαδημαϊκού έτους (Αύγουστος), στο μέσο (Ιανουάριος) και λίγο πριν τη λήξη του 
(Μάιος). Συμμετέχοντες ήταν οι μόνιμοι και απόφοιτοι εκπαιδευτικοί. Όλες οι 
συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν. Είχαν 
διάρκεια σαράντα λεπτά. Οι ερωτήσεις αφορούσαν την έρευνα των αποφοίτων 
εκπαιδευτικών, τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, την εφαρμογή της 
διερευνητικής διδασκαλίας, τις επιτυχίες και τις προκλήσεις με τις οποίες ήρθαν 
αντιμέτωποι καθώς και γενικές σκέψεις τους σχετικά με τη διερεύνηση.  

Στοιχεία της 
Έρευνας 

Δείγμα Στόχος Θέματα ερωτήσεων 

Zion, Cohen & 
Amir (2007) 

10 εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  

Έκθεση θεωριών, 
πεποιθήσεων και 
υποκείμενων 
στάσεων 

 Σχεδιασμός διερεύνησης 

 Εμπόδια στην υποστήριξη των 
μαθητών 

 Ενέργειες αντιμετώπισης 
εμποδίων 

 Απόψεις για την ανοιχτή 
διερεύνηση 

Rich, Hannafin 
(2008) 

26 υποψήφιοι 
εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Έκθεση 
αντιλήψεων 

Περιγραφή επιρροής του εργαλείου 
στις διδακτικές αποφάσεις 

Gengarelly & 
Abrams (2008) 

10 απόφοιτοι 
εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Διερεύνηση ρόλων 

 Έρευνα 

 Συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 

 Εφαρμογή της διερευνητικής 
διδασκαλίας 

 Επιτυχίες & προκλήσεις 

 Γενικές απόψεις 

Sadeh, Zion 
(2009) 

50 μαθητές 
Λυκείου 

Εντοπισμός 
στοιχείων 
βελτίωσης 
μαθησιακής 
απόδοσης 

Περιγραφή λεπτομερειών της 
μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
παραδειγμάτων 

Luft (2010) 
14 εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Αποτύπωση 
πεποιθήσεων 

 Δημιουργία μεταφορών για την 
περιγραφή του ρόλου των 
εκπαιδευτικών 

 Διατύπωση ορισμών για τη 
διερεύνηση 

 'Έκφραση εμπειριών 

Ratinen, Viiri, 
Lehesvuori, 
Kokkonen 
(2015) 

20 υποψήφιοι 
εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Αποκάλυψη 
πρακτικών 
γνώσεων 

Αυτοαξιολόγηση μέσω προβολής 
βιντεοσκοπημένου υλικού 

Πίνακας 5 Συνεντεύξεις ως μέσο αξιολόγησης διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης 

Στη μελέτη των Sadeh & Zion συγκρίνεται η επίδραση ανοιχτών και 
καθοδηγούμενων διερευνητικών προσεγγίσεων στην επίδοση μαθητών λυκείου σε 
σχέση με την δυναμική διερεύνηση (Zion et al., 2004) στο μάθημα της βιολογίας. Η 



ερευνητική υπόθεση είναι ότι οι μαθητές που ενεπλάκησαν σε διαδικασίες ανοιχτής 
διερεύνησης εξ αρχής – σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον σχηματισμό 
ερωτημάτων και σχεδιασμού κάθε πλευράς της διερεύνησης – θα πετύχουν 
καλύτερες επιδόσεις από μαθητές που βίωσαν καθοδηγούμενη διερεύνηση, από την 
σκοπιά την ανάπτυξης των επιδόσεων στη δυναμική διερεύνηση.  

Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε ότι οι μαθητές που βίωσαν την 
προσέγγιση της ανοιχτής διερεύνησης χρησιμοποίησαν σημαντικά υψηλότερη 
επίδοση με βάση τα κριτήρια «αλλαγές κατά τη διάρκεια της διερεύνησης»  και 
«διαδικαστική  γνώση». Ωστόσο τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μη σημαντική 
διαφορά στις επιδόσεις των κριτηρίων «η μάθηση ως διαδικασία» και 
«συναισθηματικές πτυχές». Οι ερευνητές ολοκληρώνουν την μελέτη παραθέτοντας το 
συμπέρασμα πως η εφαρμογή των επιδόσεων στη δυναμική διερεύνηση κατά τη 
διερευνητική μάθηση μπορεί να ρίξει φως σε στοιχεία διαδικαστικής και 
επιστημολογικής κατανόησης των μαθητών που κάνουν διερεύνηση. 

Συμμετέχοντες στη διαδικασία των ημι-δομημένων συνεντεύξεων ήταν μαθητές 
λυκείου. Οι συνεντεύξεις στόχευαν στον εντοπισμό και χαρακτηρισμό στοιχείων που 
αποκαλύπτουν βελτίωση της επίδοσης των μαθητών  στη δυναμική διερεύνηση. 
Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συνεντεύξεις ανά μαθητή κατά την έναρξη και την 
ολοκλήρωση του προγράμματος. Μέσω των ερωτήσεων οι μαθητές ενθαρρύνονταν 
να περιγράψουν λεπτομέρειες για τη μαθησιακή διαδικασία μέσω παραδειγμάτων. 
Οι ερωτήσεις προέκυψαν με βάση τα τέσσερα κριτήρια – κατηγορίες που 
περιγράφονται από τους Zion et al. (2004). Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται 1) σε 
αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, 2) στη μάθηση ως 
διαδικασία, 3) στη διαδικαστική γνώση και 4) σε συναισθηματικές πτυχές.  

Στηριζόμενοι σε βιβλιογραφικά ευρήματα, οι ερευνητές θεώρησαν σκόπιμη την 
επιμόρφωση των συνεντευκτών στη διαδικασία της διεξαγωγής συνεντεύξεων. Προς 
στήριξη αυτής της ενέργειας, οι συγγραφείς αναφέρουν πορίσματα ερευνών που 
δείχνουν ότι η στάση του συνεντευκτή επηρεάζει τις απόψεις του 
συνεντευξιαζόμενου (Patton, 1990 στο Sadeh & Zion, 2009). Συνεχίζουν παραθέτοντας 
την άποψη που εκφράζει ότι η συνέντευξη είναι τόσο ένα εργαλείο συλλογής 
δεδομένων όσο μια διαδικασία κατά την οποία οι συμμετέχοντες δημιουργούν μια 
πραγματικότητα, η οποία μπορεί, ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό, να αλλοιώσει το 
περιεχόμενο (Woods, 1996 στο Sadeh & Zion, 2009). Τέλος, για την διαφύλαξη του 
κλίματος ιδιωτικότητας και εμπιστοσύνης, κάποιες από τις συνεντεύξεις δεν 
ηχογραφήθηκαν, σύμφωνα με τις επιθυμίες των μαθητών (Shkedi, 2003 στο Sadeh & 
Zion, 2009). Αντισταθμιστικά κρατήθηκαν γραπτές σημειώσεις πριν και μετά τη 
διεξαγωγή των συνεντεύξεων, με τη συναίνεση των μαθητών (Sabar, 1999 στο Sadeh 
& Zion, 2009).  

Η Luft διερεύνησε την επίδραση προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με πρακτικές διερευνητικής 
διδασκαλίας (The Inquiry-Based Demonstration Classroom in-service programme - 
IBDC), στις απόψεις 14 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 
εκπαιδευτικοί διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με την διδακτική τους 
εμπειρία. Η ερευνήτρια χαρακτηρίζει το πρόγραμμα IBDC ως μοντέλο επαγγελματικής 
ανάπτυξης που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των ιδανικών και σε χρήση πρακτικών και 



προωθεί την αναθεωρημένη διδασκαλία για τις ΦΕ (Luft & Pizzini, 1998 στο Luft, 
2010). Η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει ότι το πρόγραμμα άσκησε επίδραση 
στους εκπαιδευτικούς, η οποία ωστόσο διαφοροποιείται στις δύο ομάδες 
εκπαιδευτικών. Οι  εκπαιδευτικοί με τη μικρότερη εμπειρία άλλαξαν τις στάσεις σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τις πρακτικές τους, ενώ οι έμπειροι το αντίθετο. Η Luft 
συμπεραίνει ότι η περιορισμένη χρήση μαθητοκεντρικών πρακτικών από τους 
εκπαιδευτικούς με τη μικρότερη εμπειρία οφείλεται στο ευμετάβλητο του 
συστήματος πεποιθήσεών τους, ενώ για τους έμπειρους εκπαιδευτικούς το 
θεμελιωμένο σύστημα πεποιθήσεων λειτουργεί καταλυτικά ως προς την υιοθέτηση 
μαθητοκεντρικών πρακτικών.  Με βάση τα ευρήματα της έρευνας γίνεται συζήτηση 
για την εφαρμογή των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Συμμετέχοντες στις ημι-δομημένες συνεντεύξεις είναι οι 14 εκπαιδευτικοί του 
προγράμματος IBDC. Οι συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν για την αποτύπωση των 
πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα IBDC και πραγματοποιήθηκαν σε 
τρεις δεδομένες χρονικές στιγμές: πριν την αρχή των καλοκαιρινών εργαστηρίων του 
προγράμματος, στο μέσο του σχολικού έτους (Ιανουάριος) και στο τέλος του. Οι 
συνεντεύξεις είχαν διάρκεια 30-45 λεπτά και οι ερωτήσεις αφορούσαν την 
δημιουργία μεταφορών για την περιγραφή του ρόλου των εκπαιδευτικών στην τάξη, 
την διατύπωση ορισμών για τη διερεύνηση καθώς και την έκφραση εμπειριών τους 
σε εκτεταμένους κύκλους διερευνητικών διδασκαλιών. Ο σχηματισμός των 
ερωτήσεων και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων  επηρεάστηκαν και καθοδηγήθηκαν 
από έρευνες που εντοπίστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία (Berg, 1998; Briscoe, 1991; 
Coffey & Atkinson, 1996; Brockmeyer, 1998 στο Luft, 2010). Τέλος αναφέρεται πως 
όπου ήταν δυνατό, η διεξαγωγή μιας ημι-δομημένης συνέντευξης συνδυαζόταν με τη 
διεξαγωγή μιας δομημένης, η οποία αποτελούσε επιπρόσθετο εργαλείο συλλογής 
δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας. 

Η μελέτη των Ratinen et al. (2015) εξετάζει την πρακτική γνώση (practical 
knowledge) υποψήφιων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την 
κλιματική αλλαγή για το δημοτικό σχολείο. Η πρακτική γνώση των εκπαιδευτικών 
περιέχει τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη στοχοθεσία, τις αξίες και τις 
εκπαιδευτικές αρχές, που διέπουν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές. Οι συγγραφείς 
σημειώνουν ότι οι γνώσεις για την επιρροή της πρακτικής γνώσης στη διδασκαλία 
είναι περιορισμένες Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν τα 
δικά τους σχέδια μαθήματος κάνοντας χρήση των αρχών και ιδεών της διερευνητικής 
διδασκαλίας για τις ΦΕ και της επικοινωνιακής προσέγγισης. Οι ίδιες δύο 
προσεγγίσεις εφαρμόστηκαν στην ανάλυση των διδασκαλιών, ώστε να δημιουργηθεί 
μια ευρεία βάση για τη μελέτη των πεποιθήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών 
σχετικά με τη διδασκαλία στις ΦΕ.  

Η ανάλυση των δεδομένων έφερε στο φως διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας στην 
εφαρμογή του διερευνητικού τρόπου μάθησης, ενώ η επικοινωνιακή μέθοδος δεν 
συνειδητοποιήθηκε πλήρως σε κανένα από τα μαθήματα. Οι συνεντεύξεις ανάκλησης 
τόνισαν ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατέχουν επαρκείς γνώσεις ώστε να 
αναστοχαστούν τις διδασκαλίες τους και την κατάλληλη ενημερότητα για τη χρήση 
της επικοινωνιακής προσέγγισης. Με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων από την 
ανάλυση των σχεδίων διδασκαλίας, την επικοινωνιακή ανάλυση και τις συνεντεύξεις 



ανάκλησης, οι ερευνητές πέτυχαν μεγαλύτερο βαθμό κατανόησης της πρακτικής 
γνώσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών. 

Οι ομαδικές συνεντεύξεις ανάκλησης (Schepens, Aelterman & Van Koer, 2007 στο 
Ratinen et al., 2015) πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την αποκάλυψη των πρακτικών 
γνώσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών και τη συλλογή των αυτοαξιολογήσεων τους 
αναφορικά με τα σχέδια μαθήματος και την εφαρμογή των διερευνητικών 
διδασκαλιών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης προβάλλονταν αποσπάσματα 
βιντεοσκοπημένου υλικού από τις εφαρμοσμένες διδασκαλίες. Με αυτό τον τρόπο, οι 
ερευνητές στοχεύουν στην ανάκληση σκέψεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των 
σταδίων του σχεδιασμού και της εφαρμογής. 

 

 Ρουμπρίκες 

Το μεθοδολογικό εργαλείο με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης – μαζί με τις 

συνεντεύξεις – αποτελεί η ρουμπρίκα. Η ρουμπρίκα περιλαμβάνει μια ομάδα 

οργανωμένων κατηγοριών, που πλαισιώνουν ένα σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης. 

Τυπικά χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση μαθητών ενώ χρήση τους γίνεται και σε 

περιπτώσεις που απαιτείται ταξινόμηση των χαρακτηριστικών ενός εγγράφου (Fay, 

Grove, Towns, & Bretz, 2007). 

Οι Fay et al. (2007) μελετούν τα επίπεδα της διερεύνησης στο προπτυχιακό 

εργαστήριο των, ορμώμενοι από την παραδοχή ότι δεν υφίσταται κοινός τόπος 

μεταξύ των χημικών για τα βασικά χαρακτηριστικά της διερεύνησης που 

πραγματοποιείται σε αυτούς τους χώρους. Οι ερευνητές ανίχνευσαν και 

τροποποίησαν ρουμπρίκα από τη βιβλιογραφία, η οποία αρχικά αφορούσε τις τάξεις 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση μέσω της 

ρουμπρίκας πραγματοποιήθηκε τόσο σε πειράματα έγκριτων επιστημονικών άρθρων  

όσο και σε πειράματα που η διάθεσή τους προέρχεται από το εμπόριο.  Η διαδικασία 

της αξιολόγησης αποκάλυψε ποικιλομορφία στη χρήση του όρου «διερεύνηση» ενώ 

η αναθεωρημένη ρουμπρίκα αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για την 

εξέταση των αναλυτικών προγραμμάτων Χημείας (Chem. Educ. Res. Pract., 2007, 8 (2), 

212-219 στο Fay et al., 2007). 

Δεδομένης της εγκυρότητας της ρουμπρίκας για το Συνεχές της Επιστημονικής 

Διερεύνησης (Continuum of Scientific Inquiry rubric, Lederman, 2004) σε λυκειακά 

μαθήματα ΦΕ, οι ερευνητές αναρωτήθηκαν εάν η εγκυρότητα διατηρείται για τον 

χαρακτηρισμό τη διερεύνησης στα προπτυχιακά εργαστηριακά μαθήματα. Έτσι 

προχώρησαν σε τροποποίηση του αρχικού εργαλείου, ώστε να αξιολογήσουν τα 

πειράματα που πραγματοποιούνται στα εργαστηριακά μαθήματα. Επιλέχθηκαν 28 

πειράματα για την εδραίωση της αξιοπιστίας του εργαλείου. Γενικά/περιβαλλοντικά 

πειράματα επιλέχθηκαν από τρία εμπορικά δημοσιευμένα ΑΠ (Abraham and Pavelich, 

1999; Bauer et al., 2005; Wink et al., 2005 στο Fay et al., 2007) τα οποία περιείχαν στον 

τίτλο τους τη  λέξη «διερεύνηση». Δύο από τα ΑΠ ήταν δομημένα έτσι ώστε να 

προτείνουν δραστηριότητες διαφορετικού βαθμού διερεύνησης. Πειράματα 



οργανικής χημείας επιλέχθηκαν από το Journal of Chemical Education (Senkbeil, 1999; 

Krishnamurty et al., 2000; Ciacco et al., 2001; Wachter-Jurcsak and Reddin, 2001; 

Amburgey-Peters and Haynes, 2005; Baru and Mohan, 2005; Cough and Goldman, 

2005; Kjonaas and Mattingly, 2005; Nicaise et al., 2005; White and Kittredge, 2005 στο 

Fay et al., 2007) με την αναζήτηση των όρων inquiry και discovery – based learning 

στις λέξεις κλειδιά. Τα πειράματα επιλέχθηκαν ώστε να περιέχουν ένα ευρύ φάσμα 

χημικών εννοιών. Η αξιοπιστία μεταξύ αξιολογητών υπολογίστηκε ανεξάρτητα για τα 

18 γενικά και τα 10 πειράματα οργανικής χημείας. 

Τα πειράματα εξετάστηκαν με βάση τα παρακάτω τμήματα: προ-εργαστηριακές 

πληροφορίες, διαδικασία, υπολογισμοί/αποτελέσματα. Η διαδικασία ανάλυσης 

πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

1. Αρχικά ανιχνευόταν εάν το πείραμα έθετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή 

ασκούσε μια ερώτηση για ένα φαινόμενο. 

2. Στο επόμενο βήμα βαθμονομούνταν οι πειραματικές διαδικασίες, έτσι ώστε 

να αντανακλούν τον βαθμό αυτονομίας που προσέφεραν στους σπουδαστές. 

Τέλος, εξετάζοντας την ποικιλία των ερωτήσεων στο μετα-εργαστηριακό στάδιο 

και συγκρίνοντάς τις με τις πληροφορίες που προσφέρονταν πριν τη διεξαγωγή του 

εργαστηρίου, τα πειράματα κρίνονταν ως προς τι βαθμό καλούσαν τους φοιτητές να 

διατυπώσουν συμπεράσματα και να πραγματοποιήσουν υπολογισμούς, σε σύνδεση 

με τις πληροφορίες που τους δίδονταν πριν το εργαστήριο.  

Μια ομάδα τριών ερευνητών αξιολογούσε κάθε εργαστηριακή δραστηριότητα 

δύο φορές. Οι ερευνητές έκαναν ατομικά χρήση της ρουμπρίκας για την αξιολόγηση 

και στη συνέχεια πραγματοποιούσαν συναντήσεις για την συζήτηση των εκτιμήσεών 

τους. Η αξιολόγηση των πειραμάτων επαναλαμβανόταν, επιτρέποντας την αλλαγή, 

εφόσον ήταν επιθυμητή από τον εκάστοτε ερευνητή. Τέλος, για κάθε πείραμα γινόταν 

υπολογισμός της αξιοπιστίας μεταξύ των αξιολογητών (inter – rater reliability).  

Οι Buck et al. (2008) επιχειρούν να γεφυρώσουν τις αποκλίσεις που αφορούν τη 

χρήση της λέξης «διερεύνηση», προτείνοντας μια ρουμπρίκα ποιοτικού χαρακτήρα, 

για τον χαρακτηρισμό της διερεύνησης στα προπτυχιακά εργαστήρια.  Τον κοινό 

στόχο για εμπλοκή των μαθητών/φοιτητών σε διαδικασίες διερεύνησης υπονομεύει 

η άκριτη χρήση της λέξης «διερεύνηση», τόσο σε πρακτικό επίπεδο όσο και στη 

βιβλιογραφία. Στη βιβλιογραφία, συγκεκριμένα, δεν είναι πάντα ξεκάθαρο εάν ο όρος 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει διδακτική ή ερευνητική μέθοδο (Flick, 2005 στο 

Buck et al., 2008). Στη συγκεκριμένη έρευνα οι συγγραφείς προτείνουν μια ποιοτική 

ρουμπρίκα, σχεδιασμένη για να ανιχνεύει το επίπεδο διερεύνησης των 

εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο προπτυχιακό εργαστήριο και τα αντίστοιχα ΑΠ. 

Δεν επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι διερεύνηση;» αλλά 

παρέχεται ένα μεθοδολογικό εργαλείο ανίχνευσης των ποικίλων επιπέδων μαθητικής 

αυτονομίας.  

 Για τη δημιουργία της ρουμπρίκας, οι ερευνητές στηρίχθηκαν σε ενδελεχή 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για αντίστοιχα εργαλεία. Το εργαλείο που 



αναπτύχθηκε βασίζεται και επεκτείνει τα επίπεδα διακριτότητας των προηγούμενων 

ρουμπρικών. Οι ερευνητές συνέλλεξαν προς αξιολόγηση εργαστηριακά εγχειρίδια 

πανεπιστημιακού επιπέδου από μεγάλο εύρος επιστημονικών τομέων. Η επιλογή 

πραγματοποιήθηκε υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ο όρος «διερεύνηση» στον τίτλο 

ή βάσει αναφορών στη βιβλιογραφία που εξετάζει το θέμα της διερεύνησης. 

Αναλύθηκαν 22 εγχειρίδια και σχεδόν 400 πειράματα, τα οποία οδήγησαν στην 

άρθρωση πιο διακεκριμένων επιπέδων διερεύνησης και πιο λεπτομερών 

χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά της ρουμπρίκας προήλθαν από δύο πηγές: την 

ορολογία των εργαστηριακών εγχειριδίων για την οργάνωση του εργαστηρίου και τα 

κύρια χαρακτηριστικά μιας εργαστηριακής δραστηριότητας, όπου οι φοιτητές 

λειτουργούν αυτόνομα. Κάθε δραστηριότητα ή πείραμα αναλύθηκε με κριτήριο τον 

βαθμό αυτονομίας των φοιτητών.  

Η ρουμπρίκα αποτελείται από έξι χαρακτηριστικά και πέντε επίπεδα. Τα 

χαρακτηριστικά  αντιπροσωπεύουν σημεία των δραστηριοτήτων όπου οι φοιτητές 

είχαν την ευκαιρία να δράσουν αυτόνομα. Παρόλο που η ρουμπρίκα δεν σχεδιάστηκε 

για εφαρμογή σε παρατήρηση, τα επίπεδα αυτονομίας που επιτρέπει μια 

δραστηριότητα είναι διακριτά. Το πρώτο από τα έξι χαρακτηριστικά 

«Πρόβλημα/Ερώτηση» αναφέρεται στο υπό εξέταση θέμα κάθε δραστηριότητας. Η 

ρουμπρίκα δεν αξιολογεί την πολυπλοκότητα του θέματος, αλλά την εστιάζει στον 

βαθμό αυτονομίας των φοιτητών. Το χαρακτηριστικό «Θεωρία/Υπόβαθρο» 

αναφέρεται στις προαπαιτούμενες γνώσεις για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. 

Το «Διαδικασίες/Σχεδιασμός» αφορά τις πειραματικές διαδικασίες που 

πραγματοποιούν οι φοιτητές, ενώ  το «Ανάλυση αποτελεσμάτων» προσδιορίζει τον 

τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται και αναλύονται τα δεδομένα. Τέλος, το 

«Επικοινωνία αποτελεσμάτων» χαρακτηρίζει τον τρόπο που παρουσιάζονται τα 

δεδομένα και τα ευρήματα, ενώ το χαρακτηριστικό «Συμπεράσματα» ερευνά εάν το 

εγχειρίδιο προσφέρει μια περίληψη ή λίστα των παρατηρήσεων και αποτελεσμάτων, 

τα οποία θα έπρεπε να έχουν αποκτηθεί στο εργαστήριο.  

Τα πέντε επίπεδα της ρουμπρίκας δηλώνουν τον βαθμό καθοδήγησης που 

προσφέρει η εκάστοτε εργαστηριακή δραστηριότητα. Κάθε επίπεδο αντιστοιχεί σε 

μια συγκεκριμένη μορφή διερεύνησης. Το «Επίπεδο 0 – Επιβεβαίωση» αντιστοιχεί σε 

δραστηριότητες όπου το πρόβλημα, η διαδικασία, η ανάλυση και οι ορθές ερμηνείες 

είναι εξ αρχής δοσμένες στους φοιτητές. Εδώ περιέχονται οι δραστηριότητες όπου οι 

φοιτητές παρατηρούν βιώνουν ένα νέο φαινόμενο ή μαθαίνουν μια νέα 

εργαστηριακή τεχνική. Στο «Επίπεδο ½  – Δομημένη διερεύνηση» το εγχειρίδιο 

προσφέρει το πρόβλημα, τις διαδικασίες κι την μέθοδο ανάλυσης που πρέπει να 

ακολουθηθεί για τον σχηματισμό ενός αγνώστου συμπεράσματος. Το «Επίπεδο 1 – 

Καθοδηγούμενη διερεύνηση» περιέχει εγχειρίδια όπου το πρόβλημα και οι 

διαδικασίες γνωστοποιούνται, αλλά οι μέθοδοι ανάλυσης, επικοινωνίας και τα 

συμπεράσματα αφήνονται προς σχεδιασμό για τους φοιτητές. Στο «Επίπεδο 2 – 

Ανοιχτή διερεύνηση» το πρόβλημα και το υπόβαθρο είναι γνωστά και αφήνονται προς 

διερεύνηση οι διαδικασίες, ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία καθώς και η ανάλυση και 

εξαγωγή των συμπερασμάτων.  Στο τελικό στάδιο «Επίπεδο 3 – Αυθεντική 



διερεύνηση», κάθε στοιχείο της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του 

προβλήματος, αφήνονται στη διάθεση των φοιτητών.  

Καταληκτικά, για την επίρρωση και την αξιοπιστία της ρουμπρίκας, 

πραγματοποιήθηκε διεξαγωγή μελέτης της αξιοπιστίας μεταξύ των αξιολογητών, με 

συμμετέχοντες τρεις αξιολογητές. Αξιολογήθηκαν τρία εγχειρίδια που περιείχαν 36 

εργαστηριακές δραστηριότητες. Μετά την ατομική διαδικασία αξιολόγησης, οι 

ερευνητές συγκεντρώνονταν και συζητούσαν τα αποτελέσματα, παρέχοντας την 

δυνατότητα αλλαγής στις ατομικές αξιολογήσεις. Το τελικό ποσοστό συμφωνίας 

ανέρχεται σε 83%, ξεπερνώντας την ελάχιστη τιμή εδραίωσης της αξιοπιστίας (70%).  

Η έρευνα της Luft αποτελεί περίπτωση, όπου η αξιολόγηση του διερευνητικού 

περιβάλλοντος πραγματοποιείται μέσω παράλληλης χρήσης μικτών μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων (Πίνακας 5). Για τον 

σχηματισμό πλήρους εικόνας στην αξιολόγηση του επιπέδου της διερευνητικής 

διδασκαλίας, αναπτύχθηκε ρουμπρίκα (Extended Inquiry Observation Rubric – EIOR – 

Luft, 1996 στο Luft, 2010) που αναπαριστά τη διερευνητική διδασκαλία, όπως αυτή 

υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος IBDC.  

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της ρουμπρίκας ήταν η εξέταση των στόχων 

του προγράμματος και ο διαχωρισμός τους σε οκτώ κατηγορίες, που περιγράφουν τη 

διερευνητική διδασκαλία. Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, οι κατηγορίες αυτές 

περιγράφουν τις διάφορες πτυχές εκτεταμένων κύκλων διερεύνησης, που 

αντιπροσωπεύουν συμπεριφορές των εκπαιδευτικών ή συμπεριφορές των μαθητών 

που πηγάζουν από πράξεις των εκπαιδευτικών. Κάθε κατηγορία διευκρινίστηκε 

περαιτέρω σε πέντε επίπεδα επίδοσης, μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς αναδρομής 

στη βιβλιογραφία και τις πρακτικές των συμμετεχόντων του προγράμματος. Κάθε 

επίπεδο διακρίνεται από μια τιμή,  που κυμαίνεται μεταξύ 1 – 5 και ανταποκρίνεται 

στο διαφοροποιημένο βαθμό εφαρμογής ενός εκτεταμένου διερευνητικού κύκλου. Η 

τιμή 5 ανταποκρίνεται στον υψηλότερο βαθμό ικανότητας εφαρμογής, ενώ η τιμή 1 

στον χαμηλότερο.  

Η επίδοση ανά κατηγορία για κάθε συμμετέχοντα, περιείχε μια διαδικασία 

παρατήρησης, συλλογής δεδομένων και κοινής συναίνεσης. Οι ερευνητές του 

προγράμματος IBDC παρακολουθούσαν ανεξάρτητα τις διδασκαλίες και διατηρούσαν 

σημειώσεις πεδίου, καθοδηγούμενες από τις οδηγίες των Bogdan & Biklen (1992 στο 

Luft, 2010). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, ο εκάστοτε ερευνητής 

αποφάσιζε σε ποια κατηγορία της ρουμπρίκας ανταποκρινόταν το επίπεδο 

εφαρμογής του εκτεταμένου κύκλου διερεύνησης που λάμβανε χώρα. Η τελική 

επίδοση του συμμετέχοντα με βάση τη ρουμπρίκα, αντικατόπτριζε τον κοινό τόπο των 

ερευνητών για κάθε κατηγορία.  

Οι Xu & Talanquer (2012) διερευνούν τις διαφορές που εμφανίζουν φοιτητές 

Χημείας στην αλληλεπίδρασή τους με διαφορετικά επίπεδα διερεύνησης, κατά τη 

διάρκεια εργαστηριακών μαθημάτων. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε τρεις 

διαστάσεις: Α. λειτουργική ανάλυση, Β. γνωστική επεξεργασία και Γ. κοινωνική 



επεξεργασία. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι πειράματα που 

πραγματοποιούνται σε υψηλότερα επίπεδα διερεύνησης σχετίζονται με την αύξηση 

των επεισοδίων, στα οποία οι φοιτητές εμπλέκονται σε διαδικασίες έκφρασης των 

ιδεών τους. Τα υψηλότερα επίπεδα διερεύνησης ευνόησαν την προσέγγιση των 

πειραματικών δραστηριοτήτων με επεξηγηματική και όχι με διαδικαστική διάθεση. 

Τέλος, υψηλά επίπεδα διερεύνησης συσχετίζονται με φαινόμενα ανάληψης 

κυριότητας, όπου συγκεκριμένοι φοιτητές ανά ομάδα καθοδηγούσαν τις ενέργειες 

των υπολοίπων.  

Για τον χαρακτηρισμό του επιπέδου διερεύνησης που αντιπροσώπευε κάθε 

πειραματική δραστηριότητα, δημιουργήθηκε ρουμπρίκα βασισμένη σε παρόμοιες 

που ανιχνεύθηκαν από τη βιβλιογραφία για να περιγράψουν το διερευνητικό φάσμα 

(NRC, 2000 & Fay et al., 2007 στο Xu & Talanquer, 2012), αλλά λαμβάνοντας υπόψη 

τη φύση της συγκεκριμένης έρευνας. Η αξιολόγηση βασίστηκε στην άμεση 

παρατήρηση αλλά και σε ανάλυση των δραστηριοτήτων που καλούνταν οι φοιτητές 

να φέρουν εις πέρας. Όπως προέκυψε, οι συμμετέχοντες ενεπλάκησαν σε πειράματα 

που ανταποκρίνονται σε τέσσερα επίπεδα: Επίπεδο 1 – Επιβεβαίωση, Επίπεδο 2 – 

Δομημένη, Επίπεδο 3 – Καθοδηγούμενη και Επίπεδο 4 – Ανοιχτή. Δεδομένου ότι ο 

αριθμός των πειραμάτων που αντιστοιχούν στο Επίπεδο 4 ήταν μικρός, (ένα ανά 

εξάμηνο), οι ευκαιρίες για παρακολούθηση ομάδων εργασίας σε αυτό το επίπεδο 

ήταν περιορισμένες.  

Στην έρευνα των Herrington et al. (2012) πραγματοποιείται σύγκριση των 

κλασσικών προγραμμάτων απόκτησης ερευνητικής εμπειρίας για εκπαιδευτικούς 

(Research experiences for teachers programs – RET) και του αντίστοιχου 

προγράμματος Target Inquiry, ως προς τις διδακτικές προσεγγίσεις που παράχθηκαν 

από τους εκατέρωθεν συμμετέχοντες. Τα προγράμματα RET επιφέρουν τόσο 

διδακτικά όσο και μαθησιακά κέρδη, καθώς στοχεύουν στην παροχή αυθεντικών 

ερευνητικών εμπειριών, οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν τη διδασκαλία στις ΦΕ. 

Πολλά προγράμματα απαιτούν από τους συμμετέχοντες την παραγωγή νέου 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, ώστε να μεταφράσουν τις ερευνητικές τους εμπειρίες 

σε διδακτικές πρακτικές. Ωστόσο, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του νέου υλικού 

απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να έχουν κατακτήσει πλήρως τα νέα μοντέλα για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. Έτσι, το πρόγραμμα Target Inquiry συμπληρώνει τις 

ερευνητικές εμπειρίες με εμπειρίες παραγωγής διδακτικού υλικού. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας φανερώνουν σημαντικά χαμηλότερα σκορ για τα παραδοσιακά 

προγράμματα RET, υποδεικνύοντας ότι προσθέτοντας σε αυτά το στοιχείο της 

στοχευμένης ανάπτυξης διδακτικού υλικού, προωθείται η εκπαιδευτική 

αναμόρφωση.  

 Η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί ως κύριο εργαλείο αξιολόγησης διδακτικών 

πρακτικών το Science Lesson Plan Analysis Instrument Revised (SLPAIR), το οποίο 

ανήκει στη μεθοδολογικά στην ανάλυση σχεδίου μαθήματος και περιγράφεται 

παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο (βλ. Ανάλυση σχεδίου μαθήματος). Ωστόσο, όλα τα 



μαθήματα αρχικά αξιολογήθηκαν με τη ρουμπρίκα Continuum of Scientific Inquiry 

(CSI; Lederman, 2004). Το εργαλείο CSI, βασισμένο στα επίπεδα διερεύνησης, όπως 

αυτά περιγράφηκαν από τους Schwab & Brandwein (1961), Herron (1971), Shulman & 

Tamir (1973), αποτελείται από ένα φάσμα τεσσάρων επιπέδων, που χρησιμοποιείται 

για να αξιολογήσει την έκταση της ανεξαρτησίας των μαθητών στη λήψη αποφάσεων. 

Καθώς αυτό το εργαλείο αυθεντικά αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε σε εργαστηριακά 

μαθήματα λυκείου, οι συγγραφείς το επέλεξαν για να συμβάλλει στην διαδικασία 

δειγματοληψίας των μαθημάτων και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει την εγκυρότητα του 

εργαλείου SLPAIR.  

Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας μεταξύ των αξιολογητών (inter – rater 

reliability) για το εργαλείο CSI, τα επίπεδα της ρουμπρίκας για 56 μαθήματα 

καθορίστηκαν ανεξάρτητα από δύο ερευνητές. Οι τιμές που σημειώθηκαν βρίσκονται 

σε συμφωνία για 53 μαθήματα (95%). Επιπλέον, οι περιγραφές των επιπέδων 

εξετάστηκαν από τρεις ανεξάρτητους ερευνητές, στο 20% των μαθημάτων, με 

ποσοστό συμφωνίας 73%. Έτσι, εφόσον τα ποσοστά συμφωνίας των εξωτερικών 

βαθμολογητών ήταν πάνω από 70%, το εργαλείο CSI χρησιμοποιήθηκε για τη 

δειγματοληψία των μαθημάτων. 

 

Στοιχεία της 
Έρευνας 

Δείγμα Στόχος  

Fay et al. (2007) 28 εργαστηριακά πειράματα Μελέτη των επίπεδων διερεύνησης σε 
προπτυχιακό εργαστήριο Χημείας 

Buck, Bretz & 
Towns (2008) 

22 εγχειρίδια & 400 
πειράματα 

Ανίχνευση των επίπεδων διερεύνησης των 
εργαστηριακών δραστηριοτήτων διαφόρων 
επιστημονικών κλάδων, στο προπτυχιακό 
εργαστήριο και τα αντίστοιχα ΑΠ.  

Luft (2010) 14 εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Αξιολόγηση του επιπέδου της διερευνητικής 
διδασκαλίας 

Xu & Talanquer 
(2012) 

Φοιτητές Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης  

Διερεύνηση των διαφορών που εμφανίζουν 
φοιτητές Χημείας στην αλληλεπίδρασή τους με 
διαφορετικά επίπεδα διερεύνησης, κατά τη 
διάρκεια εργαστηριακών μαθημάτων 

Herrington, Luxford 
& Yezierski (2012) 

Ανάλυση περιεχομένου 56 
μαθημάτων 

Σύγκριση των κλασσικών προγραμμάτων 
απόκτησης ερευνητικής εμπειρίας για 
εκπαιδευτικούς (Research experiences for 
teachers programs – RET) και του 
προγράμματος Target Inquiry 

Bulunuz, Jarett & 
Martin – Hansen 
(2012) 

53 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Διερεύνηση των ειδών παρακίνησης που 
ενεργοποιούν οι χειραπτικές δραστηριότητες 
σε διαφορετικά επίπεδα διερεύνησης 

Σούδη (2017) 41 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μελέτη της εξέλιξης των απόψεων 
μελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά με τη 
Διερεύνηση στις ΦΕ 

Πίνακας 6 Ρουμπρίκες ως μέσο αξιολόγησης διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης 



Οι Bulunuz, Jarett & Martin – Hansen (2012) ερευνούν τα είδη παρακίνησης που 

ενεργοποιούν οι χειραπτικές δραστηριότητες, σε διαφορετικά επίπεδα διερεύνησης. 

Οι συγγραφείς θεωρούν το ενδιαφέρον και την απόλαυση, που αποκομίζουν οι 

εκπαιδευτικοί από την ενασχόλησή τους με την επιστήμη, σημαντικούς παράγοντές 

για την ανανέωση της εκπαίδευσης στις ΦΕ.  

Οι συμμετέχοντες, 53 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, βαθμολογούσαν τις 

δραστηριότητες στο τέλος κάθε μαθήματος. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες 

δραστηριότητες αξιολογήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν ανά επίπεδο διερεύνησης, 

με κριτήριο τη δυνατότητα που παρεχόταν στους συμμετέχοντες για άσκηση 

ερωτήσεων και σχεδιασμό ερευνών. Έτσι το 30% αξιολογήθηκε ως Επίπεδο 0 (μη 

διερευνητικές δραστηριότητες), 40% ως Επίπεδο 1, 22% ως Επίπεδο 2 και 8% ως 

Επίπεδο 3. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονταν 

δραστηριότητες υψηλότερου διερευνητικού επιπέδου ως πιο ενδιαφέρουσες ενώ 

αισθάνονταν ότι έχουν αποκομίσει περισσότερα μαθησιακά οφέλη. Κατά τους 

συγγραφείς, τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη το διερευνητικό επίπεδο κατά το διδακτικό σχεδιασμό, ώστε να 

προσφέρουν στους μαθητές κίνητρα ενασχόλησης με τις ΦΕ.  

Για να προσδιοριστεί το ποσοστό δραστηριοτήτων σε κάθε διερευνητικό επίπεδο, 

όλες οι δραστηριότητες ταξινομήθηκαν με τη χρήση ρουμπρίκας αξιολόγησης 

δραστηριοτήτων. Η ρουμπρίκα αναπτύχθηκε βασισμένη στις αντίστοιχες των Schwab 

(1960) και Zembal-saul, Haefner, & Avraamidou (2002) (στο Bulunuz et al., 2012)Τα 

επίπεδα του Schwab επιλέχθηκαν λόγω της σαφήνειας και της απλότητάς της, ενώ η 

προσθήκη του επιπέδου μη-διερευνητικών δραστηριοτήτων (Zembal – Saul et al., 

2002), επιτρέπει την συμπερίληψη δραστηριοτήτων παρατήρησης ή χειρισμού, χωρίς 

ερευνητικό ερώτημα. Ο πρώτος ερευνητής σε συνεργασία με έναν συνάδελφό του, 

κωδικοποίησαν ανεξάρτητα τις δραστηριότητες ανά διερευνητικό επίπεδο. Το 

ποσοστό συμφωνίας ήταν 76% και η συσχέτιση μεταξύ των δύο αξιολογητών r= .84, 

υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν ακραίες αποκλίσεις.  

Η Σούδη (2017) μελέτησε την εξέλιξη των απόψεων μελλοντικών εκπαιδευτικών 

σχετικά με τη διερεύνηση στις ΦΕ. Ως εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων σε αυτή την 

έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας με τα πέντε Απαραίτητα Χαρακτηριστικά και τα 

επίπεδά τους. Το εργαλείο αυτό αποτελεί έναν λειτουργικό και ολοκληρωμένο 

ορισμό, που προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της διερευνητικής διδασκαλίας και 

μάθησης και παραμένει κυρίαρχος στο πεδίο της εκπαίδευσης των ΦΕ (Σούδη, 2017).  

Κατά τη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων της Σούδη (2017) αναδείχθηκε η 

ανάγκη τροποποίησης  του συγκεκριμένου πίνακα, ώστε να προσαρμοστεί στη φύση 

των δεδομένων και να υπηρετήσει καλύτερα τις επιδιώξεις της έρευνας. Έτσι, 

προέκυψε ένα νέο εργαλείο ανάλυσης, καθώς ο αρχικός πίνακας εμπλουτίστηκε με 

στοιχεία από τις οκτώ Πρακτικές απαραίτητες για τη μάθηση στις ΦΕ και την 

Τεχνολογία από το πιο πρόσφατο πλαίσιο του NRC (2012). 

 



Απαραίτητο 
χαρακτηριστικό 

Παραλλαγή 

α. Ο μαθητής: β. Ο μαθητής: γ. Ο μαθητής: δ. Ο μαθητής: ε. 

1. Ο μαθητής εμπλέκεται 
σε επιστημονικά 
ερωτήματα, 
προβλήματα, 
ανάγκες, ή επιθυμίες 

1α: θέτει ένα 
ερώτημα, πρόβλημα 
ανάγκη ή επιθυμία 

1β: επιλέγει μεταξύ 
πολλών 
ερωτημάτων, 
προβλημάτων, 
αναγκών, ή 
επιθυμιών, θέτει 
νέα ερωτήματα 
προβλήματα, 
ανάγκες, ή 
επιθυμίες 

1γ: διευκρινίζει ένα 
ερώτημα, πρόβλημα 
ανάγκη, επιθυμία που 
παρέχεται από το 
δάσκαλο, το υλικό ή 
άλλη πηγή 

1δ: εμπλέκεται σε 
ένα ερώτημα, 
πρόβλημα ανάγκη 
ή επιθυμία που 
παρέχεται από το 
δάσκαλο, το υλικό ή 
άλλη πηγή  

1ε: έμμεση ή 
ασαφής 
περιγραφή 

2. Ο μ. δίνει 
προτεραιότητα σε 
τεκμήρια που 
απαντούν στο 
ερώτημα, πρόβλημα 
ανάγκη ή επιθυμία 

2α: καθορίζει τι 
αποτελεί τεκμήριο 
και το συλλέγει 

2β: κατευθύνεται 
στη συλλογή 
συγκεκριμένων 
δεδομένων 

2γ: του δίνονται 
δεδομένα και καλείται 
να τα αναλύσει 

2δ: του δίνονται 
δεδομένα και ο 
τρόπος ανάλυσής 
τους 

2ε: έμμεση ή 
ασαφής 
περιγραφή 

3. Ο μαθητής 
διαμορφώνει 
εξηγήσεις ή σχεδιάζει 
λύσεις από τα 
τεκμήρια 

3α: διαμορφώνει 
εξήγηση ή σχεδιάζει 
λύση 
ανακεφαλαιώνοντας 
τα τεκμήρια 

3β: καθοδηγείται να 
διαμορφώσει 
εξήγηση ή να 
σχεδιάσει λύση  

3γ: του δίνονται πιθανοί 
τρόποι να 
χρησιμοποιήσει 
τεκμήρια για να 
διαμορφώσει εξήγηση ή 
να σχεδιάσει λύση 

3δ: του δίνονται 
τεκμήρια και ο 
τρόπος χρήσης τους 
για να 
διαμορφώσει 
εξήγηση ή να 
σχεδιάσει λύση  

3ε: έμμεση ή 
ασαφής 
περιγραφή 

4. Ο μ. συνδέει τις 
εξηγήσεις ή τις λύσεις 
με την επιστημονική 
γνώση 

4α:ανεξάρτητα 
εξετάζει άλλες πηγές 
και τις συνδέει με τις 
εξηγήσεις ή λύσεις 

4β: κατευθύνεται 
προς περιοχές και 
πηγές επιστημονικής 
γνώσης 

4γ: του δίνονται πιθανές 
συνδέσεις 

 
4ε: έμμεση ή 
ασαφής 
περιγραφή 

5. Ο μαθητής κοινοποιεί 
και αιτιολογεί τις 
εξηγήσεις ή τις λύσεις 

5α: σχηματίζει 
εύλογο, λογικό 
επιχείρημα για να 
κοινοποιήσει 
εξηγήσεις ή λύσεις 

5β: προπονείται 
στην ανάπτυξη 
της επικοινωνίας 

5γ: του δίνονται γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές 
για να επικοινωνεί με 
σαφήνεια 

5δ: του δίνονται 
βήματα και 
διαδικασίες για την 
επικοινωνία 

5ε: έμμεση ή 
ασαφής 
περιγραφή 

Περισσότερο ———— Βαθμός αυτοελέγχου του μαθητή ———— Λιγότερο 
Λιγότερο— Βαθμός ελέγχου από τον εκπαιδευτικό ή το υλικό— Περισσότερο 

Πίνακας 7 Εργαλείο ανάλυσης δεδομένων της Σούδη (2017), προσαρμοσμένο από NRC (2000, σελ. 29, 
Πίνακας 2–6) 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έξι τροποποιήσεις (Πίνακας 7). Αρχικά, στο Χ1 

προστέθηκαν οι λέξεις «πρόβλημα, ανάγκη ή επιθυμία» καθώς στο πλαίσιο του NRC 

(2012) τονίζεται ότι «η Τεχνολογία ξεκινά με ένα πρόβλημα, ανάγκη ή επιθυμία που 

αναδεικνύει ένα τεχνολογικό πρόβλημα που χρειάζεται να λυθεί». Οι ίδιες λέξεις 

προστέθηκαν και στην περιγραφή του Χ2, ώστε να συμπεριληφθούν στη περιγραφή 

του στοιχεία της τεχνολογικής διαδικασίας. Το Χ3 αναφέρεται στη διαμόρφωση μιας 

εξήγησης για το ερώτημα που τέθηκε, βάσει των τεκμηρίων που συλλέχθηκαν (NRC, 

2000).  

Ωστόσο, στην τεχνολογική διαδικασία  βασικότερος στόχος αποτελεί ο 

σχεδιασμός παρά η εξήγηση, με αυτόν να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διατύπωση 

πιθανών λύσεων, την αξιολόγησή τους βάσει των κριτηρίων που σχεδιάστηκαν, την 



παραγωγή και δοκιμή μοντέλων (Πρακτική 6 - NRC, 2012). Για τους παραπάνω λόγους 

το Χ3 στο νέο εργαλείο διατυπώθηκε ως «Ο μαθητής διαμορφώνει εξηγήσεις ή 

σχεδιάζει λύσεις από τα τεκμήρια», με τις ανάλογες διαφοροποιήσεις στα επιμέρους 

επίπεδα. Στα Χ4 και Χ5 προστέθηκε η λέξη «λύση» στο πλαίσιο του εμπλουτισμού του 

πίνακα με τεχνολογικές διαδικασίες. Τέλος, στον αρχικό πίνακα προστέθηκε μια 

επιπλέον στήλη στα δεξιά και κωδικοποιήθηκε με το γράμμα ε για κάθε επιμέρους 

χαρακτηριστικό (1ε, 2ε, 3ε, 4ε, 5ε). Στη στήλη αυτή περιέχονται απαντήσεις που δεν 

προσφέρουν αρκετές πληροφορίες ώστε να ενταχθούν σε κάποιο από τα 

χαρακτηριστικά με σαφήνεια.  

 

 Ανάλυση σχεδίων μαθήματος. 

Η έρευνα των Tafoya et al. (1980) αποτελεί την παλαιότερη της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, ενώ εντοπίστηκε σε με μεγάλη συχνότητα ως αναφορά σε άλλες 

έρευνες για τη διερευνητική διδασκαλία και μάθηση. Η αναγκαιότητα της έρευνας 

έγκειται στο γεγονός ότι ελλείψη κατάλληλου μηχανισμού ανάλυσης αναλυτικών 

προγραμμάτων (ΑΠ), το εκπαιδευτικό υλικό για την διερευνητική διδασκαλία 

επιλέγεται βάσει των περιγραφικών πληροφοριών του εκδότη, τους στόχους που 

θέτει ο συγγραφέας και το εκάστοτε κόστος κάθε προγράμματος. Η έρευνα αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη ενός αξιολογικού σχήματος για διερευνητικά ΑΠ, έτσι ώστε να 

προκύπτει η δυνητική ικανότητά του να αναπτύξει διερευνητικές δεξιότητες σε παιδιά 

και εφήβους. 

Μετά από ενδελεχή αναζήτηση στα εργαλεία που υφίστανται, οι ερευνητές δεν 

εντόπισαν κάποιο έτοιμος προς χρήση, ωστόσο υποσχόμενο ήταν το πειραματικό 

εργαλείο του Knecht (1974 στο Tafoya et al., 1980). Το συγκεκριμένο εργαλείο, 

βασισμένο στους επίσημους στόχους για την εκπαίδευση στις ΦΕ (NSTA, 1971 στο 

Tafoya et al., 1980), παρέχει πληροφορίες για τη θεωρία και τον τρόπο εφαρμογής της 

ανάλυσης ΑΠ, ως προς τον βαθμό συμμετοχής των μαθητών στη παραγωγή της 

γνώσης. Έπειτα από διαδικασίες απλοποίησης και βελτίωσης, παράχθηκε το εργαλείο 

Αξιολόγησης Διερευνητικής Δυνατότητας (μτφ. Assessment of Inquiry Potential – AIP).  

Η διαδικασία του AIP αποτελείται από δύο βήματα. Αρχικά αναλύονται τυχαίες 

προτάσεις γραπτών ΑΠ και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τη λειτουργία που 

εξυπηρετούν. Ο αριθμός και το είδος των ισχυρισμών γνώσης που εντοπίζονται, σε 

συνδυασμό με τον τρόπο επαλήθευσης του κάθε ισχυρισμού, παρέχουν δεδομένα 

από τα οποία μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την δυνατότητα του 

προγράμματος για διερεύνηση. Κάθε μέρος του υλικού που απαρτίζει τα ΑΠ (βιβλία 

εκπαιδευτικών, βιβλία μαθητών κ.ά.) περνά από την παραπάνω διαδικασία, καθώς 

ισχυρισμοί μπορεί να εντοπιστούν σε καθένα από αυτά.  

Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας οι προτάσεις χαρακτηρίζονται ως εξής. Ως προς 

το είδος της πρότασης φιλτράρονται ως: 



 Ισχυρισμός (Assertion): προτάσεις που χρησιμοποιούνται για τον 

ισχυρισμό γνώσης 

 Μη πληροφορίες προγράμματος (Not Progrm Information): ισχυρισμοί 

αναφορικά με το πρόγραμμα 

 Γνωστικές: όσες ανήκουν στον γνωστικό τομέα και κάνουν επίκληση στη 

λογική. 

 Θεμάτων ΦΕ: ισχυρισμοί για τις ΦΕ  

 Μη Ψευδο – Επιστήμης: δηλώσεις μη επαληθεύσιμες ή που προκαλούν 

σύγχυση. Η κατηγορία αυτή αποτελείται από πέντε υποκατηγορίες: α. 

γενικότητες, β. ανθρωπομορφικές προτάσεις, γ. ανακρίβειες,  δ. μαγικές 

έννοιες, ε. δηλώσεις προσποίησης. 

 Ως προς το είδος του ισχυρισμού γνώσης οι προτάσεις κατηγοριοποιούνται σε: α. 

Θεωρητικές, β. Επιστημολογικές, γ. Ορισμοί και δ. Εμπειρικές.  

Στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης περιέχονται δύο βήματα ταυτοποίησης του 
ισχυρισμού. Το τρίτο βήμα επαληθεύει την διαδικασία, χαρακτηρίζοντας τη κάθε 
δραστηριότητα ως προς το βαθμό διερεύνησης και τις διδακτικές πρακτικές που 
έλαβαν χώρα. Τέλος, στο τέταρτο βήμα η δραστηριότητα κατηγοριοποιείται σύμφωνα 
με το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε με στόχο την αξιολόγηση. 

Η εργασία των Pizzini, Shepardson & Abell, (1991) προσφέρει ανάλυση του 

διερευνητικού επιπέδου των σχολικών εγχειριδίων των γυμνασιακών τάξεων, σε 

μαθήματα ΦΕ. Το επίπεδο διερεύνησης των δραστηριοτήτων που περιέχονται, 

αναλύθηκε σε συνάρτηση με τη σειρά στην οποία ανήκαν τα εγχειρίδια, τον 

συμπληρωματικό οδηγό δραστηριοτήτων και τον επιστημονικό τομέα στον οποίο 

ανήκαν. Η στατιστική σημαντικότητα υπολογίστηκε για το διερευνητικό επίπεδο των 

οδηγών δραστηριοτήτων ανά έκδοση, επιστημονικό τομέα. Ομοίως 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τα εγχειρίδια. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε 

ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στη συχνότητα διερευνητικού επιπέδου 

δραστηριοτήτων ανάμεσα στα εγχειρίδια, τους οδηγούς δραστηριοτήτων και τους 

επιστημονικούς τομείς. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία AIP (Tafoya, 

1980), η οποία έχει ήδη περιγραφεί σε αυτή την ενότητα. 

Για την αξιολόγηση της επιτυχίας προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών, οι Jacobs, Martin & Otieno, (2008) υποστηρίζουν ότι χρειάζονται 

έγκυρα και κλιμακωτά μέσα μέτρησης εκπαιδευτικών πρακτικών. Οι ερευνητές 

δημιούργησαν και εδραίωσαν την εγκυρότητα ενός νέου εργαλείου για την ποσοτική 

αξιολόγηση σχεδίων μαθήματος, το SLPAI (Science Lesson Plan Analysis Instrument). 

Τα σχέδια μαθήματος δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς και αντιστοιχούσαν σε 

πολυήμερες διδασκαλίες. Το εργαλείο σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται ως 

συμπλήρωμα για τη χρήση ερωτηματολογίων και την άμεση παρακολούθηση και 

επιδεικνύεται η χρήση του σε δύο πιλοτικές εφαρμογές.  

 



Το SLPAI κατείχε το λειτουργικό ρόλο της μέτρησης των εκπαιδευτικών πρακτικών 

στις ομάδες συμμετεχόντων σε πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης και του 

επαναπροσδιορισμού της διδασκαλίας που πρόσφερε το πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, 

το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση αλλαγών στις εκπαιδευτικές 

πρακτικές και τις παιδαγωγικές γνώσεις των συμμετεχόντων σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα για την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 

Το εργαλείο αναπτύχθηκε μέσω μιας διαδικασίας προσαρμογής ενός γενικού 

πρωτοκόλλου για την αναθεώρηση σχεδίων μαθήματος, της ομάδας εξωτερικής 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η διαδικασία ανάπτυξης στηρίχθηκε σε 

μεγάλο βαθμό στη βιβλιογραφία και την πιλοτική εφαρμογή του γενικού 

πρωτοκόλλου. Κατά την πιλοτική φάση ανάπτυξης έγινε εκλέπτυνση του λεξιλογίου 

που αναφερόταν στη διδασκαλία των ΦΕ, ενώ προστέθηκαν στοιχεία αποκλειστικά 

στοχευμένα σε αυτή. Επιπλέον, τροποποιήθηκε ο μηχανισμός βαθμονόμησης για την 

αποφυγή ολιστικής, υποκειμενικής αξιολόγησης και τη βελτίωση της αξιοπιστίας.  

Στοιχεία της 
Έρευνας 

Δείγμα Στόχος  

Tafoya, Sunal, 
Knecht (1980) 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες Ανάπτυξη αξιολογικού σχήματος 
για διερευνητικά ΑΠ. 

Pizzini, Shepardson 
& Abell (1991) 

Σειρά εγχειριδίων Merrill Focus 
(1984) & Merrill Principles 
(1983)  
Σειρά εγχειρηδίων Scott, 
Foresman (1986) 

Ανάλυση του διερευνητικού 
επιπέδου των σχολικών 
εγχειριδίων των γυμνασιακών 
τάξεων, σε μαθήματα ΦΕ. 

Jacobs, Martin, 
Otieno (2008) 

Σχέδια μαθήματος 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
& Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Αξιολόγηση της επιτυχίας 
προγραμμάτων επαγγελματικής 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών 

Herrington, Luxford 
& Yezierski (2012) 

Ανάλυση περιεχομένου 56 
μαθημάτων 

Σύγκριση των κλασσικών 
προγραμμάτων απόκτησης 
ερευνητικής εμπειρίας για 
εκπαιδευτικούς (Research 
experiences for teachers programs 
– RET) και του προγράμματος 
Target Inquiry 

Ratinen et al. (2015) 20 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Διερεύνηση των αντιλήψεων 
υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη 
διερευνητική διδασκαλία,  

Πίνακας 8 Η ανάλυση σχεδίων μαθήματος ως μέσο αξιολόγησης διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης 



Το εργαλείο αποτελείται από τέσσερις κύριες υποκλίμακες: Α. Ευθυγράμμιση με 

τις Εγκεκριμένες Πρακτικές Β. Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Διδασκαλιών - Γνωστικά και 

Μεταγνωστικά ζητήματα Γ. Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Διδασκαλιών - Κοινωνικο-

πολιτισμικά και Συναισθηματικά ζητήματα Δ. Απεικόνιση και Χρήση Επιστημονικών 

Πρακτικών. Για καθένα από τα παραπάνω στοιχεία οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται 

ως “υποδειγματικός” (2 βαθμοί), “επιτυγχάνει πρόοδο” (1 βαθμός), “χρειάζεται 

βελτίωση” (0 βαθμοί) ή ως ενδιάμεσος μεταξύ δύο κατηγοριών. Οι αρχικές 

βαθμολογήσεις πολλαπλασιάζονταν με τον συντελεστή βαρύτητας κάθε στοιχείου 

(εύρος 1-3), που αποφασιζόταν από τους αξιολογητές και σύμφωνα με τους στόχους 

του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αθροίζοντας τα αποτελέσματα και ανάγοντάς τα σε επί 

τοις εκατό ποσοστά, προέκυπταν τα τελικά αποτελέσματα.  

Η αξιοπιστία του εργαλείου εξετάστηκε με διπλή, ανεξάρτητη εφαρμογή του στο 
25% των σχεδίων μαθήματος, από τους συν-δημιουργούς του. Ο μέσος βαθμός 
ταύτισης ήταν 96%. Για την εδραίωση της εγκυρότητας πραγματοποιήθηκε επιπλέον 
έλεγχος, με συμμετέχοντα εξωτερικό ερευνητή, που δεν είχε εμπλακεί στην ανάπτυξη 
του εργαλείου αλλά είχε εκπαιδευτεί στη χρήση του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
αξιολογήθηκε μία νέα ομάδα σχεδίων μαθήματος, εκπαιδευτικών που δεν 
συμμετείχαν στην έρευνα. Το ποσοστό ταύτισης των δημιουργών με τον ανεξάρτητο 
ερευνητή ήταν 89%.    

Το δεύτερο μεθοδολογικό εργαλείο στην έρευνα των Herrington, Luxford & 

Yezierski, (2012) είναι μια αναθεωρημένη μορφή του SLPAI (Jacobs et al., 2008), την 

οποία οι συγγραφείς ονομάζουν SLPAIR (Science Lesson Plan Analysis Instrument 

Revised). Η αναθεώρηση προέκυψε καθώς το αρχικό εργαλείο των Jacobs et al. (2008) 

δεν αντικατόπτριζε πτυχές των στόχων του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο 

ανήκουν οι συγγραφείς. Για αυτό το λόγο παραλήφθηκαν τα στοιχεία “Επίγνωση της 

Έρευνας στις ΦΕ”, “Αμεροληψία”, “Απόψεις των Μαθητών για τις ΦΕ και τη Φύση της 

Επιστήμης”, καθώς δεν είναι στοιχεία που συναντώνται συχνά σε σχέδια 

εργαστηριακών μαθημάτων λυκείου. Επιπλέον παραλήφθηκαν τα στοιχεία “Ποικιλία” 

και “Εμπλοκή Μαθητών”, καθώς τα μαθήματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν είχαν 

τη διάρκεια για την οποία είχε σχεδιαστεί το SLPAI.  

Η εγκυρότητα του αναθεωρημένου εργαλείου πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

του πρώτου εργαλείου της έρευνας, CSI (Lederman, 2004). Οι ερευνητές θεώρησαν 

λογικό το γεγονός ότι, για μαθήματα παρόμοιας ποιότητας, τα μαθήματα υψηλότερη 

βαθμολογία στο CSI (αυξημένος βαθμός διερεύνησης), θα έχουν αντίστοιχα και 

υψηλές βαθμολογίες στο SLPAIR. Η θετική συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών από 

τα δύο εργαλεία αποτέλεσε απόδειξη της εγκυρότητας του SLPAIR, ενώ στηρίζει τη 

μέθοδο δειγματοληψίας των σχεδίων μαθήματος. Η αξιοπιστία του SLPAIR 

πραγματοποιήθηκε μέσω διπλής, ανεξάρτητης εφαρμογής του σε δείγματα σχεδίων 

μαθήματος, από δύο από τους συγγραφείς. Ο βαθμός ταύτισης μεταξύ τους ήταν 96%. 

Επιπλέον εξωτερικοί ερευνητές, εκπαιδευμένοι στη χρήση του εργαλείου, 

αξιολόγησαν ο καθένας 6 - 7 μαθήματα. Ο βαθμός ταύτισης της ομάδας εξωτερικών 

ερευνητών και των συγγραφέων ήταν 87%, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία του 

εργαλείου.  



Ως συμπληρωματική μέθοδο συλλογής δεδομένων, οι Ratinen et al. (2015) 

χρησιμοποιήσαν την ανάλυση σχεδίων μαθήματος. Μέσω αυτής της διαδικασίας, 

εξετάζοντας τις αντιλήψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη διερευνητική 

διδασκαλία, οι συγγραφείς στοχεύουν στην ανάδειξη των διαφορών των σχεδίων 

μαθημάτων με τις εφαρμοσμένες διδασκαλίες. Επιπλέον, με την ανάλυση των 

σχεδίων μαθήματος διαφωτίζονται πτυχές της πρακτικής γνώσης των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών σχετικά με την οργάνωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των 

διδασκαλιών, στοιχείο που σκιαγραφεί τη σκέψη και κατανόησή τους για τη 

διερευνητική διδασκαλία.  

Για την ανάλυση των σχεδίων μαθήματος, αναπτύχθηκαν κατηγορίες 

συνδυάζοντας τύπους πρακτικής γνώσης. Οι απόψεις υποψήφιων εκπαιδευτικών, 

που κατοπτρίζονται μέσω των σχεδίων τους, σχηματίζουν ένα συνεκτικό ή μη 

συνεκτικό σύστημα ιδεών για τη διερευνητική διδασκαλία. Οι κατηγορίες 

περιλαμβάνουν τρεις τύπους πρακτικών γνώσεων, οι οποίοι προέκυψαν μετά από 

τροποποίηση αυτών που διατυπώθηκαν από τους Meijer, Verloop & Beijaard (2002 

στο Ratinen et al., 2015). Ο Τύπος 1 αντιπροσωπεύει υποψήφιους εκπαιδευτικούς που 

εστίασαν κυρίως στις δικές τους διδακτικές στρατηγικές και επικεντρώθηκαν στο 

περιεχόμενο. Ο Τύπος 2 αντιστοιχεί σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, των οποίων η 

διδασκαλία αντιμετώπιζε τους μαθητές σαν ανεξάρτητες μονάδες μάθησης. Τέλος, η 

πρακτική γνώση Τύπου 3 περιγράφει υποψήφιους εκπαιδευτικού που κατανοούν και 

εφαρμόζουν κατάλληλα τη διερευνητική διδασκαλία. 

 

 Άλλα εργαλεία 

Οι Bunterm et al., (2014) ερευνούν την επίδραση διαφορετικών επιπέδων 

διερευνητικής διδασκαλίας στη μάθηση στις ΦΕ, για μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Συμμετείχαν μαθητές από τρία σχολεία στην Ταϊλάνδη. Η σύγκριση που 

πραγματοποιήθηκε αφορούσε διδασκαλίες δομημένης και καθοδηγούμενης 

διερεύνησης. Οι μαθητές παρακολούθησαν συνολικά 14 – 15 ώρες διδασκαλίας,  στη 

διδακτική μέθοδο που τους αντιστοιχούσε. Εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας 

αποτελούν οι γνώσεις περιεχομένου ΦΕ, η διαδικαστική γνώση, οι στάσεις προς την 

επιστήμη και η αυτοαντίληψη άγχους των μαθητών. Τα αποτελέσματα σκιαγραφούν 

ότι  οι μαθητές που δέχθηκαν καθοδηγούμενη διερεύνηση βελτιώθηκαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό στη γνώση περιεχομένου και τη διαδικαστική γνώση. Αναφορικά 

με τη στάση προς την επιστήμη και την αυτοαντίληψη για το επίπεδο άγχους των 

μαθητών, μεγαλύτερα οφέλη προσέφερε η δομημένη διερευνητική προσέγγιση. Τα 

ευρήματα ερμηνεύονται υπό την σκοπιά των διαφορών στον βαθμό της προσπάθειας 

που κατέβαλλαν στην αλληλεπίδρασή τους με το διδακτικό υλικό. 

Το εργαλείο που αξιολογεί το διερευνητικό περιβάλλον σε αυτή την έρευνα, είναι 

μια νέα απόδοση του ερωτηματολογίου Science Process Skills Test (Takham, 2002 στο 

Bunterm et al., 2014). Το συγκεκριμένο εργαλείο αξιολόγησε 13 διαφορετικές 

επιστημονικές δεξιότητες, όπως η διατύπωση υποθέσεων, η ερμηνεία δεδομένων και 



η εξαγωγή συμπερασμάτων. Το συγκεκριμένο τεστ είναι παρόμοιο με το κριτήριο 

διαδικαστικής γνώσης, που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της δυναμικής 

διερεύνησης από τις Sadeh & Zion (2009).  

Οι Lederman et al. (2014), εντοπίζοντας το ερευνητικό κενό στην κατανόηση της 

επιστημονικής διερεύνησης, αναπτύσσουν το ερωτηματολόγιο Views About Scientific 

Inquiry (VASI). Οι σύγχρονες τάσεις στην αναμόρφωση της εκπαιδευτικής πρακτικής 

συχνά παραβλέπουν επιστημολογικά στοιχεία και θεωρούν ότι η μελέτη των 

πρακτικών επαρκεί για την έρευνα στην κατανόηση της επιστημονικής διερεύνησης. 

Το VASI χρησιμεύει ως εργαλείο για την πληρέστερη απεικόνιση της κατανόησης της 

επιστημονικής διερεύνησης και παρέχει τόσο στο δάσκαλο της τάξης όσο και στον 

ερευνητή ένα πιο ισχυρό μέσο για την αξιολόγηση των αντιλήψεων των μαθητών 

σχετικά με τις βασικές πτυχές της διερεύνησης. 

Το VASI αποτελεί, στην ουσία, μια συλλογή εργαλείων για τη μέτρηση της 

κατανόησης της επιστημονικής διερεύνησης από εκπαιδευτικούς, μαθητές και 

ερευνητές. Οι πτυχές προς αξιολόγηση αποφασίστηκαν έπειτα από ενδελεχή έρευνα 

σε μεταρρυθμιστικά έγγραφα, μαζί με το έργο εκπαιδευτών ΦΕ και άλλων ερευνητών. 

Το τελικό εργαλείο αποτελείται από δέκα ερωτήσεις με θέματα από τη φύση της 

επιστημονικής διερεύνησης. Η εγκυρότητα του περιεχομένου του εργαλείου προήλθε 

μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς αναθεώρησης, ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία της 

επιτροπής σε ποσοστό 100%.   

 

2.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση  ερευνητικών εργαλείων για την αξιολόγηση 

περιβαλλόντων μάθησης βασισμένων στα μοντέλα. 

Στοχεύοντας στην συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα μεθοδολογικά εργαλεία 

συλλογής δεδομένων και αξιολόγησης περιβαλλόντων μάθησης βασισμένων στα 

μοντέλα, πραγματοποιήθηκε κριτική μελέτη και ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Παρόλο που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μεθοδολογικά μοντέλα για 

τη διεξαγωγή βιβλιογραφικής ανασκόπηση, όπως και στην προηγούμενη ενότητα, τα 

στάδια που ακολουθήθηκαν στην συγκεκριμένη, βασίστηκαν στην περιγραφή του 

Creswell (2012).  

Αρχικά, προς διευκόλυνση της αναζήτησης των κατάλληλων άρθρων στη διεθνή 

βιβλιογραφία, διατυπώθηκαν οι λέξεις και φράσεις «κλειδιά», που θα αποκάλυπταν 

σε αυτό το αρχικό στάδιο την συνάφεια των υπό αναζήτηση ερευνών με την παρούσα. 

Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε βάσει φράσεων που σχηματίζονται από λέξεις και 

φράσεις όπως “modeling teaching practices”, “assessment approach”, “model based 

inquiry”, “science teaching”, “model based learning”, “model based teaching”, 

“science teacher education”.  

Έχοντας διατυπωθεί οι λέξεις κλειδιά, πραγματοποιήθηκε η αναζήτηση 

κατάλληλης βιβλιογραφίας, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (ERIC, Google Scholar, 

HEAL Link, Scopus). Συνολικά εντοπίστηκαν 14 ερευνητικά άρθρα που σχετίζονται με 



την παρούσα έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ερευνών που μελετούν 

εκπαιδευτικές πρακτικές σε περιβάλλοντα μάθησης είναι περιορισμένος. Ακόμα 

μικρότερος, ωστόσο, είναι ο αριθμός ερευνών που μελετούν πρακτικές διδασκαλίας 

βασισμένες στα μοντέλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Μετά από μελέτη και κριτική εξέταση, τα άρθρα αξιολογήθηκαν ως προς την 

συνάφειά τους με την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία. Στους παράγοντες που 

λήφθηκαν υπόψη συμπεριλαμβάνονται: η συνάφεια των ερευνητικών ερωτημάτων, 

η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετούταν καθώς και η συνάφεια των 

αποτελεσμάτων με την συγκεκριμένη έρευνα.  Με τις ενέργειες αυτές διασφαλίζεται 

ότι στη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα μελετηθούν παραδείγματα ερευνητικών 

εργαλείων, τα οποία αξιολογούν περιβάλλοντα μάθησης που βασίζονται στα μοντέλα 

και ως εκ τούτου προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες, που μπορούν να αξιοποιηθούν 

στη συγκεκριμένη εργασία. Από τα 14 άρθρα που εντοπίστηκαν, επιλέχθηκαν 9 για 

την συγγραφή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ενώ 5 απορρίφθηκαν. Στο σύνολό 

τους τα ερευνητικά άρθρα είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα. 

Στις ερευνητικές εργασίες που μελετήθηκαν, ανιχνεύθηκε ποικιλία ερευνητικών 

εργαλείων συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση περιβαλλόντων μάθησης 

βασισμένων στα μοντέλα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 9. Μετά από τη μελέτη κάθε 

έρευνας, ακολουθούσε συγγραφή σύντομης περίληψης των πιο σημαντικών 

στοιχείων που περιγράφουν τους στόχους και  ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή 

δόθηκε στη δημιουργία σημειώσεων για το κομμάτι που αφορά την ερευνητική 

μεθοδολογία. Κατά το τέλος αυτού του σταδίου, τα αποτελέσματα της παραπάνω 

διαδικασίας γνωστοποιήθηκαν στα μέλη της τριμελούς επιτροπής, ώστε να 

αποφευχθούν και να διορθωθούν τυχόν προβλήματα μη συμβατότητας στη 

βιβλιογραφία ή μεθοδολογικά λάθη στη διαδικασία της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκε η συγγραφή  της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Επιλέχθηκε ο τύπος βιβλιογραφικής ανασκόπησης «Μελέτη – Μελέτη» (Study – by – 

Study Literature Review; Creswell, 2012). Το συγκεκριμένο είδος βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης προσφέρει αναλυτική περιγραφή των κυριότερων σημείων κάθε 

έρευνας. Τα άρθρα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από το 

παλαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο.  

Η ανασκόπηση κλείνει συνοψίζοντας τα κυριότερα σημεία στην βιβλιογραφία, 

προσφέροντας  μια σειρά επιχειρημάτων για την ανάγκη να συμπεριληφθεί στη 

συγκεκριμένη έρευνα, τονίζοντας παράλληλα την αξία των ερευνητικών ερωτημάτων. 

Σκοπός της έρευνας των Windschitl & Thompson (2006) είναι η μελέτη της 

επίδρασης οργανωμένων εκπαιδευτικών εμπειριών και προηγούμενων ερευνητικών 

εμπειριών στην κατανόηση των συμμετεχόντων για τα μοντέλα και τη διερεύνηση. 

Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 21 εκπαιδευτικοί, που έλαβαν μέρος σε 

επιμορφωτικό  πρόγραμμα για τη διδασκαλία των ΦΕ στη δευτεροβάθμια 



εκπαίδευση. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 6 μήνες και πραγματοποιήθηκε στις 

Η.Π.Α.  

Η συγκεκριμένη έρευνα (Windschitl & Thompson, 2006) περιλαμβάνει οκτώ 

πηγές δεδομένων. Αρχικά, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν δύο 

ερωτηματολόγια, στόχος των οποίων ήταν να ρίξουν φως στις ιδέες των 

εκπαιδευτικών για τη φύση και τη λειτουργία των επιστημονικών μοντέλων καθώς και 

για τη χρήση τους ως εκπαιδευτικών εργαλείων. Τα δύο αυτά ερωτηματολόγια 

δόθηκαν στους συμμετέχοντες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές του προγράμματος. 

Οι ερωτήσεις που περιείχαν εστιάζουν στην προσωπική γνώση των εκπαιδευτικών. 

Ενδεικτικά, περιείχαν ερωτήσεις όπως «Πώς θα περιγράφατε τα επιστημονικά 

μοντέλα στους συναδέλφους σας;» και «Τι είναι για εσάς δυσνόητο σχετικά με την 

ιδέα των επιστημονικών μοντέλων;»    

Επόμενη πηγή δεδομένων αποτελούσαν τα ημερολόγια που διατηρούσαν οι 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης. Πηγή δεδομένων αποτέλεσαν 

απομαγνητοφωνήσεις συζητήσεων στην ολομέλεια των μαθημάτων. Οι απαντήσεις 

των συμμετεχόντων σε εργασία που αφορούσε την χρήση προσομοιώσεων στη 

διδασκαλία για τα μοντέλα προσέφεραν επιπλέον δεδομένα στη συγκεκριμένη 

έρευνα, όπως και οι βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις των εργασιών των 

συμμετεχόντων. Τέλος, τόσο τα σχέδια μαθήματος όσο και οι ανεπίσημες συζητήσεις 

των ερευνητών με τους συμμετέχοντες αποτέλεσαν σημαντικές πηγές πληροφοριών.    

Στην εργασία των Schwarz & Gwekwerere, (2007) παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα μελέτης, που στόχευε στην υποστήριξη 24 υποψήφιων εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην υιοθέτηση διδακτικών 

πρακτικών προσανατολισμένων στα μοντέλα και τη διερεύνηση. Τα δεδομένα της 

έρευνας προήλθαν από πολλαπλές πηγές. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

απαντήσουν γραπτά σε μια σειρά ποικίλων ερωτημάτων που αφορούσαν θέματα 

όπως ο εκπαιδευτικός τους προσανατολισμός, τα μοντέλα και η μοντελοποίηση. 

Παραδείγματος χάριν, στην αρχή του τεστ ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να 

αναπτύξουν ένα σύντομο σχέδιο διδασκαλίας, υπό το φανταστικό σενάριο πως 

αποτελεί προαπαιτούμενο για τη πρόσληψή τους στο τοπικό δημοτικό σχολείο. Η 

άσκηση ζητούσε από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν όσο πιο αναλυτικά γίνεται 

το πλαίσιο, τις δράσεις εκπαιδευτικού και μαθητών, τα προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα καθώς και τον τρόπο που θα αξιολογηθεί η επίτευξη των μαθησιακών 

στόχων. 

Οι αναλύσεις του περιεχομένου των σχεδίων μαθήματος τω συμμετεχόντων 

έδωσαν στοιχεία για τη δεξιότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό 

μαθημάτων καθοδηγούμενης διερεύνησης, προσανατολισμένης στα μοντέλα. Τα 

σχέδια μαθήματος αναλύθηκαν σύμφωνα με τις διδακτικές στρατηγικές, την 

αλληλουχία και τον στόχο που συνόδευε την καθεμία από αυτές. Έπειτα 

δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε ρουμπρίκα, προερχόμενη από τη βιβλιογραφία, 

που περιλάμβανε κάθε διδακτικό προσανατολισμό που προέκυψε από τα δεδομένα.   



 

Στοιχεία της 
έρευνας 

Δείγμα Στόχος Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

Windschitl & 
Thompson (2006) 

21 εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Μελέτη της κατανόησης 
των εκπαιδευτικών για 
τα Μοντέλα και τη 
Μοντελοποίηση 

Ερωτηματολόγια 
Ημερολόγια 
Απομαγνητοφωνήσεις 
Απαντήσεις των συμμετεχόντων 
σε εργασία 
Βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις 
εργασιών 
Σχέδια μαθήματος 
Ανεπίσημες συζητήσεις 

Schwarz & 
Gwekwerere (2007) 

24 εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Υποστήριξη 
διδακτικών πρακτικών 
προσανατολισμένων στα 
μοντέλα και τη 
διερεύνηση 

Ερωτηματολόγια 
Σχέδια Μαθήματος 
Αναστοχαστικά ημερολόγια 

Henze et al. 
(2007b) 

9 εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Διερεύνηση της 
προσωπικής γνώσης των 
εκπαιδευτικών ΦΕ για τη 
διδασκαλία των 
μοντέλων και της 
μοντελοποίησης 

Κλείδα Ρεπερτορίου 

Πετρίδου & Ψύλλος 
(2008) 

75 εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Μελέτη απόψεων 
εκπαιδευτικών σχετικά 
με τη φύση, τη 
λειτουργία και την 
αλλαγή των μοντέλων 

Ερωτηματολόγιο 

Buty & Mortimer 
(2008) 

1 εκπαιδευτικός 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Μελέτη διαλογικών 
διδακτικών πρακτικών 

Βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες  
Απομαγνητοσκοπήσεις 

Justi, et al (2011) 1 εκπαιδευτικός 

Διερεύνηση του ρόλου 
του εκπαιδευτικού στην 
συνοικοδόμηση 
μοντέλων 

Βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες  
Απομαγνητοσκοπήσεις 

Khan (2011) 
4 εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Μελέτη του τρόπου 
εφαρμογής διδασκαλίας 
βασισμένης στα μοντέλα 

Ρουμπρίκα 
Σημειώσεις πεδίου  
Βιντεοσκόπηση   
Φωτογραφίες 

Nicolaou & 
Constantinou 
(2014) 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Επισκόπηση των 
αξιολογητικών 
σχημάτων της 
ικανότητας 
μοντελοποίησης 

Βιβλιογραφική ανασκόπιση 

Williams & Clement 
(2015) 

2 εκπαιδευτικοί 

Διερεύνηση των μορφών 
διαλογικών στρατηγικών 
για τη διδασκαλία των 
μοντέλων 

Βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες  
Απομαγνητοσκοπήσεις 
Συνεντεύξεις αναστοχαστικού 
χαρακτήρα 

Πίνακας 9 Έρευνες για την αξιολόγηση περιβαλλόντων μάθησης βασισμένων στα μοντέλα. 

Για να διερευνηθούν οι ιδέες και απόψεις των εκπαιδευτικών για τα μοντέλα, οι 

ερευνητές ανέλυσαν τον σκοπό για τον οποίο υιοθετούνταν κάθε φορά η ένταξη της 

έννοιας του μοντέλου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, αναλύθηκαν οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων στην αρχική και τελική μέτρηση. Τέλος, αναλύθηκαν 

οι σημειώσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών, στα ατομικά ημερολόγια 



αναστοχαστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αναζήτησαν τεκμήρια του τι 

θεωρούσαν σημαντικό να διδάξουν οι συμμετέχοντες και με ποιον τρόπο. Ο σκοπός 

που εξυπηρετούσε το μοντέλο κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με νέα ρουμπρίκα, που 

περιλάμβανε τρία είδη μοντέλων. Τα σχέδια μαθήματος κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα 

με την παρουσία ή απουσία μοντέλων καθώς και τον σκοπό που αυτά εξυπηρετούν.  

Οι Henze et al. (2007b) μελετούν την αλλαγή στην προσωπική γνώση των 

εκπαιδευτικών ΦΕ για τη διδασκαλία των μοντέλων και της μοντελοποίησης, στο 

πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στην εκπαίδευση στην Ολλανδία. 

Συμμετέχοντες στην έρευνα είναι εννέα έμπειροι εκπαιδευτικοί, κατά τον πρώτο 

χρόνο εφαρμογής του νέου Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ), που βασίζεται στα μοντέλα 

και τη μοντελοποίηση. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι δύο: 

1. Τι περιλαμβάνει η προσωπική γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

διδασκαλία των μοντέλων και της μοντελοποίησης, τη χρονική στιγμή που κατέχουν 

μικρή εμπειρία στην εφαρμογή του νέου ΠΣ; 

2. Τι αλλαγές συντελέστηκαν στην προσωπική γνώση των εκπαιδευτικών, καθώς 

αποκτούσαν μεγαλύτερη εμπειρία στη διδασκαλία του νέου ΠΣ;  

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικά διαμορφωμένης 

κλείδας ρεπερτορίου, βασισμένης στην αρχική ιδέα του George Kelly (1991a; 1991b). 

Η κλείδα ρεπερτορίου είναι, ουσιαστικά, ένας πίνακας αποτελούμενος από 

«στοιχεία» (elements) και «δομήματα» (constructs) (Cohen, Manion, & Morrison, 

2008). Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα των «στοιχείων» μπορεί να περιέχει άτομα, 

καταστάσεις ή γεγονότα, μεταξύ τους συγκρίσιμα. Τα «στοιχεία» αυτά οριοθετούν τη 

χρονική έκταση του υπό μελέτη προβλήματος. Το νόημα που αποδίδεται σε αυτά τα 

«στοιχεία» αντιπροσωπεύεται από τα «δομήματα». Τα «δομήματα» μπορούν να 

θεαθούν σαν ένα διπολικό ζευγάρι επιθέτων ή φράσεων, π.χ. καλό – κακό, με κάνει 

να νιώθω χαρά – με κάνει να νιώθω λύπη.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα, η σταθμισμένη κλείδα ρεπερτορίου, αποτελείται από 

δεδομένα «στοιχεία» και «δομήματα», κάτι που βοήθησε τους ερευνητές στο να 

μελετήσουν τους εκπαιδευτικούς τόσο ως σύνολο όσο και ατομικά. Τα προς σύγκριση 

«στοιχεία» αποτέλεσαν δώδεκα εκπαιδευτικές δραστηριότητες του νέου ΠΣ, που 

αφορούν τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση, π.χ. Επιτρέπετε στους μαθητές σας να 

«παίξουν» (μέσω δομημένων δραστηριοτήτων) με ένα μοντέλο, ώστε να το 

κατανοήσουν καλύτερα. Τα δίπολα των «δομημάτων» προέκυψαν, έπειτα από 

επιλογή δηλώσεων των εκπαιδευτικών, από σειρά συνεντεύξεων που 

πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενο χρόνο και ατομικά για τον κάθε συμμετέχοντα. 

Η συνέντευξη περιλάμβανε ερωτήσεις για τη προσωπική γνώση των εκπαιδευτικών 

για τη διδασκαλία των μοντέλων και της μοντελοποίησης, στο πλαίσιο του νέου ΠΣ. 

Τα «δομήματα» αυτά οργανώθηκαν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το σημείο 

αναφοράς τους. Τα «δομήματα» που αναφέρονταν στη φύση των δραστηριοτήτων 

εντάχθηκαν στην κατηγορία Δραστηριότητες, π.χ. δασκαλοκεντρική – 



μαθητοκεντρική. Τα «δομήματα» που αντικατόπτριζαν τις ιδέες των εκπαιδευτικών 

για την ικανότητα και την προτίμησή τους στις δώδεκα δραστηριότητες, οργανώθηκαν 

στην κατηγορία Δάσκαλος, π.χ. «Αυτή η δραστηριότητα λειτουργεί καλά» - «Δεν 

κατανοώ πλήρως αυτή τη δραστηριότητα». Τέλος, τα «δομήματα» που αφορούσαν 

τα χαρακτηριστικά των μαθητών σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, 

ομαδοποιήθηκαν στην κατηγορία Μαθητής π.χ. «Κατάλληλη για μαθητές 16 ετών» - 

«Κατάλληλη για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας».  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν 15 διπολικά «δομήματα», όπου οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν για να χαρακτηρίσουν κάθε μία από τις 12 

δραστηριότητες – «στοιχεία». Ο χαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε μέσω 

πεντάβαθμης κλίμακας, όπου οι τιμές 1 και 5 αντιστοιχούσαν στη πλήρη ταύτιση του 

εκπαιδευτικού με τον αριστερό ή τον δεξί πόλο αντίστοιχα. Τέλος, σε περίπτωση που 

κάποιο «δόμημα» δεν αντιστοιχίζεται με κάποια δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός 

σημείωνε την τιμή 0.  

Οι Πετρίδου & Ψύλλος (2008), ανέπτυξαν και μοίρασαν ερωτηματολόγιο για τη 

διερεύνηση των απόψεων 75 υποψηφίων δασκάλων σχετικά με τη φύση, τη 

λειτουργία και την αλλαγή των μοντέλων. Το ερωτηματολόγιο απαρτιζόταν από τρεις 

ερωτήσεις, για την κάλυψη των τριών παραπάνω θεματικών. Η πρώτη ερώτηση 

αφορά τη φύση των μοντέλων και έχει στόχο την ανίχνευση των ιδεών των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών για το τι είναι ένα μοντέλο. Η δεύτερη ερώτηση εστιάζει 

στη λειτουργία των μοντέλων, δηλαδή τον σκοπό που εξυπηρετεί και τις ανάγκες για 

τις οποίες δημιουργείται. Τέλος, η τρίτη ερώτηση στοχεύει στη διερεύνηση των 

απόψεων των φοιτητών για την αλλαγή των μοντέλων, δηλαδή αν συμβαίνει και για 

ποιους λόγους. Το ερωτηματολόγιο αρχικά μοιράστηκε πιλοτικά, συμβάλλοντας στη 

διαδικασία βελτίωσης των ερωτημάτων του. Στην τελική του μορφή, οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί καλούνταν να το συμπληρώσουν γραπτά καθώς και να αιτιολογήσουν 

την άποψή τους. Η ταξινόμηση των ιδεών, όπως αυτές προέκυψαν από την εφαρμογή 

του εργαλείου, πραγματοποιήθηκε σε τρία επίπεδα 1,2 και 3, καθώς οι ερευνητές 

έλαβαν υπόψιν την ταξινόμηση των ιδεών για τα μοντέλα από τη βιβλιογραφία. 

Οι Buty & Mortimer (2008) πραγματοποίησαν μελέτη περίπτωσης και 

παρακολουθούθησαν την αλληλεπίδραση ενός εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, με δύο συγκεκριμένους μαθητές, κατά την εφαρμογή ΔΜΑ για την 

οπτική. Οι  ερευνητές εστίασαν στον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός διαχειρίζεται 

τον διάλογο και τις διαδικασίες μοντελοποίησης.  

Οι ερευνητές στόχευσαν στην απάντηση τριών ερευνητικών ερωτημάτων: 

Α. Πώς χειρίστηκε ο εκπαιδευτικός τη διαλεκτική (dialogicity) και τις διαδικασίες 

μοντελοποίησης στη συζήτηση στην τάξη; 

Β. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στη σύνδεση των διαφόρων 

απόψεων σχετικά με τις διαδικασίες μοντελοποίησης; 

Γ. Τι συνέπειες επέφεραν αυτές οι δυσκολίες στη μάθηση; 



Η ΔΜΑ περιλάμβανε διδασκαλίες που αφορούσαν το σύνολο της τάξης, καθώς 

και εργαστηριακά μαθήματα, που συμμετείχαν οι μισοί μαθητές. Τα διδακτικά 

επεισόδια που μελετήθηκαν, αφορούσαν εργαστηριακά μαθήματα, όπου οι μαθητές 

εργάζονταν κατά ζεύγη. Η ΔΜΑ βιντεοσκοπήθηκε με τη χρήση δύο καμερών, μία για 

την καταγραφή της ολομέλειας και μια για την καταγραφή συγκεκριμένου ζεύγους 

μαθητών, με τους οποίους θα αναλυόταν η αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού. Οι 

βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες απομαγνητοσκοπήθηκαν.  

Στο απομαγνητοσκοπημένο υλικό που προέκυψε περιέχονταν οι λεκτικές 

αλληλεπιδράσεις καθώς και περιγραφή χειρονομιών, που θεωρήθηκαν σημαντικά 

από τους ερευνητές. Το κείμενο αυτό οργανώθηκε σε πίνακα τεσσάρων στηλών, όπου 

σημειωνόταν  στην πρώτη στήλη ο αύξον αριθμός της αλληλεπίδρασης, στη δεύτερη 

το όνομα του ομιλούντος, στη τρίτη τα λεγόμενά ενώ στην τέταρτη περιέχονταν 

παρατηρήσεις για τις χειρονομίες του, όπου αυτό κρινόταν σημαντικό.  Η εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων βασίστηκε τόσο στις απομαγνητοφωνήσεις όσο και στα 

αποσπάσματα βίντεο.  

Οι Justi et al. (2011) θέτουν το ερευνητικό ερώτημα:  

«Ποιος είναι ο κεντρικός ρόλος του εκπαιδευτικού στην υποστήριξη της από κοινού 

δόμησης της γνώσης των μαθητών, στο πλαίσιο ενός διερευνητικού και βασισμένου 

στα μοντέλα μαθησιακού περιβάλλοντος;»  

Για το λόγο αυτό ανέπτυξαν διδακτικές δραστηριότητες βασισμένες στα μοντέλα και 

τη μοντελοποίηση, οι οποίες εφαρμόστηκαν σε μαθητές 15-16 ετών, με τη μορφή 

ΔΜΑ. Θέμα της συγκεκριμένης ΔΜΑ αποτελούσε το φαινόμενο της διαλυτότητας. 

Κύρια πηγή δεδομένων αποτέλεσαν βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες. Τα 

αποσπάσματα εστίαζαν στο διάλογο μέσα στις ομάδες των μαθητών, καθώς και στο 

διάλογο μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού. Απομαγνητοσκοπήθηκε κάθε 

στιγμιότυπο αλληλεπίδρασης μαθητών – εκπαιδευτικού.  

Στην ανάλυση του υλικού που προέκυψε, ανιχνεύθηκαν σημεία από κοινού 

δόμησης της νέας γνώσης, από τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό. Μια βαθύτερη 

ανάλυση αυτών των σημείων κατέστησε δυνατή τη κατηγοριοποίηση των ενεργειών 

του εκπαιδευτικού, και του ρόλο τους στην διαδικασία της από κοινού δόμησης της 

νέας γνώσης.  

Συγκεκριμένα, προέκυψαν 5 βασικές κατηγορίες ενεργειών του εκπαιδευτικού, 

για την υποστήριξη των μαθητών στη δόμηση νέας γνώσης, στο πλαίσιο ενός 

διερευνητικού και βασισμένου στα μοντέλα μαθησιακού περιβάλλοντος.  Στην 

κατηγορία 1 ανήκαν οργανωτικές ενέργειες του εκπαιδευτικού. Για παράδειγμα, 

εφόσον μια ομάδα μαθητών έχει διατυπώσει και ενεργεί στη βάση μιας λανθασμένης 

υπόθεσης, ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί στην διόρθωση και τη διατύπωση νέας. Η 

κατηγορία 2 περιλαμβάνει δράσεις του εκπαιδευτικού που ευνοούν την έκφραση και 

συζήτηση πάνω στους κώδικες αναπαράστασης στα μοντέλα των μαθητών. Κάτι 

τέτοιο συμβαίνει συνήθως όταν ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται ότι ο τρόπος που 

έχει δομηθεί το μοντέλο βασίζεται σε ενναλακτικές ιδέες των μαθητών. Η κατηγορία 



3 λειτουργεί τόσο ανεξάρτητα όσο και ως προέκταση και συμπληρωματικά με την 

κατηγορία 2, καθώς περιλαμβάνει τις δράσεις του εκπαιδευτικού ώστε να ευνοηθεί η 

έκφραση και ο διάλογος αναφορικά με τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών. Τέλος, 

στην κατηγορία 4 εμπίπτουν πρακτικές που διευκολύνουν τον διάλογο για την 

κατανόηση των μαθητών για τα εμπειρικά δεδομένα, ενώ στην κατηγορία 5 για τις 

τρέχουσες ιδέες τους και τα μοντέλα.  

Στην έρευνα της Khan (2011), μελετήθηκε ο τρόπος εφαρμογής διδασκαλίας 

βασισμένης στα μοντέλα από 4 εκπαιδευτικούς. Η περίοδος εφαρμογής ήταν ένα 

έτος. Σκοπός της έρευνας ήταν η διατύπωση μιας βασικής ομάδας αρχών που 

εμφανίζονται ή απουσιάζουν από  τη βασισμένη στα μοντέλα διδασκαλία. Για τους 

παραπάνω λόγους πραγματοποιήθηκαν και τέσσερις σε βάθος μελέτες περίπτωσης. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν δίδασκαν ΦΕ σε δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Μονάδα ανάλυσης αποτέλεσαν οι πολλαπλοί τρόποι των 

εκπαιδευτικών, να υποστηρίξουν τους μαθητές τους στην ανάπτυξη επιστημονικών 

μοντέλων. Οι τέσσερις εκπαιδευτικοί είχαν παρακολουθήσει τρίωρο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου έγινε και η επιλογή τους από την ερευνήτρια.  

Για κάθε μελέτη περίπτωσης, δύο ερευνητές παρακολουθούσαν την 

αλληλεπίδραση μαθητών – εκπαιδευτικού, σε συγκεκριμένη ενότητα επιλεγμένη από 

τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός όφειλε η ενότητα που επέλεξε να πληρεί δύο 

προϋποθέσεις: να θεωρείται δύσκολη για τους μαθητές να την κατανοήσουν και ν 

περιέχει εφαρμογή διδακτικών τεχνικών βασισμένων στα μοντέλα. Οι ερευνητές 

συνέλεξαν και αργότερα κωδικοποίησαν τις αλληλεπιδράσεις μαθητών – 

εκπαιδευτικού. Επιστρατεύθηκαν τρεις μέθοδοι συλλογής δεδομένων από την 

παρατήρηση μέσα στην τάξη: σημειώσεις πεδίου, βιντεοσκόπηση και λήψη 

φωτογραφιών. Η σημαντικότερη μορφή ωστόσο περιλάμβανε κατηγοριοποιημένες 

παρατηρήσεις με τη βοήθεια ρουμπρίκας. Η συγκεκριμένη ρουμπρίκα είχε ως σκοπό 

την καταγραφή της μεθόδου διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, την ώρα και τη μέρα 

που εξελισσόταν το διδακτικό επεισόδιο, τις παρατηρήσιμες ενέργειες μαθητών και 

εκπαιδευτικού όπως και τη συχνότητά τους. Οι κατηγορίες της ρουμπρίκας, καθώς και 

η κωδικοποίηση των ενεργειών του εκπαιδευτικού βασίστηκαν στο σχήμα Δημιουργώ 

– Αξιολογώ – Τροποποιώ (Generate – Evaluate – Modify), για τη διδασκαλία για τα 

μοντέλα και τη μοντελοποίηση.   

Οι Nicolaou & Constantinou (2014), αναλύουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

σχετικά με την αξιολόγηση της μοντελοποίησης ως στοιχείο επιστημονικής 

ικανότητας (scientific competence). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον 

τύπο εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε (π.χ. συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, βίντεο) για 

την αξιολόγηση διαφορετικών πλευρών της μοντελοποίησης (π.χ. πρακτικές 

μοντελοποίησης, προϊόντα μοντελοποίησης, γνωστικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια 

της μοντελοποίησης). Ενδιαφέρον προκαλούν τα αποτελέσματα, καθώς 

αναδεικνύουν ότι συγκεκριμένες πτυχές της μοντελοποίησης τείνουν να 

αξιολογούνται από συγκεκριμένα είδη εργαλείων, όπως τα ερωτηματολόγια ανοιχτού 

και κλειστού τύπου και οι συνεντεύξεις. Ωστόσο η αξιολόγηση άλλων εξίσου 



σημαντικών σημείων της βασισμένης στα μοντέλα μάθησης και διδασκαλίας εκλείπει. 

Τέτοια θέματα προς διερεύνηση αποτελούν, παραδείγματος χάριν, η επίδραση της 

εφαρμογής της βασισμένης στα μοντέλα διδασκαλίας στην αυτορρύθμιση και την 

αυτονομία των μαθητών στη μάθηση, καθώς και στα είδη των κινήτρων που τους 

προσφέρονται.  

Η βιβλιογραφική επισκόπηση έδειξε ότι οι πιο συνηθισμένες μορφές εργαλείων 

αξιολόγησης είναι α. τα ερωτηματολόγια, β. οι συνεντεύξεις, γ. οι εννοιολογικοί 

χάρτες, δ. τα ίδια τα προϊόντα της μοντελοποίησης και ε. σχήματα κωδικοποίησης, για 

την καταγραφή της προόδου των εμπλεκομένων σε διαδικασίες μοντελοποίησης. 

Ωστόσο τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν κυρίως σαν εργαλεία τελικής αξιολόγησης 

και για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς. Έτσι, οι συγγραφείς αναδεικνύουν την ανάγκη 

για ανάπτυξη εργαλείων διαμορφωτικής αξιολόγησης, παραθέτοντας σαν 

παράδειγμα τον σχηματισμό ρουμπρίκας από τις απαντήσεις των γραπτών 

ερωτηματολογίων.  

Οι Williams & Clement (2015) επιχειρούν την ανίχνευση συγκεκριμένων μορφών 

διαλογικών στρατηγικών για τη διδασκαλία των μοντέλων στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες της έρευνας, δύο εκπαιδευτικοί ΦΕ, εφαρμόζοντας 

διαλογικές στρατηγικές διδασκαλίας, στοχεύουν στη βελτίωση των μοντέλων που 

δομούν οι μαθητές τους, σχετικά με επιστημονικές έννοιες.  

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν και απομαγνητοσκόπησαν περίπου 30 ώρες 

βιντεοσκοπημένου υλικού. Κατά τη συλλογή του υλικού δόθηκε έμφαση στην 

μαγνητοσκόπηση αποσπασμάτων, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί δομούσαν από 

κοινού μοντέλα, για τα ηλεκτρικά φαινόμενα. Επιπλέον, σε μια προσπάθεια 

τριγωνοποίησης, οι ερευνητές πραγματοποίησαν συνεντεύξεις αναστοχαστικού 

χαρακτήρα με τους εκπαιδευτικούς. 

Η συλλογή δεδομένων επικεντρώθηκε στην καταγραφή επεισοδίων, όπου 

εκπαιδευτικός και μαθητές δομούσαν από κοινού επεξηγηματικά μοντέλα για 

φαινόμενα του ηλεκτρισμού. Οι ερευνητές στόχευσαν στην αποτύπωση επεισοδίων 

με επαρκή διάρκεια, που να εμπλέκονται περισσότεροι από δύο μαθητές. Ωστόσο, 

για να κατασταθεί, παράλληλα, διαχειρίσιμη η βάση δεδομένων, οι ερευνητές 

επέλεξαν προς μελέτη οκτώ επεισόδια, διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα 

δευτερολέπτων, όπου τουλάχιστον τρεις μαθητές εμφάνισαν αλληλεπίδραση με τον 

εκπαιδευτικό.  

Η ανάλυση των δεδομένων, οδήγησε στο χαρακτηρισμό των στρατηγικών του 

εκπαιδευτικού, ως μίκρο-στρατηγικές και μάκρο-στρατηγικές. Κάτι τέτοιο συνέβη για 

τον πληρέστερο χαρακτηρισμό των στρατηγικών διαλόγου του εκπαιδευτικού. Η 

διαδικασία αυτή περιλάμβανε την λήψη αποσπάσματων από τις 

απομαγνητοσκοπήσεις, ώστε να έχουν νόημα ως μεμονωμένες προτάσεις του 

εκπαιδευτικού. Το κάθε απόσπασμα αποτελούσε μια μονάδα ανάλυσης. Κάθε 

μονάδα ανάλυσης εξεταζόταν και είτε εντασσόταν σε μια προυπάρχουσα κατηγορία, 

για την στρατηγική την οποία αποκάλυπτε, είτε οδηγούσε στη δημιουργία νέας 



κατηγορίας πρακτικής διαλόγου. Στη συνέχεια τα δεδομένα επανεξετάζονταν για 

στοιχεία που επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τις παρατηρήσεις. Έπειτα οι κατηγορίες 

επανεξετάζονταν ή διαφοροποιούνταν κ.ο.κ. . 

Στις μίκρο-στρατηγικές περιλαμβάνονται στοιχεία όπως «Ο εκπαιδευτικός 

παραθέτει αναλογία» ή «Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να κατασκευάσουν 

ένα μοντέλο για να επιβεβαιώσουν μια παρατήρηση». Οι μάρκο-στρατηγικές 

περιγράφονται από τους ερευνητές ως εκείνες οι διδακτικές στρατηγικές που 

συμφωνούν με το σχήμα Δημιουργώ – Αξιολογώ – Τροποποιώ (Generate – Evaluate – 

Modify), για τη διδασκαλία για τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση.   

 

2.3 Συζήτηση βιβλιογραφικής επισκόπησης. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε τη χρήση μιας ποικιλίας εργαλείων για 

την αξιολόγηση πτυχών διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης. Τα αξιολογηθέντα 

στοιχεία χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες: πεποιθήσεις και πρακτικές. Για τη 

διερεύνηση των πεποιθήσεων κύριο εργαλείο αποτελούν οι συνεντεύξεις, με το είδος 

των ημι – δομημένων να πλειοψηφεί. Οι πρακτικές μελετήθηκαν μέσω χρήσης 

ρουμπρικών ή ανάλυσης σχεδίων μαθημάτων και ΑΠ. Ενώ τα εργαλεία ανάδειξης 

πεποιθήσεων περιέχουν στοιχεία ανάδειξης των συναισθηματικών σχημάτων που 

αναπτύσσονται στα διερευνητικά περιβάλλοντα, τα εργαλεία πρακτικών αντλούν 

στοιχεία κυρίως από τη φύση της επιστημονικής διερεύνησης. 

Στη μελέτη της βιβλιογραφίας εντοπίστηκε κενό τόσο για τη χρήση της 

ρουμπρίκας ως μέσο αξιολόγησης διερευνητικών πρακτικών, που δεν σχετίζονται με 

το εργαστήριο, όσο και την εφαρμογή τους σε βιντεοσκοπημένα δεδομένα. Επιπλέον, 

δεν εντοπίστηκε αντίστοιχο εργαλείο που να περιέχει στοιχεία αξιολόγησης της 

χρήσης των επιστημονικών μοντέλων στη διερευνητική διδασκαλία και να αξιολογεί 

την διδακτική προσέγγιση του περιεχομένου Ν-ΕΤ.  

 

 

 

 

 

 

 



3 Το πλαίσιο της έρευνας 

3.1 Το Δια Βίου Πρόγραμμα Μάθησης 

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (ΠΔΒΜ) “Εκπαιδευτικές Καινοτομίες στις 

Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία” του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που διεξήχθη το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στοχεύει στην καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων 

διδακτικής για την εκπαίδευση στις ΦΕ, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία. Πυρήνες 

των παραπάνω αποτελούν η διδασκαλία και μάθηση σε διερευνητικά περιβάλλοντα 

μάθησης τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, η διδασκαλία καινοτομικού 

περιεχομένου, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε θέματα Ν-ΕΤ καθώς και η αναστοχαστική 

διάθεση που πρέπει να χαρακτηρίζει τον σύγχρονο εκπαιδευτικό.   

 Διάρθρωση ΠΔΒΜ 

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης εξειδικευμένες γνώσεις σε καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας που 

αφορούν τις ΦΕ. Η Το πρόγραμμα συγκροτούσαν 6 διδακτικές ενότητες, οι οποίες 

χωριζόταν σε δύο μέρη, τα θεωρητικά - εργαστηριακά μαθήματα, που αντιστοιχούσαν 

(43 ώρες διδασκαλίας) και τα πρακτικά μαθήματα (102 ώρες διδασκαλίας). Όλο το 

πρόγραμμα πιστώνεται με 30 ECTS (συνολικά 750 ώρες εργασίας). 

 Θεωρητικά - Εργαστηριακά μαθήματα 

Οι θεματικές ενότητες που μελετώνται και αναλύονται στα θεωρητικά - 

εργαστηριακά μαθήματα εφάπτονται θεμάτων ένταξης καινοτομικού περιεχομένου 

στη διδασκαλία των ΦΕ και εμπλουτισμού των διδακτικών πρακτικών με νέα στοιχεία, 

που απορρέουν από τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας για την εκπαίδευση στις ΦΕ. 

Καινοτομικό Περιεχόμενο στις ΦΕ. Σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετάται το 

περιεχόμενο της Ν-ΕΤ (έννοιες, φαινόμενα και εφαρμογές). Η καταλληλότητα του 

περιεχομένου που διδάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί ερευνήθηκε από τους Μάνου et al. 

(2015), οι οποίοι σε πρώτο στάδιο εντόπισαν τους πυρήνες του περιεχομένου της Ν-

ΕΤ σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, μέσω εκτενούς βιβλιογραφικής έρευνας. 

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εμπλέκονται στο ευρύτερο 

περιεχόμενο της Επιστήμης των Υλικών. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου 

περιεχομένου είναι η διαθεματική του φύση, ενώ επαφίεται σε πλήθος θεμάτων από 

τις ΦΕ, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία.  

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ). Βασική συνιστώσα του προγράμματος 

αποτελεί η ρητή διδασκαλία της ΠΓΠ στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. H 

σύγχρονη διεθνής βιβλιογραφία συνιστά  ότι η γνώση της ΠΓΠ είναι απαραίτητη για 

τους εκπαιδευτικούς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται πλέον προαπαιτούμενη 

(Kind, 2009 στο Χαϊτιδου, Σπύρτου, & Δημητριάδου, 2015; Χαϊτιδου, Σπύρτου, & 

Καριώτογλου, 2015). Τα αποτελέσματα των ερευνών στο πεδίο αυτό, υποδεικνύουν 

ότι ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της ΠΓΠ των εκπαιδευτικών 



επιφέρει η άμεση διδασκαλία της, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι συμβάλλει στη 

δημιουργία ή διατήρηση της θετικής τους στάση απέναντι στην εκπαιδευτική 

καινοτομία. Ως εκ τούτου, η ρητή διδασκαλία της ΠΓΠ ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Abell, 2008 

στο  Χαϊτίδου et al., 2015a).  

Διερευνητικά Περιβάλλοντα Μάθησης – Διδασκαλίας. Σε αυτή τη θεματική 

ενότητα, οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν σε θέματα δόμησης και πράξης που 

περιλαμβάνουν τα διερευνητικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες ασκήθηκαν και εφάρμοσαν τη συνεργατική μέθοδο Jigsaw 

(Καριώτογλου et al., 2012). Επιπλέον, η διδακτική αξιοποίηση των μοντέλων καθώς 

και ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών Φεστιβάλ ΦΕ αποτέλεσαν κύριους 

πυρήνες επιμόρφωσης. 

 Πρακτικές δραστηριότητες 

Το πρακτικό μέρος αποτελείται από δραστηριότητες διδακτικού σχεδιασμού, 

υλοποίησης και αξιολόγησης, Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε φυσικό διδακτικό 

περιβάλλον και αφορούσε τις Ε’ και Στ’ δημοτικού. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να αναπτύξουν δραστηριότητες διάχυσης της εκπαιδευτικής καινοτομίας 

στο πλαίσιο της εκάστοτε σχολικής μονάδας. 

 Μαθήματα 

1ο μάθημα. Το θεωρητικό μέρος του πρώτου μαθήματος αντλήθηκε από τη 

θεματική του εκπαιδευτικού αναστοχασμού για τη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν ατομικές εργασίες για την 

συγκεκριμένη ενότητα, για την κάλυψη του πρακτικού μέρους. Το μάθημα είχε 

συνολικό χρόνο εργασίας 60 ώρες. 

2ο μάθημα. Το δεύτερο μάθημα πλαισιώθηκε θεωρητικά από ζητήματα που 

αφορούν τη ΠΓΠ για τη διδασκαλία και μάθηση της Ν-ΕΤ. Οι εκπαιδευτικοί 

δημιούργησαν και πραγματοποίησαν διαλέξεις, ατομικές και ομαδικές εργασίες 

καθώς και βιβλιογραφική μελέτη στο πεδίο της Ν-ΕΤ. Η εμπλοκή και ενασχόληση με 

τις δραστηριότητες του δεύτερου μαθήματος απαιτούσε 90 ώρες εργασίας. 

3ο μάθημα. Το εργαστηριακό μέρος του τρίτου μαθήματος αφορούσε τον 

σχεδιασμό διδασκαλιών  Ν-ΕΤ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κάνοντας πράξη τις 

θεωρητικές τους γνώσεις, οι εκπαιδευτικοί δραστηριοποιήθηκαν στις διαδικασίες 

σχεδιασμού και αναθεώρησης ΔΜΑ περιεχομένου Ν-ΕΤ, παράγοντας παράλληλα νέο 

εκπαιδευτικό υλικό. Για το τρίτο μάθημα απαιτήθηκαν 140 ώρες εργασίας.  

4ο μάθημα. Στο τέταρτο μάθημα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ασκήθηκαν σε 

διδακτικές πρακτικές περιεχομένου Ν-ΕΤ, που απευθύνονται σε μαθητές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Ως πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν, 

οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε εφαρμογή και αξιολόγηση ΔΜΑ περιεχομένου Ν-ΕΤ. 

Ο συνολικός χρόνος εργασίας διαμορφώθηκε στις 160 ώρες. 



5ο μάθημα. Το πέμπτο μάθημα εστιάστηκε σε ειδικά θέματα σχεδιασμού και 

εφαρμογής διδακτικών πρακτικών για το διαθεματικό περιεχόμενο της επιστήμης των 

υλικών. Οι εκπαιδευτικοί ενεπλάκησαν σε εργαστηριακές ασκήσεις, ενώ κλήθηκαν να 

προβούν σε σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση ΔΜΑ για το περιεχόμενο αυτό. Οι 

ώρες εργασίας για το πέμπτο μάθημα ήταν 100. 

6ο μάθημα. Το έκτο και τελευταίο μάθημα του προγράμματος αφορούσε την ΠΓΠ 

για τη διδασκαλία και μάθηση στο περιεχόμενο της Επιστήμης των Υλικών. Οι 

εκπαιδευτικοί αναστοχάστηκαν πάνω στην εφαρμογή των ΔΜΑ και των ατομικών 

εργασιών που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο της επιμόρφωσης και ολοκλήρωσαν την 

τελική συγγραφή των ΔΜΑ, σύμφωνα με τα επίσημα πρότυπα. Τέλος, καλύπτοντας το 

πεδίο της διάχυσης καινοτομίας, οι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν και υλοποίησαν δύο 

επιμορφωτικές, εργαστηριακού τύπου ημερίδες για εκπαιδευτικούς.  Συνολικά για το 

τελευταίο μάθημα δαπανήθηκαν 200 ώρες εργασίας. 

Με την περάτωση των διαδικασιών του ΠΔΒΜ, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

αναμενόταν να είναι ικανοί: 

 να περιγράφουν βασικές έννοιες, φαινόμενα και εφαρμογές της Ν-ΕΤ και 
της Επιστήμης των Υλικών, 

 να προβαίνουν σε κατάλληλη διδακτική αξιοποίηση των μοντέλων 

 να σχεδιάζουν διερευνητικά περιβάλλοντα διδασκαλίας – μάθησης καθώς 
και να δρουν διδακτικά στα πλαίσιά τους 

 να αναστοχάζονται κριτικά με όρους Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου 
για την διδασκαλία τους. 

 

Μαθήματα Θεωρητικό - Εργαστηριακό μάθημα Δραστηριότητες 

1 Αναστοχασμός για τη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών 

Ατομικές εργασίες 

2 Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τη 
διδασκαλία και μάθηση της Ν-ΕΤ 

Διαλέξεις 
Ατομικές και ομαδικές εργασίες  
Βιβλιογραφική μελέτη 

3 Σχεδιασμός ΔΜΑ περιεχομένου  
 Ν-ΕΤ 

Προετοιμασία - Αναθεώρηση ΔΜΑ 
Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

4 Διδακτικές Πρακτικές περιεχομένου Ν-ΕΤ. Εφαρμογή & Αξιολόγηση ΔΜΑ 

5 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διδακτικών 
Πρακτικών για το περιεχόμενο της 
Επιστήμης των Υλικών 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση ΔΜΑ 

6  Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τη 
διδασκαλία και μάθηση της Επιστήμης των 
Υλικών 

Αναστοχασμός διδασκαλιών  
Ατομικές εργασίες 
Συγγραφή ΔΜΑ 
Οργάνωση και υλοποίηση εργαστηριακών 
ημερίδων 

Πίνακας 10 Διάρθρωση του ΠΔΒΜ 

 



4 Μεθοδολογία 
 

4.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην 

παρούσα εργασία διερευνώνται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

I. Ποια στοιχεία πρακτικών αναγνωρίζονται στην κατεύθυνση της μεταγνώσης για 

τη μοντελοποίηση; 

II. Ποια στοιχεία γνωστικών διαδικασιών αναγνωρίζονται στην κατεύθυνση της 

μεταγνώσης για τη μοντελοποίηση; 

III. Ποιες κατηγορίες πρακτικών αναγνωρίζονται στην επιστημολογική 

κατεύθυνση; 

IV. Ποια επίπεδα πρακτικών αναγνωρίζονται στην επιστημολογική κατεύθυνση;  

 

4.2 Δείγμα 

Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει σε μία μελέτη περίπτωσης. Η εκπαιδευτικός, 

της οποίας οι διδακτικές πρακτικές αναλύθηκαν, επιμορφώθηκε στο ΠΔΒΜ και 

παρακολούθησε το σύνολο των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Η 

εκπαιδευτικός ανήκει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ήταν 31 ετών κατά την 

διεξαγωγή των διδασκαλιών και στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είχε 10 έτη 

υπηρεσίας, χωρίς προγενέστερη επιμόρφωση στην εκπαίδευση των Φυσικών 

Επιστημών. 

Συνολικά βιντεοσκοπήθηκαν 5 μαθήματα, διάρκειας 1 ½ ώρας το κάθε ένα. 

Τελικά αναλύθηκαν 3 μαθήματα, καθώς σε αυτά εντοπίστηκαν δεδομένα προς 

ανάλυση.  

 

4.3 Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της βιντεοσκόπησης. Η μέθοδος της 

συλλογής οπτικοακουστικού υλικού εμφανίζεται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα 

ως μέθοδος συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα, δεδομένης της παράλληλης 

τεχνολογικής εξέλιξης (Creswell, 2012). Οι Derry et al. (2010) τοποθετούν τις 

δυσκολίες που προκύπτουν στη διεξαγωγή ερευνών που χρησιμοποιούν και 

συλλέγουν δεδομένα με τη μέθοδο της βιντεοσκόπησης σε πολύπλοκα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, σε τέσσερις κατηγορίες. Υποστηρίζουν ότι οι ερευνητές καλούνται να 

αντιμετωπίσουν θέματα δειγματοληψίας και ανάλυσης των βιντεοσκοπημένων 

αποσπασμάτων, ζητήματα τεχνολογίας καθώς και ηθικής. 

Αρχικά, ο ερευνητής ερχόμενος αντιμέτωπος με ζητήματα δειγματοληψίας, 

καλείται να αποφασίσει ποια στοιχεία ενός περίπλοκου περιβάλλοντος μάθησης θα 



βιντεοσκοπηθούν, ή ποια αποσπάσματα πρέπει να απομονωθούν προς ανάλυση, από 

εκτεταμένο βιντεοσκοπημένο υλικό. Η παραπάνω λειτουργία της επιλογής 

δεδομένων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαδικασία εστίασης σε συγκεκριμένες 

πληροφορίες, που έρχονται σε συμφωνία με το θεωρητικό πλαίσιο, τα ερευνητικά 

ερωτήματα και τα εργαλεία της εκάστοτε έρευνας. Έπεται η διαδικασία της ανάλυσης 

των δεδομένων, υπό τη μορφή αποσπασμάτων βίντεο. Σε αυτή τη φάση είναι 

αναγκαίο να ανιχνευθεί και να εφαρμοστεί κάποιο επιστημονικά έγκυρο πλαίσιο εις 

βάθους ανάλυσης, που να συμφωνεί με τα εκάστοτε ερευνητικά ερωτήματα. Η 

εδραίωση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας στην ανάλυση δεδομένων με τη μορφή 

βίντεο εξετάζεται με τις ίδιες τεχνικές που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ποιοτική ή 

ποσοτική ανάλυση.  

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση 

βιντεοσκοπημένων δεδομένων. Έτσι, η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων 

υποστήριξης συλλογής, ταξινόμησης, ανάλυσης και διαμοιρασμού των δεδομένων 

κατέχει σημαντικό ρόλο στην διεξαγωγή μίας έρευνας. Η έρευνα με βιντεοσκοπημένα 

δεδομένα δεν ακολουθεί πάντοτε γραμμική πορεία, αλλά είναι μια επαναληπτική 

διαδικασία από τη συλλογή των δεδομένων στην απομαγνητοφώνηση και έπειτα στη 

κωδικοποίηση, για να καταλήξει στη καταγραφή των αποτελεσμάτων. Τα 

περισσότερα τεχνολογικά μέσα καλύπτουν μόνο ορισμένες φάσεις σε αυτή τη ροή 

εργασιών. Τέλος, σημαντικό ζήτημα κάθε έρευνας είναι αυτό της ηθικής. Σε μια 

έρευνα με βιντεοσκοπημένα δεδομένα πρέπει να διερευνούνται οι τρόποι με τους 

οποίους τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να διαμοιραστούν και να 

επαναχρησιμοποιηθούν, ενώ παράλληλα θα προστατεύονται τα δικαιώματα των 

απεικονιζομένων.  

 

4.4 Τα εργαλεία και η μέθοδος ανάλυσης 

 Θεωρητική προσέγγιση του εργαλείου ανάλυσης Α 

Για την ανάλυση των δεδομένων λάβαμε υπόψη μας την πρόταση της 

βιβλιογραφίας στην οποία με τον όρο «ικανότητα μοντελοποίησης» (modeling 

competence) αναδεικνύεται η πολυδιάστατη φύση της μοντελοποίησης 

(Papaevripidou, Nicolaou, & Constantinou, 2014). Συγκεκριμένα, η ικανότητα 

μοντελοποίησης περιλαμβάνει τις γνωστικές δεξιότητες, τις στάσεις καθώς και την 

ικανότητα να ανταποκρινόμαστε σε περίπλοκες καταστάσεις (Papaevripidou, et al. 

2014). Από τους ερευνητές της ίδιας επιστημονικής ομάδας, αναγνωρίστηκε η 

απουσία ενός πλαισίου το οποίο να περιγράφει την ικανότητα μοντελοποίησης 

(Nicolaou & Constantinou 2014, Papaevripidou, et al. 2014). Για την αναπλήρωση 

αυτού του κενού προτείνουν ένα πλαίσιο για την ικανότητα μοντελοποίησης, το MCF 

(Modeling Competence Framework) (Papaevripidou, et al. 2014). 



Στο διάγραμμα 2 απεικονίζεται το πλαίσιο MCF,  όπως αυτό παρουσιάζεται από 

τους Nicolaou & Constantinou (2014).  

 

Με βάση το διάγραμμα αυτό (Διάγραμμα 2) αυτό, η ικανότητα μοντελοποίησης 

προκύπτει μέσα από την εμπλοκή σε συγκεκριμένες πρακτικές μοντελοποίησης και 

διαμορφώνεται από τη μεταγνώση για τις πρακτικές αυτές (Papaevripidou, et al. 2014, 

Schwarz et al. 2009). Ειδικότερα, η  μεταγνώση προσεγγίζεται ως η μορφή γνώσης που 

σχετίζεται με τα μετα-δεδομένα της ικανότητας μοντελοποίησης (Nicolaou & 

Constantinou, 2014, Papaevripidou, et al. 2014). Με αυτόν τον τρόπο, χωρίζουν την 

ικανότητα μοντελοποίησης σε δύο συστατικά: Ι. στις πρακτικές μοντελοποίησης 

(modeling practices) και ΙΙ. στη μεταγνώση (meta-knowledge). Ακολουθεί ανάλυση 

του πλαισίου αυτού. 

Ι. Πρακτικές μοντελοποίησης. Η εμπλοκή των μαθητευομένων σε αυτές θεωρείται 

σημαντική. Προτείνονται πέντε πρακτικές:  

α. Η δημιουργία μοντέλων (create), όπου οι μαθητές δημιουργούν μοντέλα 

βασισμένα στην προϋπάρχουσα γνώση τους, με σκοπό την απεικόνιση, εξήγηση και 

πρόβλεψη ενός φαινομένου (Schwarz et al., 2009). 

β. Η χρήση μοντέλων (use), όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν μοντέλα για να 

απεικονίσουν, να εξηγήσουν και να προβλέψουν έναν στόχο (Schwarz et al., 2009). 

γ. Η σύγκριση ενός μοντέλου με άλλα του ίδιου φαινομένου (compare), όπου οι 

μαθητές συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν μοντέλα με ίδιο στόχο και υπό 

συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η αληθοφάνεια ή η ομοιότητα με τον στόχο,  

καθορίζουν τα σημεία που κάθε ένα μοντέλο υπερέχει ή υστερεί (Penner et al., 1997; 

Νικολάου, 2010). 

 

Διάγραμμα 2: Το πλαίσιο για την ικανότητα μοντελοποίησης 

Διάγραμμα 2 Το πλαίσιο MCF κατά Nicolaou & Constantinou (2014, σελ. 54) 



δ. Η εγκυροποίηση ενός μοντέλου (validate), όπου οι μαθητές συγκρίνουν και 

αξιολογούν την ικανότητα διαφορετικών μοντέλων για ακριβή αναπαράσταση, 

εξήγηση και πρόβλεψη ενός στόχου (Schwarz et al., 2009, Νικολάου, 2010). 

ε. Η αναθεώρηση ενός μοντέλου (revise), όπου οι μαθητές βελτιώνουν την 

επεξηγηματική και προβλεπτική ισχύ των μοντέλων τους, έχοντας υπόψιν 

επιπρόσθετες πληροφορίες για τον στόχο (Schwarz et al., 2009). 

II. Μεταγνώση 

Η μεταγνώση για τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση αναλύεται σε δύο είδη 

γνώσης: 

α. τη μεταγνώση για τη διαδικασία της μοντελοποίησης (metacognitive 

knowledge of the modeling process), που αναφέρεται στην ικανότητα περιγραφής και 

αναστοχασμού σχετικά με τα πιο σημαντικά στάδια που ακολουθήθηκαν κατά τη 

διαδικασία της μοντελοποίησης (Papaevripidou et al., 2014) 

β. την επιστημολογική γνώση (metamodeling), που με τη σειρά της αναλύεται στα 

είδη γνώσης που αφορούν, (i). τη γνώση για τη φύση των μοντέλων, π.χ. υπάρχουν 

διαφορετικοί τύποι μοντέλων, τα μοντέλα αναθεωρούνται για να συμβαδίζουν με νέα 

δεδομένα και (ii) τη γνώση για τον σκοπό των μοντέλων, π.χ. τα μοντέλα 

χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και τη δόμηση νέας γνώσης (Schwarz & White 

2005, Schwarz et al., 2009, Νικολάου, 2010,  Papaevripidou et al., 2014). 

Τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής έρευνας (Nicolaou et al. 2014) 

υπογραμμίζουν την ανάγκη να προταθούν εργαλεία τα οποία θα αναλύουν την 

ικανότητα μοντελοποίησης κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι «η 

όψη της μεταγνώσης για τη διαδικασία μοντελοποίησης αξιολογείται πάντα σε 

συνδυασμό με την επιστημολογική γνώση (meta-modeling knowledge)» (Nicolaou & 

Constantinou, 2014, σελ. 70). Το στοιχείο αυτό ισχυροποιεί την ερευνητική θέση ότι 

οι έννοιες της μεταγνώσης για τη διαδικασία μοντελοποίησης (metacognitive 

knowledge of the modeling process) και της επιστημολογικής γνώσης (meta-modeling 

knowledge) πλαισιώνονται από την έννοια της μεταγνώσης (metaknowledge) 

(Nicolaou & Constantinou, 2014).  

Για τη συγκεκριμένη εργασία αποφασίσαμε να αναλύσουμε τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές που προωθούν την ικανότητα μοντελοποίησης, σύμφωνα με το πλαίσιο 

που προτείνεται από τους Nicolaou & Constantinou (2014) (διάγραμμα 2). Ωστόσο, 

αποφασίσαμε να εστιάσουμε στη κατεύθυνση της Μεταγνώσης (διάγραμμα 3). 



 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προέκυψαν δύο εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Το 

εργαλείο ανάλυσης Α αφορά την κατεύθυνση «Μεταγνώση για τη διαδικασία 

μοντελοποίησης» και το εργαλείο ανάλυσης Β αφορά την κατεύθυνση 

«Επιστημολογική Γνώση». 

 

 Το εργαλείο ανάλυσης Α 

Όπως προαναφέρθηκε, αποφασίσαμε να αναλύσουμε τα δεδομένα υπό το 

πρίσμα της μεταγνώσης. Για την ανάλυση της κατεύθυνσης «Μεταγνώση για τη 

διαδικασία μοντελοποίησης» προτείνουμε ένα πίνακα ο οποίος αναλύει τα επιμέρους 

είδη πρακτικών μοντελοποίησης και γνωστικών διαδικασιών. Ως πρακτικές 

μοντελοποίησης χαρακτηρίζονται οι πέντε πρακτικές, στις οποίες η εμπλοκή των 

μαθητευομένων θεωρείται σημαντική. Οι πρακτικές αυτές είναι: δημιουργία 

μοντέλων (create), χρήση μοντέλων (use), σύγκριση ενός μοντέλου με άλλα του ίδιου 

φαινομένου (compare), εγκυροποίηση ενός μοντέλου (validate) και αναθεώρηση ενός 

μοντέλου (revise). Επιπρόσθετα, το εργαλείο Α αναλύει τα είδη γνωστικών 

διαδικασιών ως προς τις πέντε απαραίτητες πρακτικές. Στον πίνακα 11 φαίνεται το 

εργαλείο ανάλυσης για τη «Μεταγνώση για τη διαδικασία μοντελοποίησης». 

 

 

 

Διάγραμμα 3 Η κατεύθυνση ανάλυσης δεδομένων 



  Κατηγορίες  

Μεταγνωστικά 
στοιχεία 

Χρήση  
(use) 

Σύγκριση  
(compare) 

Δημιουργία 
(create) 

Εγκυροποίηση 
(validate) 

Αναθεώρηση 
(revise) 

Πρακτικές  

χρήση 
μοντέλων για 

την 
απεικόνιση, 
εξήγηση και 
πρόβλεψη 

ενός στόχου 

σύγκριση 
μοντέλων και  
καθορισμός 
των σημείων 
που κάθε ένα 

υπερέχει ή 
υστερεί  

δημιουργία 
μοντέλων  με 

σκοπό την 
απεικόνιση, 
εξήγηση και 
πρόβλεψη 

ενός στόχου  

σύγκριση και 
αξιολόγηση της 

ικανότητας 
διαφορετικών 
μοντέλων για 

ακριβή 
αναπαράσταση, 

εξήγηση και 
πρόβλεψη ενός 

στόχου. 

βελτίωση της 
επεξηγηματικής 

και 
προβλεπτικής 

ισχύος των 
μοντέλων, 

βάσει 
επιπρόσθετων 
πληροφοριών 
για τον στόχο 

Γνωστικές 
Διαδικασίες 

υποθετικές 
πρακτικές 

χρήσης 
μοντέλων 

υποθετικές 
πρακτικές 
σύγκρισης 
μοντέλων 

υποθετικές 
πρακτικές 

δημιουργίας 
μοντέλων 

υποθετικές 
πρακτικές 

εγκυροποίησης  
μοντέλων 

υποθετικές 
πρακτικές 

αναθεώρησης 
μοντέλων 

 

Πίνακας 11 Το εργαλείο ανάλυσης για τη «Μεταγνώση για τη διαδικασία μοντελοποίησης». 

 

 Θεωρητική προσέγγιση του εργαλείου ανάλυσης Β 

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνητικών εργαλείων για την 

αξιολόγηση περιβαλλόντων μάθησης βασισμένων στα μοντέλα (Ενότητες 1.1.4. & 

1.1.5.) προκύπτει ότι το περιεχόμενο των πρακτικών διδασκαλίας για τα μοντέλα και 

τη μοντελοποίηση αναλύεται σε δύο κατηγορίες: σε διδακτικές πρακτικές που 

πραγματεύονται τη φύση των μοντέλων και σε διδακτικές πρακτικές που αφορούν τη 

χρήση (ή σκοπό) των μοντέλων. Το πόρισμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με το 

θεωρητικό πλαίσιο για την ικανότητα μοντελοποίησης MCF (Papaevripidou et al., 

2014; Nicolaou & Constantinou, 2014). Στο πλαίσιο αυτό περιγράφεται πως η 

επιστημολογική γνώση για τα μοντέλα, ως μεταγνωστικό στοιχείο, αποτελεί 

συστατικό της ικανότητας μοντελοποίησης. Η επιστημολογική αυτή γνώση στη 

συνέχεια αναλύεται ως (i) γνώση για τη φύση των μοντέλων και (ii) γνώση για τη 

χρήση ή αλλιώς τον σκοπό των μοντέλων.  

Παρατηρήθηκε επιπλέον, ότι οι πρακτικές αυτές μπορούν να αναλυθούν σε 

επίπεδα, με κοινό άξονα την επιστημολογική γνώση. Έτσι αναγνωρίσαμε τρία τέτοια 

επίπεδα διδακτικών πρακτικών για την κάθε κατηγορία. Ακολουθεί περιγραφή των 

επιπέδων ανά κατηγορία εκπαιδευτικής πρακτικής. 



Ι. Πρακτικές για τη Φύση των μοντέλων. Στο Επίπεδο 0 της κατηγορίας αυτής, τα 

μοντέλα αντιμετωπίζονται διδακτικά ως πιστά αντίγραφα ενός στόχου ή ακόμα 

ταυτίζονται με τον ίδιο τον στόχο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός 

προωθεί την ιδέα ταύτισης του μοντέλου με τον στόχο που αναπαριστά. Στο Επίπεδο 

1, το μοντέλο εισάγεται στη διδασκαλία ως καθαρή αναπαράσταση ενός στόχου και 

δεν ταυτίζεται με αυτόν. Τέλος, στο επίπεδο 2 εμφανίζονται διδακτικές πρακτικές 

όπου τα μοντέλα αποτελούν αναπαράσταση μόνο συγκεκριμένων όψεων του στόχου. 

Σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να αναδειχθεί το ζήτημα της πολλαπλότητας των 

μοντέλων για τον ίδιο στόχο σε συνδυασμό και με την ύπαρξη διαφορετικών τύπων 

μοντέλων. 

ΙΙ. Πρακτικές για τη Χρήση μοντέλων. Στο Επίπεδο 0 αυτής της κατηγορίας οι 

διδακτικές πρακτικές προωθούν την ιδέα πως ο σκοπός των μοντέλων είναι 

ψυχαγωγικός και αισθητικός. Στο Επίπεδο 1, οι πρακτικές εστιάζουν στη χρήση των 

μοντέλων για την περιγραφή ενός στόχου και εισάγεται ως φορέας επικοινωνίας για 

την περιγραφή του στόχου. Τέλος, στο επίπεδο 2 οι διδακτικές πρακτικές προωθούν 

την ιδέα ότι ένα μοντέλο περιγράφει αναλυτικά, εξηγεί  ή προβλέπει συγκεκριμένες 

όψεις του στόχου. 

 

 Το εργαλείο ανάλυσης Β 

  Επίπεδα  

Πρακτικές 
διδασκαλίας 

0 1 2 

Η φύση των 
μοντέλων  

Πιστό αντίγραφο του 
στόχου. 

 
Το μοντέλο 

ταυτίζεται με τον 
στόχο. 

Αναπαράσταση 
ενός στόχου. 

 

Αναπαράσταση μόνο 
συγκεκριμένων όψεων 

του στόχου. 
Πολλαπλότητα των 

μοντέλων για τον ίδιο 
στόχο. 

Υπάρχουν διαφορετικοί 
τύποι μοντέλων. 

Η χρήση των 
μοντέλων 

 Ψυχαγωγικός, 
αισθητικός. 

Περιγράφει τον 
στόχο. 

 
Φορέας 

επικοινωνίας για 
την περιγραφή του 

στόχου. 

Περιγράφει αναλυτικά 
συγκεκριμένες όψεις του 

στόχου. 
Περιγράφει, εξηγεί, 

προβλέπει όψεις του 
στόχου. 

  
 

Πίνακας 12 Το εργαλείο ανάλυσης για την «Επιστημολογική Γνώση». 

Όπως προαναφέρθηκε, αποφασίσαμε να αναλύσουμε τα δεδομένα υπό το 

πρίσμα της μεταγνώσης. Για την ανάλυση της κατεύθυνσης «Επιστημολογική Γνώση» 

προτείνουμε ένα πίνακα ο οποίος αναλύει τις επιμέρους κατηγορίες πρακτικών 

μοντελοποίησης. Οι κατηγορίες αυτές είναι: Ι. οι πρακτικές των οποίων το 

περιεχόμενο προωθεί επιστημολογικά στοιχεία για τη φύση των μοντέλων και ΙΙ. οι 



πρακτικές των οποίων το περιεχόμενο προωθεί επιστημολογικά στοιχεία για τον 

σκοπό των μοντέλων. Τα είδη αυτά προτείνονται από το MCF και αποτελούν βασικά 

συστατικά για την ανάπτυξη της ικανότητας μοντελοποίησης. Οι κατηγορίες του 

εργαλείου ανάλυσης Β αναλύονται σε τρία επίπεδα, τα οποία δηλώνουν αυξανόμενη 

επιστημολογική επάρκεια για τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση. Στον πίνακα 12 

φαίνεται το εργαλείο ανάλυσης για τη «Μεταγνώση για τη διαδικασία 

μοντελοποίησης». 

 

4.5 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Με βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από τη θεωρητική τεκμηρίωση της παρούσας 

εργασίας, δημιουργήθηκε ένα νέο εργαλείο ανάλυσης, με τη μορφή ρουμπρίκας. Με 

το εργαλείο αυτό επιχειρείται η ανάλυση σημαντικών πτυχών των διερευνητικών 

πρακτικών στην εκπαίδευση. 

Οι βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες παρακολουθήθηκαν ώστε να εντοπιστούν τα 

αποσπάσματα που στη συνέχεια θα αναλύαμε με τη βοήθεια του εργαλείου. Τα 

αποσπάσματα αυτά απομαγνητοφωνήθηκαν για να μετατραπούν σε γραπτή μορφή. 

Σε αυτό το σημείο αναδύθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος 

απομαγνητοφώνησης, που θα μετατρέπει με πιστότητα την εικόνα σε γραπτό λόγο. 

Αποφασίστηκε για την απομαγνητοφώνηση των βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών να 

γίνει χρήση της εφαρμογής Έγγραφα Google, με τη βοήθεια της φωνητικής 

πληκτρολόγησης. 

 Έπειτα έπρεπε να αποφασιστεί τι θα μεταφερθεί από την εικόνα στο γραπτό. Η 

συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στις διερευνητικές διδακτικές πρακτικές, 

εστιάζοντας στην πτυχή των μοντέλων και της μοντελοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι το 

υλικό που μας ενδιέφερε να αναλύσουμε αποτελούνταν από όσες πρακτικές 

επεμβαίνει ο εκπαιδευτικός, με στόχο την υποστήριξη των μαθητών στην ανάπτυξη 

της κατανόησης για τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση.  

Οι Williams & Clement (2015) υποστηρίζουν ότι οι γνωστικές στρατηγικές των 

εκπαιδευτικών για την προώθηση της κατανόησης του περιεχομένου των μοντέλων 

και της μοντελοποίησης επιτυγχάνεται μέσω της άσκησης ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις 

αυτές συνοδεύονται από σχολιασμό συγκεκριμένων δυνατών και αδύναμων σημείων 

στις ιδέες που εκφράζονται από τους μαθητές. Γίνεται φανερό ότι μια τέτοια πρακτική 

λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο διαλόγου με τους μαθητές. Η συγκεκριμένη μορφή 

εκπαιδευτικής πρακτικής στοχεύει στην υποστήριξη του συλλογισμού των μαθητών 

για τα μοντέλα και τη μοντελοποίησης καθώς και την παροχή συγκεκριμένων 

βημάτων για τη διαδικασία της αναθεώρησης των μοντέλων.    

Οι Williams & Clement (2015) συνεχίζουν σκιαγραφώντας τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού στην συγκεκριμένη διδακτική πρακτική. Ο εκπαιδευτικός δρα 

βοηθητικά, επαναδιατυπώνοντας ή συνοψίζοντας τα λεγόμενα των μαθητών. 



Επιπλέον, δεν παρέχει στους μαθητές τις σωστές απαντήσεις αλλά τις κατευθύνει 

πίσω σε αυτούς, δίνοντας έμφαση στις αντιφατικές απόψεις.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποφασίσαμε στη συγκεκριμένη έρευνα, από τον 

μεγάλο εύρος του όρου «διδακτική πρακτική» να επικεντρωθούμε στο διαλογικό 

μέρος. Έτσι, οι πρακτικές που μελετήσαμε είναι αυτές όπου επεμβαίνει ο 

εκπαιδευτικός με τον συγκεκριμένο τρόπο, ενώ επικεντρωνόμαστε στα λεγόμενά του. 

Αναλύσαμε την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού – μαθητών αλλά όχι τα σημεία όπου 

οι μαθητές ενεργούν αυτόνομα. Παραδείγματος χάριν, σημεία που θεωρήσαμε 

συναφή με είναι εκείνα όπου ο εκπαιδευτικός εισάγει νέα γνώση, εξηγεί, συνομιλεί 

με τους μαθητές. 

 

 Μέθοδος ανάλυσης Α 

Προκειμένου να επικυρωθεί η εγκυρότητα της ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε η 

ακόλουθη διαδικασία ανάλυσης περιεχομένου (Cohen, Manion & Morisson, 2008; 

Creswell, 2011) (Διάγραμμα 3) 

  

1. Αρχικά οι τρεις ερευνητές κωδικοποίησαν τις μονάδες νοήματος, οι οποίες 

καταχωρήθηκαν σε πίνακα  αρχείου Word. Αρχικά, πραγματοποίησαν ανεξάρτητα εις 

βάθους μελέτη των δεδομένων ώστε να αποκτήσουν μια «αίσθηση του συνόλου» και 

να προχωρήσουν έπειτα σε λεπτομερή ανάλυση. 

Διάγραμμα 3: Η διαδικασία ανάλυσης δεδομένων 



2. Στη συνέχεια, οριστικοποίησαν τα εργαλεία ανάλυσης (Πίνακας 11, Πίνακας 12) 

μελετώντας τα δεδομένα και τη σχετική βιβλιογραφία και καταλήγοντας σε 

συμφωνία.  

3. Τρίτον, οι τρεις ερευνητές προχώρησαν ανεξάρτητα στην ανάλυση των 

δεδομένων. Στο 1ο επίπεδο ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκε ο Πίνακας 11. Από το 

βιντεοσκοπημένο υλικό, μόλις εντοπιζόταν κάποιο απόσπασμα με συνάφεια στο θέμα 

της εργασίας, ξεκινούσε η απομαγνητοφώνηση των λεγόμενων στα Έγγραφα Google. 

Στη συνέχεια το γραπτό αυτό κομμάτι χωριζόταν σε διδακτικά επεισόδια, ανάλογα με 

το περιεχόμενο, δηλαδή τα γεγονότα που διαδραματίζονταν μέσα στην τάξη. Τέλος, 

τα διδακτικά επεισόδια χωρίζονταν σε ανεξάρτητες μονάδες νοήματος.  

Οι μονάδες νοήματος είχαν την μορφή προτάσεων συζήτησης, που ανήκουν στο 

ίδιο διδακτικό επεισόδιο και ανήκουν σε διάλογο που πραγματοποιείται μεταξύ του 

εκπαιδευτικού και των μαθητών. 

Για την αποτελεσματικότερη ανάλυση των δεδομένων, αναπτύχθηκε πίνακας με 

τρεις ομάδες στηλών. Η πρώτη ομάδα στηλών έφερε τον τίτλο «Προφορικός Λόγος» 

και περιλάμβανε 2 στήλες. Στην πρώτη στήλη, με τίτλο «Τεκμήριο», συμπληρώνονταν 

οι μονάδες νοήματος από το κείμενο της απομαγνητοφώνησης, ανεξάρτητα και σε 

διαφορετικές γραμμές του πίνακα. Στη δεύτερη επιμέρους στήλη σημειωνόταν η 

διάρκεια της κάθε μονάδας νοήματος. Στην επόμενη ομάδα στηλών, 

πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των μονάδων νοήματος, σύμφωνα με το εργαλείο 

ανάλυσης Α (Πίνακας 11). Οι επόμενες στήλες ονομάστηκαν Χρήση (use), Σύγκριση 

(compare), Δημιουργία (create), Εγκυροποίηση (validate) και Αναθεώρηση(revise) 

αντίστοιχα από τα είδη πρακτικών μοντελοποίησης και γνωστικών διαδικασιών του 

εργαλείου ανάλυσης Α. Κάθε μονάδα νοήματος αντιστοιχιζόταν με την αντίστοιχη 

διδακτική πρακτική.  

Έπειτα, στο κελί του πίνακα όπου η διδακτική πρακτική συναντούσε τη μονάδα 

νοήματος, συμπληρωνόταν η κατηγορία της διδακτικής πρακτικής ή γνωστικής 

διαδικασίας (Χρήση, Σύγκριση, Δημιουργία, Εγκυροποίηση και Αναθεώρηση). Αφού η 

μονάδα νοήματος αντιστοιχιζόταν στην κατάλληλη κατηγορία, χαρακτηριζόταν ωε 

προς το αν αποτελεί πρακτική ή γνωστική διαδικασία. Δίπλα στις μονάδες ανάλυσης 

πρακτικών σημειωνόταν το γράμμα «Π», ενώ δίπλα στις μονάδες ανάλυσης 

γνωστικών διαδικασιών σημειωνόταν το γράμμα «Γ». Στην τελευταία συμπληρωνόταν 

η υπόρρητη ή ρητή φύση της διδακτικής πρακτικής (0 ή 1 αντίστοιχα) για τα μοντέλα 

και τη μοντελοποίηση. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόταν για κάθε μονάδα 

νοήματος.  

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβανόταν από τρεις ανεξάρτητους ερευνητές, 

οι οποίοι ακολουθούσαν μεμονωμένα τα ίδια βήματα ανάλυσης.  Έπειτα τα 

αποτελέσματα των επιμέρους ερευνητών συγκρίνονταν με προσοχή. Αυτό οδήγησε 

σε μια διαδικασία, όπου αυτό τροποποιούνταν για να υποστηρίζει καλύτερα τις 

επιδιώξεις της έρευνας. 



4. Τέταρτον, αναδείχθηκε η ανάγκη εκλέπτυνσης του εργαλείου ανάλυσης, ώστε 

να ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα της έρευνας. Πραγματοποιήθηκαν ορισμένες 

τροποποιήσεις στην αρχική του εκδοχή με συμφωνία των δύο ερευνητριών ώστε 

τελικά να προκύψει ο Πίνακας 12. 

5. Πέμπτον, μετά από  την τροποποίηση του εργαλείου, οι τρεις ερευνητές 

προχώρησαν ανεξάρτητα σε 2η ανάλυση των δεδομένων. 

6. Τέλος, οι τρεις ερευνητές πραγματοποίησαν λεπτομερή σύγκριση των 

αποτελεσμάτων τους μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία. 

 

 Μέθοδος ανάλυσης Β 

Για το εργαλείο ανάλυσης Β ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με το εργαλείο 

ανάλυσης Α (4.4.1). Η μόνη διαφοροποίηση ήταν στη μορφή του βοηθητικού πίνακα 

για την καλύτερη οργάνωση των δεδομένων. 

Ο συγκεκριμένος πίνακας περιλάμβανε τρεις ομάδες στηλών. Η πρώτη ομάδα, με 

τίτλο «Επεισόδιο», περιείχε δύο επιμέρους στήλες με τα ονόματα «Τίτλος» και 

«Διάρκεια». Στην πρώτη επιμέρους στήλη σημειωνόταν ο τίτλος του εκάστοτε 

διδακτικού επεισοδίου και στη δεύτερη η συνολική διάρκειά του.  

Η δεύτερη ομάδα στηλών έφερε τον τίτλο «Προφορικός Λόγος» και περιλάμβανε 

έξι επιμέρους στήλες. Στην πρώτη στήλη, με τίτλο «Τεκμήριο», συμπληρώνονταν οι 

μονάδες νοήματος από το κείμενο της απομαγνητοφώνησης, ανεξάρτητα και σε 

διαφορετικές γραμμές του πίνακα. Στη δεύτερη επιμέρους στήλη σημειωνόταν η 

διάρκεια της κάθε μονάδας νοήματος. Στις επόμενες στήλες, πραγματοποιήθηκε η 

ανάλυση των μονάδων νοήματος, σύμφωνα με το εργαλείο ανάλυση. Οι επιμέρους 

στήλες 3, 4 και 5 ονομάστηκαν Α και Β αντίστοιχα από τις διδακτικές πρακτικές 

«Φύση» και «Χρήση» του εργαλείου ανάλυσης Β. Κάθε μονάδα νοήματος 

αντιστοιχιζόταν με την αντίστοιχη διδακτική πρακτική.  

Έπειτα, στο κελί του πίνακα όπου η διδακτική πρακτική συναντούσε τη μονάδα 

νοήματος, συμπληρωνόταν το επίπεδο της διδακτικής πρακτικής (0, 1, 2). Στη στήλη 6 

συμπληρωνόταν η υπόρρητη ή ρητή φύση της διδακτικής πρακτικής (0 ή 1 αντίστοιχα) 

για τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόταν για κάθε 

μονάδα νοήματος. Στην τελευταία στήλη του πίνακα σημειωνόταν το εκπαιδευτικό 

υλικό, ώστε να δίνεται κάθε φορά μια πληρέστερη εικόνα της διδασκαλίας προς 

ανάλυση. Ο πίνακας συνολικά απαρτιζόταν από εννέα στήλες, ενώ ο αριθμός των 

γραμμών εξαρτώταν από τον αριθμό των μονάδων νοήματος. 

 

 

 



5 Αποτελέσματα 
 

5.1 Αποτελέσματα μιας μελέτης περίπτωσης 

Μελετούμε την ικανότητα μοντελοποίησης (Modeling competence) της 

εκπαιδευτικού μέσα από τις πρακτικές της διδασκαλίας της στην κατεύθυνση της 

μεταγνώσης (Meta-knowledge). Ειδικότερα, η  μεταγνώση αναλύεται σε δύο επίπεδα: 

(i) στο επίπεδο της επιστημολογικής κατεύθυνσης (metamodeling Knowledge) και (ii) 

στο επίπεδο της μεταγνώση για τη διαδικασία της μοντελοποίησης (Metacognitive 

knowledge of the modeling process). Στη συνέχεια περιγράφονται ξεχωριστά τα δύο 

επίπεδα. 

(Ι) Πρακτικές επιστημολογικής κατεύθυνσης (metamodeling Knowledge). 

(ΙΙ) Πρακτικές που προωθούν τη μεταγνώση των μαθητών για τη μοντελοποίηση 

(Metacognitive knowledge of the modeling process). 

ΙΙα. Πρακτικές μοντελοποίησης (modeling practices). Η κατεύθυνση αυτή 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις που απευθύνει η εκπαιδευτικός προς τους μαθητές 

σχετικά με τις διαδικασίες μοντελοποίησης τις οποίες οι μαθητές υλοποίησαν. Οι 

διάλογοι αναλύονται ως προς τη χρήση, τη σύγκριση, αναθεώρηση, δημιουργία και 

αξιολόγηση των μοντέλων.  

ΙΙβ. Γνωστικές διαδικασίες (cognitive processes). Η κατεύθυνση αυτή 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις που απευθύνει η εκπαιδευτικός προς τους μαθητές 

σχετικά με τη χρήση, τη σύγκριση, αναθεώρηση, δημιουργία και αξιολόγηση των 

μοντέλων. Οι διάλογοι αναλύονται ως προς τη χρήση, τη σύγκριση, αναθεώρηση, 

δημιουργία και αξιολόγηση των μοντέλων.  

Ακολουθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα δύο εργαλεία ανάλυσης. Τα 

αποτελέσματα θα παρουσιαστούν ανά μάθημα. Παρουσιάζονται πρώτα τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από το εργαλείο ανάλυσης Α σε δύο μέρη: 

αποτελέσματα για τις πρακτικές μοντελοποίησης και αποτελέσματα για τις γνωστικές 

διαδικασίες. Ακολουθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το εργαλείο 

ανάλυσης Β. 

 

 

 

 

 



5.2 1ο Μάθημα 

 

 Πρακτικές που προωθούν τη μεταγνώση των μαθητών για τη μοντελοποίηση 

(Metacognitive knowledge of the modeling process) 

Πρακτικές μοντελοποίησης (modeling practices). 

Στο πρώτο μάθημα οι μαθητές παρουσιάζουν τα μοντέλα  που δημιούργησαν στις 

ομάδες τους. Στον πίνακα 13, φαίνεται ότι για το πρώτο μάθημα αναγνωρίστηκαν 7 

μονάδες νοήματος που αντιστοιχούν στην κατηγορία «Δημιουργία» του εργαλείου 

ανάλυσης, συνολικής διάρκειας 5 λεπτών και 50 δευτερολέπτων (350’’). Όλες οι 

μονάδες νοήματος αφορούν υπόρρητη διδασκαλία. 

  

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ   

 
Χρήση  
(use) 

Σύγκριση  
(compare) 

Δημιουργία 
(create) 

Εγκυροποίηση 
(validate) 

Αναθεώρηση 
(revise) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΗΜΑΤΟΣ 

0 0 7 0 0 7 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 0 0 350 0 0 350 

 

Πίνακας 13 Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά είδος πρακτικής  για το 1ο μάθημα 

Παρατηρήθηκε ότι το σύνολο των μονάδων νοήματος ανήκουν αποκλειστικά στην 

κατηγορία πρακτικής «Δημιουργία», που σημαίνει ότι οι ερωτήσεις της 

εκπαιδευτικού αφορούσαν αποκλειστικά το στάδιο μοντελοποίησης, κατά το οποίο 

οι μαθητές δημιούργησαν τα μοντέλα τους.  

Παράδειγμα τεκμηρίου αποτελεί ο διάλογος:  

«Ε: Θέλω να δείξετε στους υπόλοιπους ποια αντικείμενα επιλέξατε σαν ομάδα. 

Δείξτε τα μας, τα έχετε πάνω στο θρανίο σας.  

Μ1: Επιλέξαμε το χορταράκι, το κουκουνάρι και το κουμπί. 

Ε: Και πού βρίσκονται πάνω στην αφίσα σας;  

Μ1: Εδώ, εδώ και εκεί 

Ε: Με τι υλικό τα φτιάξατε;  

Μ: Με πλαστελίνη. 

Ε: Και τα τρία αντικείμενα;  

Μ: Ναι. 

Ε: Τι θέλατε να μας δείξετε ακριβώς εκεί πέρα με την αφίσα που έχετε κάνει 

χρωματιστή; Ποια πράγματα θέλετε να μας δείξετε;  

Μ: Πώς είναι έξω η εξοχή. Με τα ποταμάκια, με τα δέντρα.» 

 



Γνωστικές Διαδικασίες (cognitive processes) 

 

Στο πρώτο μάθημα οι μαθητές παρουσιάζουν τα μοντέλα  που δημιούργησαν στις 

ομάδες τους. Στον πίνακα 14 φαίνεται ότι αναγνωρίστηκαν 8 μονάδες νοήματος που 

αντιστοιχούν στις επιμέρους κατηγορίες γνωστικών διαδικασιών του εργαλείου 

ανάλυσης, συνολικής διάρκειας 4 λεπτών και 15 δευτερολέπτων (255’’). Όλες οι 

μονάδες νοήματος αφορούν υπόρρητη διδασκαλία.  

Αναλυτικότερα, για την κατηγορία γνωστικής διαδικασίας «Εγκυροποίηση» 

ανιχνεύθηκαν 6 μονάδες νοήματος, διάρκειας 231’’, για την κατηγορία «Χρήση» 

ανιχνεύθηκε 1 μονάδα νοήματος διάρκειας 17’’, για την κατηγορία «Αναθεώρηση» 

ανιχνεύθηκε 1 μονάδα νοήματος διάρκειας 7’’, ενώ δεν ανιχνεύθηκαν μονάδες 

νοήματος για τις κατηγορίες «Δημιουργία» και «Σύγκριση». 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

 
Χρήση  
(use) 

Σύγκριση  
(compare) 

Δημιουργία 
(create) 

Εγκυροποίηση 
(validate) 

Αναθεώρηση 
(revise) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΗΜΑΤΟΣ 1 0 0 6 1 8 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 17 0 0 231 7 255 

 
Πίνακας 14  Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά είδος γνωστικής διαδικασίας  για το 1ο μάθημα 

Παράδειγμα τεκμηρίου αποτελεί ο διάλογος: 

«Ε: Δηλαδή χωρίς αυτά, τώρα που δεν υπάρχουν πάνω στην αφίσα σας πιστεύετε 

ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι έχετε φτιάξει; Ποια είναι τα αντικείμενά σας; 

Μ1: Τα καταλαβαίνετε αλλά επειδή είναι το ποτάμι, το χορτάρι, τα σύννεφα...  

Ε: Δηλαδή αν δεν υπήρχαν τα σύννεφα δεν θα καταλαβαίναμε αν αυτό είναι 

κουκουνάρι ή χορταράκι; Έπρεπε να μπει το σύννεφο για να καταλάβω ότι αυτό είναι 

κουκουνάρι λέτε;  

Μ2: Όχι. 

Ε: Αν εγώ αρχίζω τώρα και βγάζω τα συννεφάκια σου από εκεί θα καταλάβουμε 

ότι αυτό είναι ένα κουκουνάρι;   

Μ2: Ναι.  

Ε: Αν βγάλω τον ήλιο θα καταλάβω ότι αυτά είναι ένα χόρτο, ένα κουκουνάρι και 

ένα κουμπί; 

Μ: Ναι (όλοι οι μαθητές). 

Ε: Αν βγάλω το ποτάμι θα καταλάβω ότι αυτά είναι ένα χόρτο και ένα κουμπί; 

Μ: Ναι (όλοι οι μαθητές). 

Ε: Αν βγάλω όλα τα χρώματα και αφήσω μόνο αυτά τα τρία, το χόρτο, το κουμπί 

και το κουκουνάρι, θα καταλάβουμε ότι είναι αυτά τα τρία αντικείμενα;  

Μ3: Όχι. 

Ε: Όχι λέτε ε; Μας χρειάζονται το δέντρο και το ποτάμι.  

Μ3: Τα χρώματα...  



Ε: Και τα χρώματα... μου είπατε πριν ότι μπορώ να τα βγάλω και χωρίς αυτά να 

καταλάβω ότι υπάρχει ένα κουκουνάρι εκεί. 

Μ: Ναι. το καταλαβαίνετε επειδή άμα βγει φαίνεται το χρώμα.» 

 

Με αυτή τη σειρά ερωτήσεων η εκπαιδευτικός άρρητα καθοδηγεί τους μαθητές 

να συλλογιστούν σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της ικανότητας του μοντέλου 

τους για ακριβή αναπαράσταση συγκεκριμένων όψεων ενός στόχου. 

Συγκρίνοντας τους πίνακες  13 και 14 παρατηρείται ότι η μόνη κατηγορία στην 

οποία ανιχνεύθηκαν μονάδες νοήματος που αντιστοιχούν σε πρακτική, είναι αυτή της 

«Δημιουργίας». Επιπλέον στις κατηγορίες «Αναθεώρηση», «Εγκυροποίηση», 

«Σύγκριση» και «Χρήση» παρατηρείται ότι εντάσσονται αποκλειστικά μονάδες 

νοήματος που αντιστοιχούν σε γνωστικές διαδικασίες (Πίνακας 14). 

 

 Πρακτικές επιστημολογικής κατεύθυνσης (metamodeling knowledge). 

Στο πρώτο μάθημα οι μαθητές παρουσιάζουν τα μοντέλα  που δημιούργησαν στις 

ομάδες τους. Στον πίνακα 15, φαίνεται ότι στο πρώτο μάθημα αναγνωρίστηκαν 13 

μονάδες νοήματος που αντιστοιχούν σε επιμέρους Κατηγορίες των Διδακτικών 

Πρακτικών  της επιστημολογικής κατεύθυνσης του εργαλείου ανάλυσης Β, συνολικής 

διάρκειας 10 λεπτών και 24 δευτερολέπτων (624’’).  

Αναλυτικότερα, για την πρακτική διδασκαλίας με περιεχόμενο σχετικά με τη 

φύση των μοντέλων αναγνωρίστηκαν (στο εξής «Φύση») 10 μονάδες νοήματος 

συνολικής διάρκειας 573 δευτερολέπτων.  

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 Φύση Χρήση ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΗΜΑΤΟΣ 10 3 13 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 573 51 624 
 

Πίνακας 15  Μονάδες νοήματος και διάρκεια ανά Περιεχόμενο  Διδακτικής Πρακτικής για το 1ο μάθημα 

Παραδείγματα τεκμηρίων αποτελούν οι διάλογοι:  

«Ε: Νομίζετε ότι όλα αυτά που βάλατε πάνω στην αφίσα μάς είναι χρήσιμα; Θα 
θέλατε να βάλετε πάνω κι άλλα πράγματα; Θα θέλατε κάποια να αφαιρέσετε;  

Μ: Να βάλουμε κι άλλα!  
Ε: Τι θα θέλατε να βάλετε που δεν βάλατε;  
Μ2: Πέτρες, ζώα.» 
 «Ε: Ωραία για να δούμε τώρα εκεί πέρα που τα φτιάξατε επιλέξατε τις 

πλαστελίνες αυτές για ποιον λόγο, αυτά τα χρώματα;  
Μ: Γιατί είναι σχεδόν ίδιο χρώμα.» 
 



Με τις ερωτήσεις αυτές, η εκπαιδευτικός άρρητα καθοδηγεί τους μαθητές να 

αναλογιστούν ότι ένα μοντέλο αποτελεί αναπαράσταση συγκεκριμένων όψεων ενός 

στόχου. 

Για την πρακτική διδασκαλίας με περιεχόμενο τη χρήση των μοντέλων (στο εξής 

«Χρήση»), ανιχνεύθηκαν 3 μονάδες νοήματος συνολικής διάρκειας 51 

δευτερολέπτων. Για παράδειγμα:  

«Ε: Τι θέλατε να μας δείξετε ακριβώς εκεί πέρα με την αφίσα που έχετε κάνει 

χρωματιστή; Ποια πράγματα θέλετε να μας δείξετε;  

Μ: Πώς είναι έξω η εξοχή. Με τα ποταμάκια, με τα δέντρα.» 

 

Στο σύνολό τους οι μονάδες νοήματος αντιστοιχούν σε υπόρρητη διδασκαλία για τα 

μοντέλα και τη μοντελοποίηση.  

Αναδείχθηκε ότι η Κατηγορία Διδακτικών Πρακτικών «Φύση» κυριάρχησε σε 

αυτό το διδακτικό επεισόδιο, τόσο χρονικά όσο και στον αριθμό μονάδων νοήματος. 

Οι μονάδες νοήματος για τις Διδακτικές Πρακτικές, στη συνέχεια 

χαρακτηρίστηκαν ως προς το Επίπεδο Διδακτικής Πρακτικής του εργαλείου ανάλυσης, 

στο οποίο αντιστοιχούν (0, 1, 2). Έτσι, για το Επίπεδο 0 αναγνωρίστηκαν 0 μονάδες 

νοήματος, για το Επίπεδο 1 αναγνωρίστηκαν 4 μονάδες νοήματος διάρκειας 320 

δευτερολέπτων, όπως λόγου χάριν:  

«Ε: Αυτή η αφίσα που μας φτιάξατε. Σε τι μας χρησιμεύει; Δηλαδή αν την κολλήσω 

εγώ στον τοίχο τι θα μας χρησιμεύει; Τι μήνυμα περνάει; Τι θέλετε να μας δείξετε; 

Μ: Με αυτή δεν αφήνουμε σκουπίδια στο περιβάλλον. 

Ε: Αυτό τον τίτλο θα βάζατε δηλαδή;» 

 

  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 
ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΗΜΑΤΟΣ 0 4 9 13 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 0 320 304 624 

 

Πίνακας 16 Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά Επίπεδο Διδακτικής Πρακτικής για το 1ο μάθημα 

Για το Επίπεδο 2 αναγνωρίστηκαν 9 μονάδες νοήματος διάρκειας 304 

δευτερολέπτων, παράδειγμα των οποίων αποτελεί το τμήμα διαλόγου:  

«Ε: Τώρα για το μέγεθος, σας απασχόλησε καθόλου; 

Μ: Όχι  

Ε: Δεν θέλετε να μας δείξετε το μέγεθος του κάθε αντικειμένου; 

Μ: Όχι. 

Ε: Γιατί βλέπω ας πούμε το κουμπί εδώ πέρα είναι πιο μικρό από το κουκουνάρι. 

Το κουκουνάρι το έχετε φτιάξει μεγάλο βρε παιδί μου. Δεν σας ένοιαξε τι είναι πιο 

μεγάλο και πιο μικρό; 



Μ: Όχι» 

Παρατηρήθηκε ότι η κατανομή των μονάδων νοήματος στα Επίπεδα Διδακτικών 

Πρακτικών δεν ακολουθεί την κατανομή του χρόνου στα αντίστοιχα πεδία του 

εργαλείου ανάλυσης. Για παράδειγμα, ενώ για το Επίπεδο Διδακτικής Πρακτικής 1 

ανιχνεύθηκαν 4 μονάδες νοήματος και για το Επίπεδο 2 ανιχνεύθηκαν 9, το Επίπεδο 

1 κυριαρχεί χρονικά με διάρκεια 320 δευτερόλεπτα, έναντι του Επιπέδου 2 με 

διάρκεια 304 δευτερόλεπτα. Αυτό το φαινόμενο ωστόσο, δεν παρατηρείται στην 

κατανομή των μονάδων νοήματος ανά κατηγορία Διδακτικής Πρακτικής και στην 

αντίστοιχη διάρκειά τους. Δηλαδή, η κατηγορία Διδακτικών Πρακτικών «Φύση» 

κυριαρχεί τόσο σε αριθμό μονάδων νοήματος (10 μονάδες νοήματος) όσο και σε 

χρονική διάρκεια (573 δευτερόλεπτα). 

Στη συνέχεια οι μονάδες νοήματος ομαδοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν 

ανάλογα με την Κατηγορία Διδακτικής Πρακτικής σε συνδυασμό με το Επίπεδο 

Διδακτικής Πρακτικής του εργαλείου ανάλυσης. Το σύνολο των μονάδων νοήματος 

εντάχθηκαν στις Κατηγορίες Διδακτικών Πρακτικών «Φύση» (Φ) και «Χρήση» (Χ) και 

στα Επίπεδα Διδακτικών Πρακτικών 1 και 2. Έτσι, από τη σύνθεση των παραπάνω 

προέκυψαν οι ομάδες μονάδων νοήματος Φ1, Φ2, Χ1 και Χ2, που υποδηλώνουν τις 

μονάδες νοήματος για τις Κατηγορίες Πρακτικών ανά Επίπεδο Επιστημολογικής 

Κατεύθυνσης. Για την ομάδα Φ1 ανιχνεύθηκαν 2 μονάδες νοήματος, διάρκειας 294 

δευτερολέπτων, για την ομάδα Φ2 ανιχνεύθηκαν 8 μονάδες νοήματος διάρκειας 279 

δευτερολέπτων, για την ομάδα Χ1 ανιχνεύθηκαν 2 μονάδες νοήματος διάρκειας 26 

δευτερολέπτων και τέλος, για την ομάδα Χ2 ανιχνεύθηκε 1 μονάδα νοήματος με 

διάρκεια 25 δευτερόλεπτα. Παρατηρήθηκε και πάλι διαφορά στην κατανομή του 

αριθμού των μονάδων νοήματος και της αντίστοιχης χρονικής διάρκειας στις 

επιμέρους κατηγορίες. Ενώ η ομάδα Φ2 κυριαρχεί στον αριθμό μονάδων νοήματος (8 

μονάδες νοήματος, 279 δευτερόλεπτα), χρονικά κυριαρχεί η ομάδα Φ1 με μόλις 2 

μονάδες νοήματος (294 δευτερόλεπτα).   

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
Φ1 Φ2 Χ1 Χ2 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΗΜΑΤΟΣ 

2 8 2 1 
13 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 294 279 26 25 624 
 

Πίνακας 17 Μονάδες Νοήματος και διάρκεια Κατηγορίας ανά Επίπεδο Διδακτικής Πρακτικής για το 1ο μάθημα 

 



5.3 2ο Μάθημα 

 Πρακτικές που προωθούν τη μεταγνώση των μαθητών για τη μοντελοποίηση 

(Metacognitive knowledge of the modeling process). 

Πρακτικές μοντελοποίησης (modeling practices). 

 

Στο δεύτερο μάθημα οι μαθητές συνεχίζουν την παρουσίαση των μοντέλων  που 

δημιούργησαν στις ομάδες τους. Στον πίνακα 18, φαίνεται ότι αναγνωρίστηκαν 6 

μονάδες νοήματος που αντιστοιχούν στην κατηγορία «Δημιουργία» του εργαλείου 

ανάλυσης, συνολικής διάρκειας 8 λεπτών και 18 δευτερολέπτων (498’’). 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ   

 
Χρήση  
(use) 

Σύγκριση  
(compare) 

Δημιουργία 
(create) 

Εγκυροποίηση 
(validate) 

Αναθεώρηση 
(revise) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΗΜΑΤΟΣ 

0 0 6 0 0 0 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 0 0 498 0 0 0 

 

Πίνακας 18 Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά είδος πρακτικής  για το 2ο μάθημα 

Παρατηρήθηκε ότι το σύνολο των μονάδων νοήματος ανήκουν αποκλειστικά στην 

Κατηγορία Πρακτικής «Δημιουργία», που σημαίνει ότι οι ερωτήσεις της 

εκπαιδευτικού αφορούσαν αποκλειστικά το στάδιο μοντελοποίησης, κατά το οποίο 

οι μαθητές δημιούργησαν τα μοντέλα τους.  

Παραδείγματα τεκμηρίων αποτελούν οι διάλογοι: 

«Ε: Και πώς προσπαθήσατε να κάνετε αυτές τις απεικονίσεις, αυτά τα αντίγραφα, 

την αναπαράσταση των αντικειμένων; Με ποιον τρόπο; Τι θέλατε να δείξετε; 

Μ: Με αληθινά υλικά.  

Ε: Τα αληθινά αντικείμενα. Με τι τα φτιάξατε; Τι χρησιμοποιήσατε;  

Μ: Με πλαστελίνες. Χρησιμοποιήσαμε κάποια υλικά όπως πλαστελίνη.  

Ε: Εκτός από πλαστελίνη κάτι άλλο;  

Μ: Χρώματα, μαρκαδόροι, ξυλάκια, χρυσόσκονη, πλαστελίνη.»  

 

«Ε: Ποιες άλλες λεπτομέρειες βάλατε;  

Μ: Βάλαμε το γρασίδι εδώ κάτω, τα πετραδάκια εδώ κάτω. 

Ε: Πάνω στο ξύλο βάλατε κάποιες λεπτομέρειες, εκεί κοντά, για να καταλάβουμε 

ότι είναι εκεί ξύλο;  

Μ: Ναι βάλαμε και λιγάκι πράσινο. Το βάλαμε για να φαίνεται σαν να έχει πέσει 

φύλλο.» 

 



Γνωστικές Διαδικασίες (cognitive processes) 

 

Στο δεύτερο μάθημα οι μαθητές συνεχίζουν την παρουσίαση των μοντέλων  που 

δημιούργησαν στις ομάδες τους. Στον πίνακα 19, φαίνεται ότι στο διδακτικό 

επεισόδιο αναγνωρίστηκαν 5 μονάδες νοήματος που αντιστοιχούν στις επιμέρους 

κατηγορίες γνωστικών διαδικασιών του εργαλείου ανάλυσης, συνολικής διάρκειας  5 

λεπτών και 21 δευτερολέπτων (171’’).  

Αναλυτικότερα, για την κατηγορία γνωστικής διαδικασίας «Εγκυροποίηση» 

ανιχνεύθηκαν 3 μονάδες νοήματος, διάρκειας 117’’, για την κατηγορία 

«Αναθεώρηση» ανιχνεύθηκαν 2 μονάδες νοήματος διάρκειας 54’’, ενώ δεν 

ανιχνεύθηκαν μονάδες νοήματος για τις κατηγορίες «Δημιουργία», «Χρήση»  και 

«Σύγκριση». 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

 
Χρήση  
(use) 

Σύγκριση  
(compare) 

Δημιουργία 
(create) 

Εγκυροποίηση 
(validate) 

Αναθεώρηση 
(revise) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΗΜΑΤΟΣ 0 0 0 3 2 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 0 0 0 117 54 171 
 

Πίνακας 19 Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά είδος γνωστικής διαδικασίας  για το 2ο μάθημα 

Παράδειγμα τεκμηρίου αποτελεί ο διάλογος: 

«Μ: Αυτά τα φτιάξαμε για να δείξουμε ποια πράγματα διαλέξαμε, πώς είναι έξω. 

Ε: Το πετύχατε αυτό; 

Μ: Έτσι και έτσι. Δεν μπορούμε ακριβώς να το φτιάξουμε σαν την 

πραγματικότητα, ακριβώς το ίδιο αντικείμενο.  

Μ: Μπορούμε αν έχουμε το ίδιο χρώμα και έχουμε καλό υλικό. 

Ε: Θα είναι ξύλινο; Θα μπορέσεις ποτέ να το φτιάξεις ξύλινο;  

Μ: Ναι να σας πω με τι; Με πηλό.  

Ε: Με πηλό και θα είναι ξύλινο;  

Μ: Όχι ξύλινο αλλά είναι όπως είναι το αληθινό. Θα είναι δυνατό.  

Μ2: Μπορούμε να το κάνουμε με πηλό γιατί μετά ο πηλός θα στεγνώσει και θα 

είναι σκληρός. 

Ε: Άρα θα είναι ακόμα καλύτερο μοντέλο λες γιατί θα είναι πιο σταθερό. Άρα το 

μοντέλο σου υστερεί και για αυτό εκτός από το σχήμα και το μέγεθος που δεν είναι 

ίδιο.  

Μ: Ναι.  

Ε: Μάλιστα. Εσύ δηλαδή τώρα που έχεις φτιάξει την πέτρα με πλαστελίνη εγώ δεν 

μπορώ να καταλάβω ότι είναι πέτρα. Αν ήταν από πηλό εγώ θα την έπαιρνα και θα 

καταλάβαινα ότι ήταν πέτρα. Α λες ε;  

Μ: Είμαι σίγουρη.» 

 



Με αυτή τη σειρά ερωτήσεων η εκπαιδευτικός άρρητα καθοδηγεί τους μαθητές 

να συλλογιστούν σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της ικανότητας του μοντέλου 

τους για ακριβή αναπαράσταση συγκεκριμένων όψεων ενός στόχου. 

 

Συγκρίνοντας τους πίνακες  18 και 19 παρατηρείται ότι η μόνη κατηγορία στην 

οποία ανιχνεύθηκαν μονάδες νοήματος που αντιστοιχούν σε πρακτική, είναι αυτή της 

«Δημιουργίας». Επιπλέον στις κατηγορίες «Αναθεώρηση», «Εγκυροποίηση», 

«Σύγκριση» και «Χρήση» παρατηρείται ότι εντάσσονται αποκλειστικά μονάδες 

νοήματος που αντιστοιχούν σε γνωστικές διαδικασίες. 

Στο διδακτικό επεισόδιο αναγνωρίστηκαν συνολικά 11 μονάδες νοήματος που 

αντιστοιχούν στις επιμέρους Κατηγορίες Πρακτικών και Γνωστικών Διαδικασιών του 

εργαλείου ανάλυσης Α, συνολικής διάρκειας  10 λεπτών και 55 δευτερολέπτων (655’’). 

Από αυτές οι 7 (518’’) αφορούν ρητή διδασκαλία και οι 4 (137’’) υπόρρητη (πίνακας 

20). 

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 Ρητή Διδασκαλία Υπόρρητη Διδασκαλία ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΗΜΑΤΟΣ 7 4 11 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 518 137 655 
 

Πίνακας 20 Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά είδος διδασκαλίας για το 2ο μάθημα 

  

 Πρακτικές επιστημολογικής κατεύθυνσης (metamodeling knowledge). 

Στο δεύτερο μάθημα οι μαθητές συνεχίζουν την παρουσίαση των μοντέλων  που 

δημιούργησαν στις ομάδες τους. Στον πίνακα 21, φαίνεται ότι στο δεύτερο μάθημα 

αναγνωρίστηκαν 33 μονάδες νοήματος που αντιστοιχούν στις επιμέρους κατηγορίες 

Διδακτικών Πρακτικών του εργαλείου ανάλυσης Β, συνολικής διάρκειας 26 λεπτών 

και 9 δευτερολέπτων (1569’’).  

Αναλυτικότερα, για την πρακτική διδασκαλίας με περιεχόμενο σχετικά με τη 

φύση των μοντέλων αναγνωρίστηκαν (στο εξής «Φύση») 24 μονάδες νοήματος 

συνολικής διάρκειας 1264 δευτερολέπτων.  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 Φύση Χρήση 
ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΗΜΑΤΟΣ 24 9 33 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 1264 305 1569 
 

Πίνακας 21  Μονάδες νοήματος και διάρκεια ανά Περιεχόμενο  Διδακτικής Πρακτικής για το 2ο μάθημα 



Παραδείγματα τεκμηρίων αποτελούν οι διάλογοι:  

«Ε: Και πώς προσπαθήσατε να κάνετε αυτές τις απεικονίσεις, αυτά τα αντίγραφα, 

την αναπαράσταση των αντικειμένων; Με ποιον τρόπο; Τι θέλατε να δείξετε; 

Μ: Με αληθινά υλικά.  

Ε: Τα αληθινά αντικείμενα. Με τι τα φτιάξατε; Τι χρησιμοποιήσατε;  

Μ: Με πλαστελίνες. Χρησιμοποιήσαμε κάποια υλικά όπως πλαστελίνη.  

Ε: Εκτός από πλαστελίνη κάτι άλλο;  

Μ: Χρώματα, μαρκαδόροι, ξυλάκια, χρυσόσκονη, πλαστελίνη. 

Ε: Τι άλλο θέλατε να φτιάξετε; Ειδικά η τελευταία ομάδα επέμενε σε αυτό, ότι 

ήθελαν να φτιάξουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος, το ίδιο σχήμα έτσι; Άρα εκτός από το 

χρώμα θέλετε να μου δείξετε πάρα πολύ το σχήμα των πραγμάτων. Θέλατε να μου 

δείξετε κάτι άλλο εκτός από το σχήμα;  

Μ: Το μέγεθος.  

Ε: Θέλατε να έχει το ίδιο μέγεθος η απεικόνιση σας, η αναπαράσταση σας .»  

 

Με τις ερωτήσεις αυτές, η εκπαιδευτικός άρρητα καθοδηγεί τους μαθητές να 

αναλογιστούν ότι ένα μοντέλο αποτελεί αναπαράσταση συγκεκριμένων όψεων ενός 

στόχου. 

 

«Ε: Τα μοντέλα μπορούν να είναι και σαν αφίσα πάνω σε ένα χαρτί, μπορεί να 

είναι τρισδιάστατα, όπως ας πούμε έχει οδοντίατρος ή εκείνο το μάτι που είχατε δει 

στον οφθαλμίατρο.» 

 

Η εκπαιδευτικός ρητά καθοδηγεί τους μαθητές να αναλογιστούν ότι υπάρχουν 

διαφορετικοί τύποι μοντέλων. 

 

 

Για την πρακτική διδασκαλίας με περιεχόμενο τη χρήση των μοντέλων (στο εξής 

«Χρήση»), ανιχνεύθηκαν 9 μονάδες νοήματος συνολικής διάρκειας 305 

δευτερολέπτων, παραδείγματος χάριν:  

«Ε: Ξέρετε πως τις λένε όλες αυτές τις αφίσες επιστήμονες; Αυτές τις 

αναπαραστάσεις; Δεν τις λένε αφίσες, τις λένε μοντέλα, έτσι τις ονομάζουν. Δηλαδή 

εκτός από τα μοντέλα αυτά που προχωράνε πάνω στις πασαρέλες με τα ωραία ρούχα 

ή μοντέλα αυτοκινήτων ή μηχανών υπάρχουν και τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι 

επιστήμονες για να μας δείξουν κάποιες λειτουργίες, να μας δείξουν το σχήμα, να μας 

δείξουν πως δουλεύει κάτι γιατί το χρειαζόμαστε, τι μέγεθος έχει, πώς δουλεύει. 

Χρησιμοποιούν αυτά τα μοντέλα.» 

 

Αναδείχθηκε ότι η Κατηγορία Διδακτικών Πρακτικών «Φύση» κυριάρχησε σε 

αυτό το διδακτικό επεισόδιο, τόσο χρονικά όσο και στον αριθμό μονάδων νοήματος. 

 



Οι μονάδες νοήματος για τις Διδακτικές Πρακτικές, στη συνέχεια 

χαρακτηρίστηκαν ως προς το Επίπεδο Διδακτικής Πρακτικής του εργαλείου ανάλυσης, 

στο οποίο αντιστοιχούν (0, 1, 2). Έτσι, για το Επίπεδο 0 αναγνωρίστηκαν 0 μονάδες 

νοήματος, για το Επίπεδο 1 αναγνωρίστηκαν 12 μονάδες νοήματος διάρκειας 528 

δευτερολέπτων, όπως λόγου χάριν:  

«Ε: Για ποιο λόγο το φτιάξατε; Θέλετε να μας δείξετε δηλαδή το δέντρο;  

Μ: Ναι.  

Ε: Δηλαδή μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι αυτό είναι το δέντρο του σχολείου; 

Απαντήσατε στην ερώτηση «γιατί»; Το καταφέρατε αυτό;  

Μ: Έτσι και έτσι.» 

 

 Για το Επίπεδο 2 αναγνωρίστηκαν 21 μονάδες νοήματος διάρκειας 1041 

δευτερολέπτων, παράδειγμα των οποίων αποτελεί το τμήμα διαλόγου:  

«Ε: Ας πούμε τώρα αν εγώ εδώ θέλω να δω την Ευρώπη, να μάθω για την Ευρώπη, 

θα διαλέξω το χάρτη της Ευρώπης. Άμα θέλω να μάθω για την Ασία, την Αφρική και 

είναι μικρούτσικες δεν θα μπορώ να δω τόσο λεπτομέρειες. Δεν με εξυπηρετεί τόσο. 

Εγώ θέλω να μάθω μία-μία όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτόν τον χάρτη τον διάλεξα 

σωστά;  

Μ: Ναι. 

Ε: Είναι ο χάρτης της Ευρώπης; 

Μ: Ναι. 

Ε: Άρα αυτή τη στιγμή σε ποιο ερώτημα θα μπορούσε να μου απαντήσει; Σε τι θα 

με βοηθούσε αυτός ο χάρτης; Εγώ αν θέλω να δω ας  πούμε στην Αμερική μπορώ να 

τη βρω εδώ; 

Μ: Όχι.  

Ε: Είναι ένα μοντέλο που με ικανοποιεί αυτή τη στιγμή αν θέλω να δω κάτι στην 

Αμερική; Με βοηθάει;  

Μ: Όχι. 

Ε: Όχι. Είναι το σωστό μοντέλο; 

Μ: Όχι.» 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 
ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΗΜΑΤΟΣ 0 12 21 33 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 0 528 1041 1569 

 

Πίνακας 22  Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά Επίπεδο Διδακτικής Πρακτικής για το 2ο μάθημα 

Αναδείχθηκε ότι το Επίπεδο 2 κυριάρχησε τόσο χρονικά όσο και σε επίπεδο μονάδων 

νοήματος (Πίνακας 22). 



Έτσι, από τη σύνθεση των παραπάνω προέκυψαν οι ομάδες μονάδων νοήματος 

Φ1, Φ2, Χ1 και Χ2, που υποδηλώνουν τις μονάδες νοήματος για τις Κατηγορίες 

Διδακτικών Πρακτικών ανά Επίπεδο Διδακτικών Πρακτικών. Για την ομάδα Φ1 

ανιχνεύθηκαν 8 μονάδες νοήματος, διάρκειας 411 δευτερολέπτων, για την ομάδα Φ2 

ανιχνεύθηκαν 16 μονάδες νοήματος διάρκειας 853 δευτερολέπτων, για την ομάδα Χ1 

ανιχνεύθηκαν 4 μονάδες νοήματος διάρκειας 117 δευτερολέπτων και τέλος, για την 

ομάδα Χ2 ανιχνεύθηκαν 5 μονάδες νοήματος με διάρκεια 188 δευτερόλεπτα. Δεν 

παρατηρήθηκε διαφορά στην κατανομή του αριθμού των μονάδων νοήματος και της 

αντίστοιχης χρονικής διάρκειας στις επιμέρους κατηγορίες.  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
Φ1 Φ2 Χ1 Χ2 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΗΜΑΤΟΣ 

8 16 4 5 
33 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 411 853 117 188 1569 

 

Πίνακας 23  Μονάδες Νοήματος και διάρκεια κατηγορίας ανά Επίπεδο Διδακτικής Πρακτικής για το 2ο 
μάθημα 

 

Αναδείχθηκε ότι κυριαρχεί η ομάδα Φ2. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πρακτικές 

της εκπαιδευτικού εστίασαν στην προώθηση της επιστημολογικής γνώσης για τη 

φύση των μοντέλων και οι πρακτικές αυτές ανήκουν στο ανώτατο επίπεδο 

επιστημολογικής γνώσης του εργαλείου ανάλυσης Β. 

Τέλος, από τις 33 μονάδες νοήματος, οι 14 (790’’) αντιστοιχούν σε ρητή 

διδασκαλία για τα μοντέλα ενώ οι 19 (779’’) σε  υπόρρητη διδασκαλία.  

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 Ρητή Διδασκαλία Υπόρρητη Διδασκαλία ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΗΜΑΤΟΣ 14 19 33 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 790 779 1569 

 

Πίνακας 24 Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά είδος διδασκαλίας για το 2ο μάθημα 

 

 

 

 

 



5.4 3ο Μάθημα 

 Πρακτικές που προωθούν τη μεταγνώση των μαθητών για τη μοντελοποίηση 

(Metacognitive knowledge of the modeling process). 

Πρακτικές μοντελοποίησης (modeling practices). 

 

Στο τρίτο μάθημα οι μαθητές παρουσιάζουν μοντέλα ιών  που δημιούργησαν στις 

ομάδες τους. Στον πίνακα 25, φαίνεται ότι αναγνωρίστηκαν 3 μονάδες νοήματος που 

αντιστοιχούν στην κατηγορία «Δημιουργία» του εργαλείου ανάλυσης, συνολικής 

διάρκειας 4 λεπτών και  11 δευτερολέπτων (251’’). 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

 
Χρήση  
(use) 

Σύγκριση  
(compare) 

Δημιουργία 
(create) 

Εγκυροποίηση 
(validate) 

Αναθεώρηση 
(revise) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΗΜΑΤΟΣ 

0 0 3 0 0 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 0 0 179 0 0 179 

 

Πίνακας 25  Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά είδος πρακτικής  για το 3ο μάθημα 

Παρατηρήθηκε ότι το σύνολο των μονάδων νοήματος ανήκουν αποκλειστικά στην 

κατηγορία πρακτικής «Δημιουργία», που σημαίνει ότι οι ερωτήσεις της 

εκπαιδευτικού αφορούσαν αποκλειστικά το στάδιο μοντελοποίησης, κατά το οποίο 

οι μαθητές δημιούργησαν τα μοντέλα τους.  

Παράδειγμα τεκμηρίου αποτελεί ο διάλογος: 

«Ε: Τι φτιάξατε; 

Μ: Βακτήριο, τον ιό της ιλαράς, βακτηριοφάγο. 

Ε: Γιάννη αυτά που φτιάξατε είναι κανονικοί ιοί; 

Μ: Όχι είναι τα μοντέλα τους. 

Ε: Ωραία, μήπως εκεί που γράψατε ιός της ιλαράς θα έπρεπε να προσθέσετε κάτι 

ακόμα στη λεζάντα αυτή; δεν είναι ο κανονικός ιός. Είναι η λέξη… 

Μ: Μοντέλο.  

Ε: Άρα θα έπρεπε να γράψετε «μοντέλο ιού ιλαράς», «μοντέλο βακτηρίου», 

«μοντέλο του βακτηριοφάγου» και τα λοιπά.  

Ε:Αυτά που θέλατε να φτιάξετε τι είναι; Τι θέλατε να μας δείξετε ακριβώς; 

Μ: Για εμάς αυτά είναι τα πιο σημαντικά. 

Ε: Ωραία. Και έτσι όπως το φτιάξατε για ποιο λόγο τα κάνατε έτσι;  

Μ: Τα κάναμε γιατί έτσι τα θεωρήσαμε πιο μοντέλα, πιο ωραία. 

Ε: Γιάννη, για ποιο λόγο τα φτιάξατε με μπαλάκια και πλαστελίνες; 

Μ: Για να δείξουμε σε κάποιον πώς είναι το σχήμα τους.  

Ε: Μπράβο. Οπότε θέλατε να δείξετε είναι το σχήμα. Το χρώμα σας ενδιέφερε;  



Μ:Όχι. 

Ε: Μήπως κάποιος το μπερδευόταν που τα κάνατε όλα πορτοκαλί;  

Μ: Όχι δεν νομίζω  

Ε: Όχι γιατί έχετε βάλει επάνω τις οδοντογλυφίδες για να μας δείξετε ότι είναι 

διαφορετικοί ιοί. Ωραία.» 

 

Γνωστικές Διαδικασίες (cognitive processes) 

 

Στο τρίτο μάθημα οι μαθητές παρουσιάζουν μοντέλα ιών  που δημιούργησαν στις 

ομάδες τους. Στον πίνακα 26, φαίνεται ότι στο διδακτικό επεισόδιο αναγνωρίστηκαν 

2 μονάδες νοήματος που αντιστοιχούν στις επιμέρους κατηγορίες γνωστικών 

διαδικασιών του εργαλείου ανάλυσης, συνολικής διάρκειας 1 λεπτού και 26 

δευτερολέπτων (86’’).  

Αναλυτικότερα, για την κατηγορία γνωστικής διαδικασίας «Εγκυροποίηση» 

ανιχνεύθηκε  1 μονάδα νοήματος, διάρκειας 64’’, για την κατηγορία «Αναθεώρηση» 

ανιχνεύθηκε 1 μονάδα νοήματος διάρκειας 22’’, ενώ δεν ανιχνεύθηκαν μονάδες 

νοήματος για τις κατηγορίες «Δημιουργία», «Χρήση»  και «Σύγκριση». 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

 
Χρήση  
(use) 

Σύγκριση  
(compare) 

Δημιουργία 
(create) 

Εγκυροποίηση 
(validate) 

Αναθεώρηση 
(revise) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΗΜΑΤΟΣ 

0 0 0 1 1 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 0 0 0 64 22 86 

 
Πίνακας 26  Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά είδος γνωστικής διαδικασίας  για το 3ο μάθημα 

Παράδειγμα τεκμηρίου αποτελεί ο διάλογος:  

«E: Εγώ να ρωτήσω λίγο κάτι, αυτά τα χρώματα που βάλατε γύρω-γύρω το 

βαμβάκι, η χρυσόσκονη, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ο ιός;  

Μ: Όχι.  

Ε: Άρα μήπως, λέω, θα μπορούσε να υπάρχει το μοντέλο σας χωρίς αυτά τα 

χρώματα;  

Μ: Ναι. 

Ε: Άρα μήπως θα μπορούσαμε και να το παραλείψουμε;  

Μ: Ναι.» 

 

Με αυτή τη σειρά ερωτήσεων η εκπαιδευτικός ρητά καθοδηγεί τους μαθητές να 

συλλογιστούν σχετικά με βελτίωση της επεξηγηματικής και προβλεπτικής ισχύος του 

μοντέλου τους.  



Συγκρίνοντας τους πίνακες  25 και 26 παρατηρείται ότι η μόνη κατηγορία στην 

οποία ανιχνεύθηκαν μονάδες νοήματος που αντιστοιχούν σε πρακτική, είναι αυτή της 

«Δημιουργίας». Επιπλέον στις κατηγορίες «Αναθεώρηση», «Εγκυροποίηση», 

«Σύγκριση» και «Χρήση» παρατηρείται ότι εντάσσονται αποκλειστικά μονάδες 

νοήματος που αντιστοιχούν σε γνωστικές διαδικασίες. 

Στο διδακτικό επεισόδιο αναγνωρίστηκαν συνολικά 5 μονάδες νοήματος που 

αντιστοιχούν στις επιμέρους Κατηγορίες Πρακτικών και Γνωστικών Διαδικασιών του 

εργαλείου ανάλυσης Α, συνολικής διάρκειας 5 λεπτών και 37 δευτερολέπτων (337’’). 

Στο σύνολό τους αφορούν ρητή διδασκαλία για τα μοντέλα. 

 

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 Ρητή Διδασκαλία Υπόρρητη Διδασκαλία ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΗΜΑΤΟΣ 5 0 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 337 0 337 
 

Πίνακας 27  Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά είδος διδασκαλίας για το 3ο μάθημα 

  

 Πρακτικές επιστημολογικής κατεύθυνσης (metamodeling knowledge). 

Στο τρίτο μάθημα οι μαθητές παρουσιάζουν μοντέλα ιών  που δημιούργησαν στις 

ομάδες τους. Στον πίνακα 28, φαίνεται ότι στο τρίτο μάθημα αναγνωρίστηκαν 6 

μονάδες νοήματος που αντιστοιχούν στις επιμέρους Κατηγορίες Διδακτικών 

Πρακτικών του εργαλείου ανάλυσης Β, συνολικής διάρκειας 7 λεπτών και 3 

δευτερολέπτων (423’’).  

Αναλυτικότερα, για την πρακτική διδασκαλίας με περιεχόμενο σχετικά με τη 

φύση των μοντέλων αναγνωρίστηκαν (στο εξής «Φύση») 5 μονάδες νοήματος 

συνολικής διάρκειας 357 δευτερολέπτων.  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 Φύση Χρήση 
ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΗΜΑΤΟΣ 5 1 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 357 66 423 
 

Πίνακας 28  Μονάδες νοήματος και διάρκεια ανά Περιεχόμενο  Διδακτικής Πρακτικής για το 3ο μάθημα 

Παραδείγματα τεκμηρίων αποτελούν οι στιχομυθίες:  

«Ε: Γιάννη, για ποιο λόγο τα φτιάξατε με μπαλάκια και πλαστελίνες; 

Μ: Για να δείξουμε σε κάποιον πώς είναι το σχήμα τους.  



Ε: Μπράβο. Οπότε θέλατε να δείξετε είναι το σχήμα. Το χρώμα σας ενδιέφερε;  

Μ: Όχι. 

Ε: Μήπως κάποιος μπερδευόταν που τα κάνατε όλα πορτοκαλί;  

Μ: Όχι δεν νομίζω. 

Ε: Όχι γιατί έχετε βάλει επάνω τις οδοντογλυφίδες για να μας δείξετε ότι είναι 

διαφορετικοί ιοί. Ωραία» 

 

«Ε: Μήπως ρε παιδιά μας μπερδεύετε που βάλατε διαφορετικά χρώματα;  

Μ: Όχι δεν μας ένοιαζαν τα χρώματα. Αφού στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι 

χρώμα έχουν εμείς αποφασίσαμε να τα κάνουμε πολύχρωμα.  

Ε: Και εγώ βλέπω τώρα ότι έχετε βάλει στο ένα πλαστελίνη, στο άλλο 

οδοντογλυφίδες και πλαστελίνη. 

Μ: Ναι.  

Ε: Μήπως θα έπρεπε τουλάχιστον να κρατήσετε κάποιο στοιχείο ίδιο; Δηλαδή το 

σχήμα τους θέλετε να μας το δείξετε πώς είναι ή όχι; 

Μ: Το σχήμα πιο πολύ θέλαμε, αλλά θέλαμε πιο πολύ να είναι τα πιο μικρά και το 

πιο μεγάλο χωρίς οδοντογλυφίδες, γιατί είπαμε έτσι να το κάνουμε. 

Ε: Άρα φτιάξατε πολλούς διαφορετικούς ιούς της γρίπης.  

Μ: Ναι.» 

 

Με τις ερωτήσεις αυτές, η εκπαιδευτικός ρητά καθοδηγεί τους μαθητές να 

αναλογιστούν ότι ένα μοντέλο αποτελεί αναπαράσταση συγκεκριμένων όψεων ενός 

στόχου. 

Για την πρακτική διδασκαλίας με περιεχόμενο τη χρήση των μοντέλων (στο εξής 

«Χρήση»), ανιχνεύθηκε 1 μονάδα νοήματος συνολικής διάρκειας 66 δευτερολέπτων. 

Αναδείχθηκε ότι η Κατηγορία Διδακτικών Πρακτικών «Φύση» κυριάρχησε σε 

αυτό το διδακτικό επεισόδιο, τόσο χρονικά όσο και στον αριθμό μονάδων νοήματος. 

Τέλος, από τις 6 μονάδες νοήματος, οι 6 (216’’) αντιστοιχούν σε ρητή διδασκαλία 

για τα μοντέλα ενώ οι υπόλοιπες 3 (207’’) σε  υπόρρητη διδασκαλία.  

 

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 Ρητή Διδασκαλία Υπόρρητη Διδασκαλία ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΗΜΑΤΟΣ 3 3 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 216 207 423 
 

Πίνακας 29 Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά είδος διδασκαλίας για το 3ο μάθημα 

Οι μονάδες νοήματος για τις Διδακτικές Πρακτικές, στη συνέχεια 

χαρακτηρίστηκαν ως προς το Επίπεδο Διδακτικής Πρακτικής του εργαλείου ανάλυσης, 

στο οποίο αντιστοιχούν (0, 1, 2). Έτσι, για το Επίπεδο 0 αναγνωρίστηκαν 0 μονάδες 

νοήματος, για το Επίπεδο 1 αναγνωρίστηκαν 3 μονάδες νοήματος διάρκειας 216 

δευτερολέπτων, όπως:  



«Ε: Τι φτιάξατε;  

Μ: Τον ιό της γρίπης. 

Ε: Τον ίδιο;  

Μ: Όχι. Το μοντέλο του.  

Ε: Άρα τι θα έπρεπε να γράψετε;  

Μ: Το μοντέλο του ιού της γρίπης.  

Ε: Είναι ένας αυτός ο ιός;  

Μ: Όχι είναι πολλοί αλλά είναι ο ίδιος, ο ιός της γρίπης.  

Ε: Άρα είναι ο ίδιος, ο ιός της γρίπης. Δεν είναι διαφορετικοί, ο βακτηριοφάγος,  ο 

ιός της ελονοσίας. Ωραία.» 

 

 Για το Επίπεδο 2 αναγνωρίστηκαν 3 μονάδες νοήματος διάρκειας 207 

δευτερολέπτων, παράδειγμα των οποίων αποτελεί το τμήμα διαλόγου:  

«Ε: Μήπως ρε παιδιά μας μπερδεύετε που βάλατε διαφορετικά χρώματα;  

Μ: Όχι δεν μας ένοιαζαν τα χρώματα. Αφού στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι 

χρώμα έχουν εμείς αποφασίσαμε να τα κάνουμε πολύχρωμα.  

Ε: Και εγώ βλέπω τώρα ότι έχετε βάλει στο ένα πλαστελίνη, στο άλλο 

οδοντογλυφίδες και πλαστελίνη. 

Μ: Ναι.  

Ε: Μήπως θα έπρεπε τουλάχιστον να κρατήσετε κάποιο στοιχείο ίδιο; Δηλαδή το 

σχήμα τους θέλετε να μας το δείξετε πώς είναι ή όχι; 

Μ: Το σχήμα πιο πολύ θέλαμε, αλλά θέλαμε πιο πολύ να είναι τα πιο μικρά και το 

πιο μεγάλο χωρίς οδοντογλυφίδες, γιατί είπαμε έτσι να το κάνουμε. 

Ε: Άρα φτιάξατε πολλούς διαφορετικούς ιούς της γρίπης.  

Μ: Ναι.  

Ε: Μήπως εδώ μπερδέψαμε λίγο τους ιούς; Ωραία πάντως αφού θέλετε να δείξετε 

το σχήμα νομίζω ότι είναι ένα πετυχημένο μοντέλο. Εγώ να ρωτήσω λίγο κάτι, αυτά τα 

χρώματα που βάλατε γύρω-γύρω το βαμβάκι, η χρυσόσκονη, είναι κάτι το οποίο 

χρειάζεται ο ιός;  

Μ: Όχι.  

Ε: Άρα μήπως, λέω, θα μπορούσε να υπάρχει το μοντέλο σας χωρίς αυτά τα 

χρώματα;  

Μ: Ναι. 

Ε: Άρα μήπως θα μπορούσαμε και να το παραλείψουμε;  

Μ: Ναι.» 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 
ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΗΜΑΤΟΣ 0 3 3 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 0 216 207 423 

 

Πίνακας 30 Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά Επίπεδο Διδακτικής Πρακτικής για το 3ο μάθημα 

Αναδείχθηκε ότι από τα Επίπεδα 1 και 2  δεν κυριάρχησε κάποιο, τόσο χρονικά όσο 

και σε επίπεδο μονάδων νοήματος. 

Για την ομάδα Φ1 ανιχνεύθηκαν 8 μονάδες νοήματος, διάρκειας 411 

δευτερολέπτων, για την ομάδα Φ2 ανιχνεύθηκαν 16 μονάδες νοήματος διάρκειας 853 

δευτερολέπτων, για την ομάδα Χ1 ανιχνεύθηκαν 4 μονάδες νοήματος διάρκειας 117 

δευτερολέπτων και τέλος, για την ομάδα Χ2 ανιχνεύθηκαν 5 μονάδες νοήματος με 

διάρκεια 188 δευτερόλεπτα. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην κατανομή του 

αριθμού των μονάδων νοήματος και της αντίστοιχης χρονικής διάρκειας στις 

επιμέρους κατηγορίες.  

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
Φ1 Φ2 Χ1 Χ2 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΗΜΑΤΟΣ 

3 2 0 1 
6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 216 141 0 66 423 

 

Πίνακας 31 Μονάδες Νοήματος και διάρκεια κατηγορίας ανά Επίπεδο Διδακτικής Πρακτικής για το 3ο 

μάθημα 

 

Αναδείχθηκε ότι κυριαρχεί η ομάδα Φ1. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πρακτικές 

της εκπαιδευτικού εστίασαν στην προώθηση της επιστημολογικής γνώσης για τη 

φύση των μοντέλων και οι πρακτικές αυτές ανήκουν στο μεσαίο επίπεδο 

επιστημολογικής γνώσης του εργαλείου ανάλυσης Β. 

Τέλος, από τις 6 μονάδες νοήματος, οι 3 (216’’) αντιστοιχούν σε ρητή διδασκαλία 

για τα μοντέλα ενώ οι υπόλοιπες 3 (207’’) σε  υπόρρητη διδασκαλία.  

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 Ρητή Διδασκαλία Υπόρρητη Διδασκαλία ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΗΜΑΤΟΣ 3 3 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (sec) 216 207 423 

 

Πίνακας 32 Μονάδες Νοήματος και διάρκεια ανά είδος διδασκαλίας για το 3ο μάθημα 



6 Συζήτηση – Συμπεράσματα 
 

Προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τα μεθοδολογικά εργαλεία 

συλλογής δεδομένων και αξιολόγησης περιβαλλόντων μάθησης διερευνητικού 

χαρακτήρα, στα  αρχικά στάδια της εργασίας πραγματοποιήθηκε κριτική μελέτη και 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στις ερευνητικές εργασίες που 

μελετήθηκαν, ανιχνεύθηκε ποικιλία ερευνητικών εργαλείων συλλογής δεδομένων για 

την αξιολόγηση διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης. Ενδεικτικά, σε έξι 

ερευνητικά άρθρα γίνεται χρήση συνεντεύξεων, έξι στηρίχθηκαν στη χρήση 

ρουμπρικών και πέντε στην ανάλυση σχεδίου διδασκαλίας. Σε τρεις έρευνες 

ανιχνεύθηκε η χρήση ερωτηματολογίων ενώ δύο ακόμα βασίζονται σε άλλα εργαλεία. 

Επιπρόσθετα, το χρονολογικό εύρος στο οποίο ανήκουν είναι 35 έτη (1980 – 2015). 

Στη μελέτη της βιβλιογραφίας εντοπίστηκε κενό τόσο στη χρήση της ρουμπρίκας ως 

μέσο αξιολόγησης διερευνητικών πρακτικών, που δεν σχετίζονται με το εργαστήριο, 

όσο και την εφαρμογή τους σε βιντεοσκοπημένα δεδομένα.  

Έπειτα, στοχεύοντας στην συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα μεθοδολογικά 

εργαλεία συλλογής δεδομένων και αξιολόγησης περιβαλλόντων μάθησης 

βασισμένων στα μοντέλα, πραγματοποιήθηκε εις βάθος μελέτη και επισκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Στις έρευνες που αναλύθηκαν, ανιχνεύθηκε ποικιλία 

ερευνητικών εργαλείων συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση περιβαλλόντων 

μάθησης βασισμένων στα μοντέλα. Τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής έρευνας 

υπογραμμίζουν την ανάγκη να προταθούν νέα εργαλεία, τα οποία θα αναλύουν και 

θα αξιολογούν τα περιβάλλοντα μάθησης και τις διδακτικές πρακτικές, που 

βασίζονται στα μοντέλα και τη μοντελοποίηση, κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο. 

Επιπρόσθετα, τόσο για τα διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης γενικά, όσο και 

για αυτά που στηρίζονται ειδικότερα στα μοντέλα, ήταν δύσκολη η εύρεση 

ερευνητικών εργασιών που να εστιάζουν στη μελέτη διδακτικών πρακτικών και να  

βρίσκουν εφαρμογή σε περιεχόμενο Φυσικών Επιστημών για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Έτσι, στη συγκεκριμένη εργασία αποφασίσαμε να αναλύσουμε τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν την ικανότητα μοντελοποίησης, σύμφωνα με 

το πλαίσιο που προτείνεται από τους Nicolaou & Constantinou (2014) (διάγραμμα 2). 

Ωστόσο, αποφασίσαμε να εστιάσουμε στη κατεύθυνση της Μεταγνώσης (διάγραμμα 

3).  

Επιπλέον, η παρούσα εργασία εξετάζει μια μελέτη περίπτωσης εκπαιδευτικού, 

που δρα στο πλαίσιο ενός διερευνητικού περιβάλλοντος μάθησης, βασισμένου στα 

μοντέλα και τη μοντελοποίηση. Η αξιολόγηση του περιβάλλοντος μάθησης και πιο 

συγκεκριμένα των διδακτικών πρακτικών που λαμβάνουν χώρα, επικεντρώθηκε στη 

μεταγνωστική διάσταση της ικανότητας μοντελοποίησης. Για αυτόν τον λόγο 

αναπτύχθηκαν δύο εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.  

Το εργαλείο ανάλυσης Α αφορά τη μεταγνώση για τη διαδικασία μοντελοποίησης 

και κατατάσσει τις διδακτικές πρακτικές και τις γνωστικές λειτουργίες που 



επιστρατεύει η εκπαιδευτικός στη διδασκαλία της σε πέντε επιμέρους κατηγορίες. Οι 

κατηγορίες αυτές αφορούν τις πέντε βασικές δεξιότητες που αναμένεται να 

αναπτύξουν οι μαθητές όταν εμπλέκονται σε διαδικασίες για τα μοντέλα και τη 

μοντελοποίηση.  

Το εργαλείο ανάλυσης Β αξιολογεί εκείνες τις διδακτικές πρακτικές που 

προωθούν την επιστημολογική γνώση για τα μοντέλα και τη μοντελοποίηση. Οι 

πρακτικές αυτές αναλύονται περεταίρω σε πρακτικές των οποίων το περιεχόμενο 

αφορά τη φύση των μοντέλων και σε πρακτικές των οποίων το περιεχόμενο αφορά τη 

χρήση των μοντέλων. Οι πρακτικές αυτές, έπειτα, εξετάζονται ως προς το επίπεδο 

επιστημολογικής γνώσης το οποίο προωθούν.  

6.1 Συμπεράσματα για τη μεταγνώση για τη διαδικασία της μοντελοποίησης 

Σχετικά με τα μεταγνωστικά στοιχεία για τη διαδικασία της μοντελοποίησης  

φαίνεται ότι η εκπαιδευτικός ενεργοποιεί διδακτικές πρακτικές που αφορούν 

αποκλειστικά τη δημιουργία μοντέλων. Επιπλέον, οι γνωστικές διαδικασίες 

εντοπίζονται μόνο στις κατηγορίες που αφορούν τη χρήση, την εγκυροποίηση και την 

αξιολόγηση των μοντέλων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι δραστηριότητες που η 

εκπαιδευτικός οργάνωσε και εφάρμοσε αφορούσαν μόνο τη δημιουργία μοντέλων, 

ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες για τη χρήση, τη σύγκριση, την 

εγκυροποίηση και την αξιολόγηση μοντέλων.  

Επιπρόσθετα, οι κατηγορίες γνωστικών διαδικασιών μας δείχνουν ότι 

πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τη χρήση, την εγκυροποίηση και την αξιολόγηση 

των μοντέλων, χωρίς ωστόσο οι διαδικασίες αυτές να συμβαίνουν κατά τη διδακτική 

διαδικασία. Ακόμη, η συζήτηση αυτή επικεντρώθηκε στην κατηγορία της 

εγκυροποίησης των μοντέλων. Τέλος, στη διάσταση της μεταγνώσης για τη 

διαδικασία της μοντελοποίησης φαίνεται να κυριάρχησε η ρητή διδασκαλία.  

 

6.2 Συμπεράσματα για την επιστημολογική γνώση για τα μοντέλα 

Όπως προαναφέρθηκε, η ανάλυση της κατανομής των μονάδων ανάλυσης στα 

επίπεδα του εργαλείου ανάλυσης Β μας βοηθάει στην αποτύπωση του επιπέδου της 

επιστημολογικής γνώσης για τη φύση και τη χρήση των μοντέλων, που προωθούν οι 

πρακτικές της εκπαιδευτικού. Η εκπαιδευτικός φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη 

βαρύτητα σε επιστημολογικά στοιχεία για τη φύση των μοντέλων παρά σε 

επιστημολογικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση. Επιχειρώντας να αποδώσουμε μια 

ερμηνεία σε αυτό, θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο καθώς οι διδακτικές 

πρακτικές εστίασαν στη διαδικασία δημιουργίας των μοντέλων και άρα δόθηκε 

μεγαλύτερη βαρύτητα στη φύση τους.  

Το επίπεδο επιστημολογικής γνώσης που κυριαρχεί στις διδακτικές πρακτικές 

είναι το ανώτατο του εργαλείου ανάλυσης Β. Το εύρημα αυτό είναι πολύ 

ενθαρρυντικό, καθώς σημαίνει ότι οι μεταγνωστικές πρακτικές τις εκπαιδευτικού 



στόχευσαν στην ουσιαστική κατάκτηση της επιστημολογικής γνώσης για τα μοντέλα, 

που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την διαμόρφωση της ικανότητας 

μοντελοποίησης (Nicolaou & Constantinou, 2014; Papaevripidou et al., 2014; Schwarz 

& White, 2005). Επιπρόσθετα, το εύρημα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει δείκτη για 

τη επιτυχία του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης.  

Τέλος, από τη διασταύρωση των κατηγοριών με τα επίπεδα του εργαλείου Β 

αναδείχθηκε ότι κυριαρχεί η ομάδα Φ2. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πρακτικές της 

εκπαιδευτικού εστίασαν στην προώθηση της επιστημολογικής γνώσης για τη φύση 

των μοντέλων και οι πρακτικές αυτές ανήκουν στο ανώτατο επίπεδο επιστημολογικής 

γνώσης του εργαλείου ανάλυσης Β. 

Κλείνοντας, σχετικά με το είδος της διδασκαλίας φαίνεται ότι οι διδακτικές 

πρακτικές συγκεντρώνονται στην υπόρρητη διδασκαλία για τη φύση και τον ρόλο των 

μοντέλων.  

6.3 Γενικά συμπεράσματα και συζήτηση 

Κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας ήρθαμε αντιμέτωποι με πολυάριθμα 

ερωτήματα προς διερεύνηση: Ποιες πτυχές έχουν αξία να αξιολογηθούν; Σε ποιες 

διαστάσεις αναλύονται οι πτυχές προς αξιολόγηση; Ποια εργαλεία και ποιες 

διαδικασίες πρέπει να διαμορφωθούν για να αξιολογηθούν αυτές οι διαστάσεις; Η 

ικανότητα μοντελοποίησης αποτελεί σημαντικό πυρήνα ικανοτήτων που χρειάζεται 

να προαχθεί σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα (NRC, 2012). Έτσι και η αξιολόγησή αυτής 

και των συστατικών στοιχείων της θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την 

έρευνα στη διδασκαλία και τη μάθηση στις ΦΕ (Nicolaou & Constantinou, 2014).  Η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία φαίνεται να βρίσκεται στα πρώτα της βήματα αφού ακόμη 

δεν έχουν αναπτυχθεί έγκυρες κλίμακες μέτρησης (Nicolaou & Constantinou, 2014). 

Έχουν εκφραστεί διάφορες προτάσεις για τις διαστάσεις της ικανότητας 

μοντελοποίησης, ωστόσο απαιτείται περεταίρω ερευνητική εργασία για την πρόταση 

έγκυρων εργαλείων ανάλυσης για κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις.  

 

6.4 Περιορισμοί της έρευνας 

Προκειμένου η μελέτη περίπτωσης να γίνει σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος θα ήταν 

θεμιτό παράλληλα να πραγματοποιηθεί ατομική συνέντευξη με την εκπαιδευτικό, 

ώστε να γίνουν σαφέστερες ορισμένες πτυχές του περιβάλλοντος μάθησης.    

Αναφορικά με τους περιορισμούς που εμπεριέχει η ανάλυση δεδομένων πρέπει 

να αναφερθεί ότι αυτή η εργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία του δικού μας 

εργαλείου ανάλυσης δεδομένων, βασιζόμενοι στη βιβλιογραφία καθώς και στα 

δεδομένα. Παρόλο που καταγράψαμε αναλυτικά κάθε βήμα ανάπτυξής του και 

αποτελεί ερευνητική πρόκληση η δοκιμασία του σε ανάλογες έρευνες έτσι ώστε να 

ενισχυθεί η εγκυρότητά του.  



Τέλος, βασικό περιορισμό αποτελεί το ίδιο το είδος της έρευνας, ότι αποτελεί 

δηλαδή μια μελέτη περίπτωσης. Λόγω της ποιοτικής φύσης των δεδομένων, τα 

αποτελέσματα μπορεί να μην είναι γενικεύσιμα, εκτός από σημεία που οι αναγνώστες 

ή οι ερευνητές βλέπουν τη γενίκευσή τους (Cohen et al., 2008).  

Επιπλέον, ο επιστημονικός αντίκτυπος αυτής της εργασίας θα αποκτούσε 

δυναμική εάν η συγκεκριμένη έρευνα επεκταθεί σε βάθος χρόνου μελετώντας την 

ίδια μελέτη περίπτωσης. Αυτή η επέκταση της έρευνας θα εμπλούτιζε τη 

βιβλιογραφία με ευρήματα που θα αφορούσαν την εξέλιξη την ικανότητας της 

μοντελοποίησης της εκπαιδευτικού στην κατεύθυνση της μεταγνώσης. 
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