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Περίληψη  
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη μελέτη περίπτωσης δύο υπηρετούντων 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, έχοντας ήδη σε ένα πρώτο 
στάδιο, εκπαιδευτεί και επιμορφωθεί στις σύγχρονες τάσεις της Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών, σε διδακτικές μαθησιακές ακολουθίες και υλικά που συνιστούν «καλές 
διδακτικές πρακτικές» και σε δεύτερο στάδιο, εφαρμόσει αυτές τις «καλές πρακτικές» 
στις τάξεις τους, κλήθηκαν σε τρίτο στάδιο να οργανώσουν και να εφαρμόσουν δικές 
τους νέες διδακτικές ακολουθίες.  

Οι συγκεκριμένες διδακτικές ακολουθίες σχεδιάστηκαν από τους ίδιους τους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και προσαρμόστηκαν στο δυναμικό και το περιβάλλον 
της τάξης τους. Με βάση την εμπειρία που απέκτησαν από τα δυο πρώτα στάδια του 
εκπαιδευτικού προγράμματος (επιμόρφωσης και εφαρμογής μιας έτοιμης διδακτικής 
μαθησιακής ακολουθίας), εφάρμοσαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν 
μέσω δικών τους διδακτικών μαθησιακών ακολουθιών, στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες της δράσης 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ. Η εργασία αυτή, λοιπόν, περιγράφει την Γ΄ φάση του προγράμματος, 
δηλαδή δίνει στοιχεία για το διδακτικό σχεδιασμό των δύο εκπαιδευτικών, αλλά 
κυρίως παρακολουθεί την εξέλιξη των διδακτικών απόψεων και πρακτικών τους.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών, παρακολουθούνταν 
μέσω ποιοτικών μεθόδων (π.χ. ανάλυση περιεχομένου) και εργαλείων (π.χ κλείδα 
παρατήρησης διδασκαλίας, αναστοχαστική συζήτηση), οι αλλαγές που σημειώνονταν 
στις διδακτικές τους απόψεις και πρακτικές και γενικότερα γινόταν μελέτη της όλης 
πορείας της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι η μελέτη των διδακτικών απόψεων και πρακτικών των δύο εκπαιδευτικών και 
της  εξέλιξης αυτών κατά την σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση από 
τους ίδιους μιας δικής τους διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας (ΔΜΑ) για τις Φυσικές 
Επιστήμες (ΦΕ) με κεντρικό θεματικό άξονα τον ηλεκτρομαγνητισμό, την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και την οργάνωση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης σε τεχνο - 
επιστημονικούς χώρους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. 

Με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας φάνηκε ότι οι απόψεις και οι 
πρακτικές των 2 εκπαιδευτικών εξελίχθηκαν περαιτέρω στη Γ΄ φάση του 
προγράμματος προς πιο σύγχρονες σε σχέση με τις παραδοσιακές που ήδη 
κατέχουν και συνήθως εφαρμόζουν στη διδασκαλία των ΦΕ. Από τις πτυχές  που 
εξετάστηκαν, μεγάλη εξέλιξη σημειώθηκε στις περισσότερες εξ αυτών (5 πτυχές από 
τις συνολικά 9 που μελετήθηκαν), κάτι που ενισχύει την άποψη ότι  η συμμετοχή 
εκπαιδευτικών σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης οδηγεί σε θετικά 
αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους ως προσωπικότητες, επαγγελματίες, μέλη 
ευρύτερων κοινοτήτων (π.χ. εκπαιδευτικών), όσο και γενικά, για την κοινωνία, την 
εκπαίδευση και κυρίως, τη σύνδεση αυτών, κάτι που είναι ζητούμενο της σύγχρονης 
εποχής (Linn, Davis & Bell, 2004). 
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Πρόλογος 
 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα υποστηρίζεται ότι μέσω προγραμμάτων 
επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και ειδικότερα, προγραμμάτων 
επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών (EAE) για τις Φυσικές Επιστήμες, 
διερευνητικού χαρακτήρα, προσφέρεται η επιστημονική γνώση, αλλά και ικανότητες 
σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης διδακτικών μαθησιακών ακολουθιών που 
συνδέουν τη θεωρία με την πράξη και βασίζονται στα ατομικά χαρακτηριστικά του 
κάθε εκπαιδευτικού. Η εκπόνηση ενός πλαισίου επαγγελματικών ρόλων, προσόντων, 
αρμοδιοτήτων, προοπτικών του εκπαιδευτικού επαγγέλματος αποτελούν ορισμένα 
από τα ατομικά χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη. Ακόμα, η προετοιμασία και 
η μελέτη του διδακτικού αντικειμένου, η οργανωτική ικανότητα της διδασκαλίας και η 
ικανότητα διαχείρισης της τάξης, αναδεικνύουν την επαγγελματική ετοιμότητα και 
αξιοπιστία του και βοηθούν τον εκπαιδευτικό στην ανατροφοδότηση και αξιολόγηση 
των πρακτικών διδασκαλίας του αλλά και των διδακτικών  ακολουθιών που σχεδιάζει 
και υλοποιεί (Cochran – Smith, 2006) τόσο για τις Φυσικές Επιστήμες, όσο και για 
άλλα γνωστικά πεδία. 

Τις 5 τελευταίες δεκαετίες οι ταχείες κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές έκαναν 
εμφανή την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου, 
όπου συντελείται η προσέγγιση της γνώσης (Hein, 1998). Οι εκπαιδευτικοί είναι 
αναγκαίο να προσαρμόζονται διαρκώς και να αναπτύσσονται σε επίπεδο διδακτικών 
απόψεων και πρακτικών για να προάγουν τη μάθηση μέσω της διδασκαλίας τους, 
υποστηρίζοντας τη δια βίου εκπαίδευση. Η επαγγελματική τους ανάπτυξη κρίνεται, 
λοιπόν, απαραίτητη για την προώθηση της μάθησης, καθώς, σύμφωνα με τη νέα 
ερμηνεία του όρου μάθηση, αυτή αντιμετωπίζεται ως μία ενεργή αλληλεπίδραση του 
μαθητευομένου με το περιβάλλον και οι εμπειρίες που αποκτούνται μέσα από αυτή, 
αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της (Falk & Dierking, 1992). Στο πλαίσιο αυτό 
αναθεωρήθηκε ο αποκλειστικός ρόλος του σχολείου στην εκπαίδευση και δόθηκε 
έμφαση στο ρόλο της μη τυπικής εκπαίδευσης.  

Οι χώροι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης 
εξελίσσονται παράλληλα με την ανθρώπινη ιστορία. Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές 
που συντελούνται σε τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο οδηγούν σε αναθεώρηση 
των παιδαγωγικών απόψεων, όπως ο χώρος, το περιεχόμενο και η διαδικασία 
προσέγγισης της γνώσης (Καριώτογλου, 2003). Το σχολείο δεν αποτελεί πλέον το 
μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, ενώ το κάθε άτομο θα πρέπει να πληροφορείται 
για τα τρέχοντα θέματα και τις ιδέες που συνδέονται με την κοινωνία με τρόπους που 
θα του επιτρέπουν να συνδέσει την παλιά με τη νέα γνώση. 

Επιπλέον, ακολουθώντας την τάση της σύγχρονης έρευνας,  στην περίπτωση της 
διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, η έρευνα για τη μη τυπική εκπαίδευση και 
ειδικότερα, σε τεχνοεπιστημονικούς χώρους, εστιάζει είτε στις ποικίλες μορφές 
μάθησης, οι οποίες συντελούνται σε αυτούς τους χώρους (Ramey-Gassert et al., 
1994, Rennie & McClafferty, 1995, Falk & Dierking, 1997, στο Καρνέζου, 2010) είτε 
στο πλαίσιο των οργανωμένων σχολικών επισκέψεων, είτε στην περίπτωση των 
ελεύθερων επισκεπτών. Ένα πολύ μικρότερο μόνο τμήμα της έρευνας εστιάζει στη 
μελέτη ζητημάτων, τα οποία αφορούν στο ρόλο του εκπαιδευτικού σε ένα άτυπο 
μαθησιακό περιβάλλον. Ζητήματα, όπως οι πρακτικές των εκπαιδευτικών όταν 
συνοδεύουν την τάξη τους σε τέτοιους χώρους στο πλαίσιο μιας οργανωμένης 
σχολικής επίσκεψης, οι απόψεις τους για τους ρόλους όσων εμπλέκονται στη 
μαθησιακή διαδικασία κατά την επίσκεψη, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη 
μη τυπική εκπαίδευση και τη μάθηση στα αντίστοιχα περιβάλλοντα, καθώς και η 
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επιμόρφωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για υιοθέτηση και εφαρμογή στη 
διδακτική πράξη καινοτόμων προσεγγίσεων (όπως π.χ. η διερεύνηση), δεν έχουν 
ερευνηθεί ακόμη σε βάθος. 

Θεωρήθηκε, λοιπόν, γόνιμο το να πραγματοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
τις ΦΕ προς την κατεύθυνση της διερεύνησης κατά τα σύγχρονα πρότυπα 
διδασκαλίας με βασικό σκοπό την ΕΑ των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα 
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις ΦΕ – STED της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, όπου 
εντάσσεται και η παρούσα διπλωματική εργασία, κινείται προς αυτήν ακριβώς την 
κατεύθυνση. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, λοιπόν, παρουσιάζονται σε θεωρητικό 
επίπεδο αναλυτικά, με βάση την ΕΑΕ, η προσέγγιση της διερεύνησης, ο τομέας της 
μη τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και οι διδακτικές μαθησιακές ακολουθίες.  

Κατόπιν, ακολουθεί το ερευνητικό μέρος, όπου παρουσιάζονται οι μελέτες 
περίπτωσης 2 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μελετήθηκαν 
στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης σε επίπεδο απόψεων και 
πρακτικών ως προς διάφορες υπό μελέτη πτυχές (π.χ. διδακτικός μετασχηματισμός 
του περιεχομένου Φυσικών Επιστημών, διερεύνηση, οργάνωση επισκέψεων σε 
τεχνο- επιστημονικούς χώρους), έτσι όπως διαμορφώθηκαν στη διάρκεια σχεδίασης, 
ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης μιας δικής του διδακτικής μαθησιακής 
ακολουθίας. 
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Κεφάλαιο 1: Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Φυσικών 

Επιστημών  

1.1 Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες  

 
Η αλλαγή της θεωρίας των ιδεών των μαθητών φαίνεται ότι γίνεται σταδιακά καθώς οι 
ίδιοι προοδευτικά αίρουν τις οντολογικές και επιστημολογικές προϋποθέσεις στις 
οποίες βασίζονται αυτές οι θεωρίες και έτσι δημιουργούν τις παρανοήσεις, ή 
εναλλακτικές ιδέες (Vosniadou, 2008).   
 
Ο παραλληλισμός της προοδευτικής αυτής διαδικασίας αλλαγής θεωρίας, που 
παρατηρείται στους μαθητές με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τους 
επιστήμονες κατά την πορεία οικοδόμησης της αντίστοιχης γνώσης, υπαγόρευσε την 
εισαγωγή διδακτικών πρακτικών, οι οποίες να παρακολουθούν τη διαδικασία 
απόκτησης της επιστημονικής γνώσης στον συγκεκριμένο τομέα προκειμένου να 
κατασκευάσουν τις ειδικές θεωρίες. Έτσι, παράλληλα με την επιλογή θεματικών που 
στοχεύουν στην αλλαγή της αφελούς θεωρίας των μαθητών και στη διαδικασία 
μετασχηματισμού της, προτάθηκε ο εμπλουτισμός της εκπαίδευσης των ΦΕ με 
στοιχεία των επιστημονικών μεθόδων, αλλά και με στοιχεία επιστημολογίας και 
ιστορίας των ΦΕ (Καριώτογλου, κ.ά., 2012). 
 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το επιστημονικό περιεχόμενο και οι διδακτικές 
πρακτικές συγκροτούν την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου (ΠΓΠ) (pedagogical 
content knowledge) (Καριώτογλου, 2006). Σύμφωνα με την Καρνέζου (2010), σε ένα 
περιβάλλον άτυπης εκπαίδευσης, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτικός 
αντιλαμβάνεται τη διδακτική πράξη. Καθώς, δε, η τελευταία περιλαμβάνεται στον 
ευρύτερο όρο της ΠΓΠ μαζί με τη γνώση του ειδικού γνωστικού περιεχομένου, στην 
περίπτωσή μας τις Φυσικές Επιστήμες, φαίνεται ότι η μετάβαση σε ένα περιβάλλον 
εκτός σχολείου επηρεάζει και το συγκεκριμένο είδος γνώσης.  

Η ΠΓΠ δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν ότι συγκεκριμένες 
ενότητες περιεχομένου σχεδιάζονται, οργανώνονται και τροποποιούνται με βάση τα 
ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις ανάγκες των μαθητευόμενων, ώστε η διδασκαλία 
να είναι πραγματικά αποτελεσματική (Καριώτογλου, 2006:1-2). 

Ο Shulman (1987, στο Καριώτογλου, 2006) αναφέρει ότι η ΠΓΠ περιλαμβάνει 
τρόπους αναπαράστασης και μετασχηματισμού του περιεχομένου από τον 
εκπαιδευτικό προκειμένου να γίνει κατανοητό στους μαθητές, γνώση των ιδεών των 
μαθητών και χρήση στρατηγικών πιο παραγωγικών σε επίπεδο κατανόησης. Η ΠΓΠ, 
λοιπόν, είναι καλό να αναπτύσσεται σε έμπειρους εκπαιδευτικούς μέσα από μια 
κυκλική διαδικασία κατανόησης, κριτικής θεώρησης των ιδεών, του κειμένου ή των 
εννοιών που θα διδαχτούν, μετασχηματισμό του περιεχομένου από τον εκπαιδευτικό, 
διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητευομένων, αλλά και αυτοαξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού και αναστοχασμός της όλης εμπειρίας με στόχο μια νέα κατανόηση και 
εμπέδωση από τους μαθητές (Καριώτογλου, 2006:2). Τα στοιχεία αυτά της ΠΓΠ είναι 
βασικά για την επαγγελματική ανάπτυξη του κάθε εκπαιδευτικού και ειδικά στο χώρο 
της διδακτικής των ΦΕ. 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι οι Psilos & Barbas (1995, στο Καριώτογλου, 2006) 
έκαναν εφαρμογή των παραπάνω ιδεών στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην κριτική κατανόηση και το 
μετασχηματισμό του περιεχομένου, μέσα από την ανάγνωση των αντίστοιχων 
εγχειριδίων του Δημοτικού Σχολείου. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, καθώς 
δημιουργήθηκαν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για αναστοχασμό και τροποποίηση 
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του περιεχομένου ενώ διαμορφώθηκε μια πιο θετική στάση προς τις ΦΕ. Ακόμα, 
αναδείχθηκαν εννοιολογικές δυσκολίες που ξεπερνιούνταν μέσα από κατάλληλες 
διδακτικές παρεμβάσεις και συζήτηση. 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση ανάπτυξης διδακτικών μαθησιακών ακολουθιών 
που υλοποιούν την ΠΓΠ ΦΕ πραγματοποιείται από τον Καριώτογλου (2006), ο 
οποίος, βασιζόμενος σε προηγούμενες προσπάθειες ανάπτυξης διδακτικών 
ακολουθιών (Meheut & Psilos, 2004, Kariotoglou, 2002, Psillos & Kariotoglou, 1999), 
έδωσε έμφαση, τόσο για ερευνητικούς όσο και για διδακτικούς λόγους, σε τέσσερις 
αρχές – άξονες ανάπτυξης ΠΓΠ ΦΕ, συνθέτοντας τις σημαντικότερες βιβλιογραφικές 
προτάσεις.  

Ειδικότερα, οι αρχές αυτές, οι οποίες δεν συνδέονται γραμμικά, αποτελούν ένα δίκτυο 
αλληλεπιδράσεων. Η πρώτη αρχή σχετίζεται με το διδακτικό μετασχηματισμό του 
περιεχομένου, από το επίπεδο του επιστημονικού μοντέλου σε γνώση που θα είναι 
κατάλληλη για να διδαχθεί στο στοχούμενο πληθυσμό. Αυτή η απλοποίηση του 
επιστημονικού προτύπου είναι η συνήθης πρακτική, κυρίως στην επιλογή δύσκολων 
στοιχείων του επιστημονικού περιεχομένου ή στο μαθηματικό φορμαλισμό. Ο 
τελευταίος, μάλιστα, τροποποιείται για να διδαχτεί στις χαμηλότερες εκπαιδευτικές 
βαθμίδες και σε διαφορετικούς πληθυσμούς. (Καριώτογλου, 2006:3) Οι διαδοχικοί 
διδακτικοί μετασχηματισμοί επιτρέπουν τη διαμόρφωση του προς διδασκαλία 
περιεχομένου, ώστε να ανταποκρίνεται στις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών και 
στις γνώσεις των ειδικών του τομέα που θα μελετηθεί (Σολομωνίδου, 2006:167). 

Έτσι, λοιπόν, η δεύτερη αρχή σχετίζεται με τη διδακτική αξιοποίηση των ιδεών 
των μαθητευομένων (μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί). Στις μέρες 
μας είναι αποδεκτό ότι οι μαθητευόμενοι έχουν διαισθητικές απόψεις για τις 
περισσότερες έννοιες και φαινόμενα, άλλοτε συμβατές και άλλοτε αντίθετες με το 
επιστημονικό πρότυπο (εναλλακτικές αντιλήψεις). Οι απόψεις αυτές μάλιστα 
επηρεάζουν τη μάθηση. (Psillos & Kariotoglou, 1999) 

Η τρίτη αρχή, τώρα, έχει να κάνει με την επιλογή του πεδίου εφαρμογών 
(πειραμάτων – φαινομένων), ενώ σχετίζεται ισοδύναμα με τις δυο παραπάνω αρχές. 
Η συνήθης πρακτική θεωρεί εκ των προτέρων ότι, κάθε φαινόμενο ή πείραμα που 
ερμηνεύεται ή περιγράφεται με έννοιες αυτής της περιοχής, αποτελεί εν δυνάμει 
στοιχείο του περιεχομένου που θα διδαχτεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φαινόμενα 
και τα πειράματα που επιλέγονται να διδαχτούν, δεν επιλέγονται τυχαία, αλλά 
εξυπηρετούν την υλοποίηση των διδακτικών στόχων και των γνωστικών απαιτήσεων 
του εννοιολογικού ή διαδικαστικού περιεχομένου. 

Η τέταρτη αρχή αφορά το συνδυασμό κατάλληλων διδακτικών μοντέλων για την 
υλοποίηση της διδασκαλίας. Τα πιο κλασικά διδακτικά μοντέλα μεταφοράς και 
ανακάλυψης της γνώσης εμπλουτίζονται με τις στρατηγικές της ενίσχυσης ή του 
σχηματισμού εννοιών της γνωστικής σύγκρουσης, τα οποία πρόσθεσε η 
εποικοδομητική προσέγγιση στη μεθοδολογία (Psillos & Kariotoglou, 1999). Ωστόσο, 
το πλέον σύγχρονο διδακτικό μοντέλο που αποτελεί θεμέλιο ΔΜΑ θεωρείται η 
διερεύνηση. 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, γίνεται κατανοητό ότι η σημασία της ΠΓΠ, 
λοιπόν, είναι ιδιαίτερα θεμελιώδης στη διδακτική των ΦΕ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι 
Jeanpierre et al. (2005), σχετικά με τη σύνδεση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, 
που στοχεύουν στην επαγγελματική ανάπτυξη, με άλλους παράγοντες όπως είναι η 
ΠΓΠ ΦΕ, τόνισαν ότι είναι χρήσιμο να δίνεται έμφαση στην απόκτηση βαθιάς γνώσης 
του περιεχομένου και της διαδικασίας ΦΕ μέσω πρακτικών εφαρμογών αυτής και στη 
σχολική τάξη. 
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Η ΠΓΠ ΦΕ έχει σημαντικό ρόλο στη διδακτική αυτών σύμφωνα με τους Supovitz  & 
Turner (2000), οι οποίοι κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην προετοιμασία του 
περιεχομένου διδασκαλίας ΦΕ που ασκεί μεγάλη επιρροή σε διδακτικές πρακτικές 
αλλά και την κουλτούρα της σχολικής τάξης ως θεμελιώδης παράγοντας διδακτικής 
ΦΕ.  

Τέλος, κατά τους Tal & Morag (2009), ούτε η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, 
ούτε η επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών προσφέρει στους εκπαιδευτικούς 
επαρκή ΠΓΠ, η οποία είναι απαραίτητη για τη διδακτική πράξη εκτός σχολείου. Για το 
λόγο αυτό, όπως αναδεικνύεται και από τα αποτελέσματα των επιμορφωτικών - 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ΠΓΠ αποτελεί μια παράμετρο, η οποία θα πρέπει 
να ενισχυθεί και να διευρυνθεί μέσα από μια επιμόρφωση και ευρύτερη εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών, για να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξή τους, την αξιοποίηση 
της διερεύνησης, αλλά και να αποτελέσει εργαλείο του εκπαιδευτικού στα πλαίσια 
της μη τυπικής (ή άτυπης) εκπαίδευσης (Καρνέζου, 2010) και του κατάλληλου 
σχεδιασμού διδακτικών μαθησιακών ακολουθιών, ζητήματα στα οποία γίνεται 
ιδιαίτερη αναφορά στα επόμενα κεφάλαια. 
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Κεφάλαιο 2: Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών στις 

Φυσικές Επιστήμες 

2.1 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες  

 

Ο Dewey, ως κύριος εκφραστής της θεωρίας του πραγματισμού, τόνισε ότι κάθε νέα 
εμπειρία θα πρέπει να αποτελεί για τον διδασκόμενο μια κινητήρια δύναμη που 
επιταχύνει την ανάπτυξή του (Χατζηγεωργίου, 2004: 136-137, 314). Ακόμα, λοιπόν 
και αν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός λάβει τη θέση του διδασκόμενου, μπορεί να αποκτήσει 
κίνητρα, ώστε να οδηγηθεί σταδιακά στην ανάπτυξή του. 

Αναφορικά, λοιπόν, με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τους Bell & Gilbert 
(1996), προτείνεται ένα ενδιαφέρον μοντέλο επίτευξης της ανάπτυξης του κάθε 
εκπαιδευτικού στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) και όχι μόνο, το οποίο αποτελείται από 3 
βασικές πτυχές, οι οποίες είναι μεταξύ τους αλληλένδετες: την προσωπική, την 
κοινωνική και την επαγγελματική ανάπτυξη. 

Πιο συγκεκριμένα, η προσωπική ανάπτυξη αναφέρεται στην ανάπτυξη του κάθε 
ατόμου ως αυτόνομη προσωπικότητα, την αποδοχή ή μη από αυτό της νέας 
κοινωνικά δομημένης γνώσης για το τι σημαίνει να είσαι εκπαιδευτικός (π.χ. Φυσικών 
Επιστημών), αλλά και τη διαχείριση των συναισθημάτων του που σχετίζονται με την 
αλλαγή - τροποποίηση των δραστηριοτήτων (πρακτικών) και των αντιλήψεων του για 
τη διδακτική των ΦΕ, ειδικά εάν αυτές είναι αντίθετες με την κοινωνικά δομημένη και 
αποδεκτή γνώση. Έτσι, η προσωπική ανάπτυξη για τη διδακτική των ΦΕ, μπορεί να 
συνδέεται με τα συναισθήματα για την όλη διαδικασία αλλαγής και αναδόμησης της 
γνώσης που έχει το ίδιο το άτομο για τη διδασκαλία ΦΕ και για το τι σημαίνει να είσαι 
εκπαιδευτικός ΦΕ. 

Κατόπιν, η κοινωνική ανάπτυξη αναφέρεται στην αναδιαπραγμάτευση και την 
αναδόμηση του τι σημαίνει να είσαι εκπαιδευτικός, αλλά και στην ανάπτυξη της 
ικανότητας συνεργασίας με τους άλλους στο πλαίσιο της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης. Στο πλαίσιο της διδακτικής των ΦΕ, η κοινωνική ανάπτυξη 
στηρίζεται στη συνεργασία και την απόκτηση σχέσεων με άλλους εκπαιδευτικούς και 
μαθητές, ώστε να δομηθεί μια κοινωνικά αποδεκτή γνώση για το τις σημαίνει είσαι 
εκπαιδευτικός ΦΕ και να διδάσκεις ΦΕ. 

Ακόμα, η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί ίσως το βασικότερο στοιχείο της 
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, αν και τόσο η προσωπική όσο και η κοινωνική πτυχή 
είναι σημαντικές για την επίτευξη αυτής, ενώ περιλαμβάνει όχι μόνο τη χρήση 
διαφόρων διδακτικών δραστηριοτήτων αλλά και την εξέλιξη των αντιλήψεων και των 
εννοιών που ενυπάρχουν σε αυτές. Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια πτυχή στην 
οποία θα δοθεί και η μεγαλύτερη έμφαση στις επόμενες ενότητες, καθώς είναι βασικό 
στοιχείο της ερευνητικής μελέτης της παρούσας εργασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επαγγελματική ανάπτυξη στην ελληνική βιβλιογραφία 
συγχέεται πολύ συχνά με τον όρο της επιμόρφωσης, δηλαδή της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης υπηρετούντων κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικών. Είναι βασικό να 
σημειωθεί ότι η επιμόρφωση αποτελεί σκοπό της ΕΑΕ στις ΦΕ. Ένα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις ΦΕ προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του επιμορφωμένου σώματος, οι οποίες είναι άμεσα σχετιζόμενες με την καθημερινή 
άσκηση εκπαιδευτικού έργου, καθώς και γενικότερου μορφωτικού χαρακτήρα, θα 
πρέπει να έχει στοιχεία από τις τρέχουσες απόψεις στον τομέα της διδακτικής των 
ΦΕ: πειραματική διδασκαλία των ΦΕ, αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μαθητών, 
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σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις (διερευνητικού και εποικοδομητικού τύπου), 
εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Μολοχίδης, 2005). 

 

2.2 Η Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών στις Φυσικές 

Επιστήμες 

 

2.2.1  Ορισμός Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών (ΕΑΕ) στις ΦΕ 

 
Η ανταπόκριση στις κοινωνίες της γνώσης και της μάθησης σε όλη τη διάρκεια 
(lifelong) και σε κάθε χώρο της ζωής (lifewide) διαμορφώνει έναν νέο ρόλο του 
εκπαιδευτικού. Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού είναι η επιδίωξη της ενεργούς 
συμμετοχής του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης και η καλλιέργεια 
μεθοδολογικών δεξιοτήτων για την αυτόνομη ή αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, ώστε οι 
μαθητές να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα περιβάλλοντα των συνεχών αλλαγών 
και της πολυμορφίας (Π.Ι., 2008). Ο νέος αυτός ρόλος θέτει ως βασική 
προτεραιότητα τη βελτίωση της κατάρτισης του εκπαιδευτικού, ο οποίος 
αντιμετωπίζεται πλέον ως δια βίου εκπαιδευόμενος και στοχαζόμενος επαγγελματίας 
(reflective practioner) (Schon, 1983), ο οποίος εισέρχεται στο επάγγελμα με 
συγκεκριμένη βασική γνώση και στη συνέχεια αποκτά νέα γνώση και εμπειρία 
βασισμένη στην προϋπάρχουσα (Cochran-Smyth & Lytle, 2001, Lieberman, 1994).  
 
Με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στην εκπαίδευση, το σχήμα «αρχική 
εκπαίδευση, ένταξη στο επάγγελμα και επιμόρφωση» θεωρείται ξεπερασμένο και μη 
αποτελεσματικό. Πλέον, η αντίληψη της «επαγγελματικής ανάπτυξης» (ΕΑ) 
(professional development/ growth) κυριαρχεί στις προσεγγίσεις της «επιμόρφωσης». 
Ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού» (ΕΑΕ) (teachers’ professional 
development / growth) αφορά στην ανάπτυξη που επιτυγχάνει ένας εκπαιδευτικός, 
ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας του (Glatthorn, 1995).  
 
Όπως αναφέρθηκε ήδη, κατά τους Bell & Gilbert (1996), η επαγγελματική ανάπτυξη 
(ΕΑ) αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού και περιλαμβάνει τη 
χρήση νέων διδακτικών δραστηριοτήτων (καινοτόμων/ «καλών» διδακτικών 
πρακτικών) από τον εκπαιδευτικό στη σχολική τάξη. Εξίσου σημαντική στο πλαίσιο 
της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι και η εξέλιξη των αντιλήψεων και των εννοιών 
που ενυπάρχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. 

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί θα είναι πιο χρήσιμο να γνωρίσουν νέες διδακτικές 
στρατηγικές και να προσφέρουν έναν νέο τρόπο για να μαθαίνουν οι μαθητές τους, 
ανακαλύπτοντας τον τρόπο σκέψης τους μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως η 
ιδεοθύελλα (καταιγισμός ιδεών) (brainstorming). Η απλή χρήση του προτεινόμενου, 
επίσημου οδηγού για τον εκπαιδευτικού δεν θεωρείται πλέον ιδιαίτερα 
αποτελεσματική στη διδασκαλία τόσο των ΦΕ όσο και των υπολοίπων γνωστικών 
αντικειμένων. (Bell & Gilbert, 1996)  

Έπειτα, η ΕΑ των εκπαιδευτικών συμβάλλει και στην προσωπική αλλά και κοινωνική 
δόμηση των αντιλήψεών και των ιδεών τους για τη διδακτική των ΦΕ, την 
εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία και την όλη εξέλιξη του εκπαιδευτικού.  Μέσω 
προγραμμάτων ΕΑΕ έρχονται στην επιφάνεια διαφορετικές ιδέες, πιστεύω, εμπειρίες, 
προβληματισμοί, ενδιαφέροντα και συναισθήματα. (Bell & Gilbert, 1996)  

Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικά σημεία εκκίνησης στη διαδικασία ανάπτυξης και 
διαφορετικά αποτελέσματα, στα πλαίσια των γενικών στόχων του κάθε 
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προγράμματος, ακόμα και αν οι συμμετέχοντες έχουν ξαναπαρακολουθήσει 
παρόμοιο πρόγραμμα. Τα προγράμματα ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μπορούν να 
έχουν τόσο αναμενόμενα όσο και απρόβλεπτα αποτελέσματα, ενώ οι 
διαμεσολαβητές αυτών πρέπει να είναι πάντοτε καλά προετοιμασμένοι. Οι 
δραστηριότητες ανάπτυξης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να αναγνωρίζουν, να ενσωματώνουν και να καθοδηγούν (αντί να αγνοούν) τις 
προϋπάρχουσες ιδέες, τις πεποιθήσεις, τις εμπειρίες, τους προβληματισμούς, τα 
ενδιαφέροντα και τα συναισθήματα σχετικά με τις ΦΕ και τη διδακτική αυτών στο 
πλαίσιο της ΕΑ των εκπαιδευτικών. (Bell & Gilbert, 1996) 

Ακόμα, οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να στηρίζονται και στο γεγονός του ότι η 
διδακτική των ΦΕ εξελίχθηκε σημαντικά σε επίπεδο διδακτικών μοντέλων. Αρχικά, 
πέρασε από την συμπεριφοριστική προσέγγιση, τη διαδικασία μεταφοράς της 
γνώσης και το σεβασμό του περιεχομένου των ΦΕ προς την ιδέα της ανακάλυψης, 
υιοθετώντας προσεγγίσεις μαθητοκεντρικές και ομαδοσυνεργατικές. Στη συνέχεια, 
υιοθετήθηκε η ιδέα του εποικοδομητισμού, δίνοντας έμφαση στις ιδέες των μαθητών 
και καθορίζοντας τον ρόλο τους στη διδασκαλία και μάθηση. Στις μέρες μας, λόγω και 
της παγκοσμιοποίησης, η έρευνα γύρω από τη διδακτική των ΦΕ ασχολείται με τις 
θεωρητικές ιδέες της μάθηση μέσω διερεύνησης, οι οποίες δίνουν έμφαση τόσο στις 
διαδικασίες διερεύνησης που οδηγούν στη μάθηση των επιστημονικών μοντέλων 
όσο και στη μύηση στις επιστημονικές διαδικασίες.  

Επομένως, είναι κατανοητό ότι τα παραπάνω αποτελούν βασικά δεδομένα που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ενυπάρχουν στο πεδίο της ΕΑ των εκπαιδευτικών 
και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση τους στις ΦΕ, ώστε να σχεδιαστούν και να 
αναπτυχθούν από τους ίδιους διδακτικές μαθησιακές ακολουθίες δραστηριοτήτων με 
βάση τη διερεύνηση. 
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2.2.2  Προγράμματα ΕΑΕ στις ΦΕ και προτάσεις μελέτης στα πλαίσια της 

βελτίωσης διδακτικών απόψεων και πρακτικών 

 
Σύμφωνα με τον Παρασκευά (2013), οι εκπαιδευτικοί αναζητούν την άμεση σύνδεση 
μεταξύ θεωρίας και πράξης και ταυτόχρονα αποδέχονται να διαθέσουν, εφ' όσον 
χρειαστεί, ώρες από τον ελεύθερο χρόνο τους και να συμμετέχουν σε προγράμματα 
επαγγελματικής ανάπτυξης που εφαρμόζουν νέες διδακτικές πρακτικές στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε προηγούμενη έρευνα της Χαλκιά (1999), εκπαιδευτικοί 
δήλωσαν ότι πολύ συγκρατημένα θα αποδέχονταν να διαθέσουν μέρος από τον 
ελεύθερο χρόνο τους σε κάτι τέτοιο. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
διατεθειμένοι και με την προσφορά του ελεύθερου χρόνου τους, να επιμορφωθούν σε 
θέματα μεθοδολογίας και διδακτικής προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών και να 
εξελιχθούν επαγγελματικά. Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους αρμόδια 
υπευθύνους, ώστε να οργανώνουν συστηματικότερα τέτοιου είδους εκπαιδευτικά 
προγράμματα, τα οποία σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις σε ύλη, Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και σχολικά εγχειρίδια θα συμβάλλουν θετικά στην 
ενδυνάμωση τόσο της εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών στην ικανότητά τους να 
διδάσκουν ΦΕ όσο και της ψυχολογικής ασφάλειάς τους κατά τη διδασκαλία των ΦΕ, 
ενισχύοντας έτσι την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
 
Τα προγράμματα ανάπτυξης εκπαιδευτικών, λοιπόν, δίνουν έμφαση στις νέες 
διδακτικές πρακτικές, αλλά και στο τι σημαίνει να είσαι εκπαιδευτικός, στοιχεία που 
αποτελούν βασικές πτυχές της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε τέτοιου είδους προγράμματα ανάπτυξης, 
αναζητώντας νέες ιδέες διδασκαλίας, αναμόρφωση των αντιλήψεών τους, νέες 
διδακτικές πρακτικές (π.χ. στο πεδίο των ΦΕ) και γνώσεις σχετικές με το διδακτικό 
αντικείμενο. (Bell & Gilbert, 1996) Σήμερα, τα εν λόγω προγράμματα κατευθύνονται 
στην πορεία της διερεύνησης. Το γεγονός αυτό είναι φανερό από διάφορες 
ερευνητικές μελέτες που έχουν παρουσιάσει προγράμματα ΕΑΕ. 

Με βάση τη βιβλιογραφία που αναφέρεται σε προγράμματα ΕΑΕ, η έρευνα των 
Riedinges et al (2011) βασίστηκε σε ένα πρόγραμμα εφαρμογής καινοτόμων 
μεθόδων (teaching methods course) διδακτικής ΦΕ. Στόχοι του προγράμματος ήταν 
η βελτίωση των στάσεων και των απόψεων των μαθητών για τις ΦΕ, αλλά και η 
δημιουργία καινοτόμων μεθόδων διδακτικής ΦΕ με συμπερίληψη στοιχείων από το 
χώρο της  μη τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. επισκέψεις ειδικών ομιλητών, εκπαιδευτικές 
εκδρομές - επισκέψεις σε συγκεκριμένους χώρους, όπως μουσεία). 

Επισημαίνεται, λοιπόν, από τους συγγραφείς ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις στο χώρο των ΦΕ του 21ου αιώνα, είναι απαραίτητο να διενεργηθούν 
προγράμματα προετοιμασίας των εκπαιδευτικών στις ΦΕ, ώστε να εμπλέξουν τους 
μαθητές στη μάθηση μέσα από καινοτομίες και αναμορφωμένες διδακτικές πρακτικές - 
τεχνικές που κάνουν το περιεχόμενο των ΦΕ να σχετίζεται με την καθημερινή ζωή και 
τα ενδιαφέροντά τους. Τέτοιου είδους καινοτόμες προσεγγίσεις θεωρούνται η 
ηλεκτρονική επικοινωνία, η συνεργατική μάθηση, η διερεύνηση, η επιστήμη για όλους 
ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, φυλή και εθνικότητα, ειδικές ικανότητες, φιλοδοξίες, 
ενδιαφέροντα και κίνητρα. Τονίζεται, λοιπόν, η προώθηση της διερεύνησης, η χρήση 
υλικών και η συνεργασία σχολείου και χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης για την 
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων εκτός σχολικού χώρου.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι η εν λόγω έρευνα στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι «αν ο ίδιος ο 
εκπαιδευτικός βιώσει τα οφέλη καινοτόμων και αναμορφωμένων πρακτικών 
διδακτικής ΦΕ, θα εμπλέξει και τους μαθητές του μετέπειτα στη χρήση αυτών». Έτσι, 
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θα είναι εφικτή η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε επιστημονικές πρακτικές όπως 
ερωτήσεις, παρατηρήσεις, μετρήσεις, ανάλυση δεδομένων, πειράματα, αναζήτηση 
και εύρεση στοιχείων της επιστημονικής βιβλιογραφίας αλλά και δημοσιοποίηση 
στοιχείων δικών τους ερευνών στο κοινό. 

Εν συνεχεία, οι Jeanpierre et al. (2005) παρουσίασαν μια μελέτη, η οποία ήταν 
βασισμένη σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, η οποία είχε ως στόχους 
αρχικά, να ερευνήσει πώς οι εκπαιδευτικοί μεταφέρουν στην τάξη εμπειρίες που 
στηρίζονται στη διερεύνηση μέσω των διδακτικών πρακτικών τους και κατόπιν, πόσο 
αποτελεσματική είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών για την 
κατανόηση της γνώσης περιεχομένου ΦΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα προσέφερε 
ποικίλες εμπειρίες, διαδικασίες και γνώση που επηρέασαν την αλλαγή των 
διδακτικών πρακτικών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα ερευνητικά εργαλείο καταγραφής του βαθμού εξέλιξης 
της γνώσης περιεχομένου και της χρήσης της διερεύνησης από τους εκπαιδευτικούς, 
αλλά και πολλαπλές μέθοδοι ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων από 
διάφορες πηγές, καθώς και από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από μελέτες 
περίπτωσης 20 καθηγητών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μια ομάδα 
επιστημόνων παρείχε εντατική καθοδήγηση στους καθηγητές ως προς τη 
προσέγγιση της διερεύνησης, ώστε μελλοντικά να μπορέσουν  να την μεταφέρουν - 
εφαρμόσουν στις τάξεις τους.  Επίσης, πραγματοποιήθηκε γραπτή έρευνα 
δεδομένων (written survey data) με pre- & post- ερωτηματολόγια (surveys) για τη 
χρησιμότητα των προγραμμάτων που στηρίζονται στη διερεύνηση (inquiry-based 
projects). Μετέπειτα, έγινε λεπτομερής περιγραφή τυχόν διερευνητικού τύπου project 
(inquiry projects) που είχαν κάνει στις τάξεις τους.  

Ακόμα, κρατήθηκαν σημειώσεις πεδίου από συζητήσεις, έγιναν επισκέψεις στην τάξη 
των εκπαιδευτικών, τηλεφωνικές συνεντεύξεις  και παρατήρηση των δραστηριοτήτων 
και της επαγγελματικής ανάπτυξης των καθηγητών από την ομάδα επιστημόνων. Το 
επιστημονικό προσωπικό αξιολόγησε την ολοκλήρωση και την ποιότητα των 
δεδομένων. Οι μελέτες περίπτωσης 20 καθηγητών χωρίστηκαν σε 5 ομάδες και 
ερευνήθηκαν σε ξεχωριστά χρονικά διαστήματα. Ακολούθησε ποσοτική ανάλυση 
δεδομένων από μελέτες περίπτωσης. 

Σχετικά με τη συγκρότηση της εκπαίδευσης υπηρετούντων εκπαιδευτικών, μέσα από 
τη συγκεκριμένη μελέτη προτείνεται κυρίως, η εμπλοκή εκπαιδευτικών σε 
εκπαιδευτικές εμπειρίες επιστημονικής διερεύνησης για να εμπλέξουν μελλοντικά τους 
μαθητές τους σε αντίστοιχες εμπειρίες, αλλά και η βελτίωση αντιλήψεων, γνώσεων και 
δεξιοτήτων τους που περιλαμβάνουν υψηλό επίπεδο της επιστημονικής γνώσης 
περιεχομένου, ισχυρή συνεργατική διαχείριση και ικανότητα οργάνωσης της ομάδας, 
αλλά και δεξιότητες στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.  

Επίσης, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί περισσότερη έρευνα για να 
καθοριστούν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν 
εκπαιδευτικοί που δεν χρησιμοποιούν τη διερεύνηση, αλλά και για το πώς 
παράγοντες όπως τα έτη διδακτικής εμπειρίας ή η εμπειρία από άλλα επαγγέλματα, 
επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Σημαντικό είναι, 
ακόμα, να διευκρινιστεί πώς θα πειστούν οι εκπαιδευτικοί για την αξία της 
διερεύνησης και εάν έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να την εφαρμόσουν. Τα 
προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης θα πρέπει να ασχοληθούν με τις ποικίλες 
συμπεριφορές και τα πιστεύω των συμμετεχόντων.  Η έρευνα είναι πολύ βασικό να 
επικεντρωθεί στη δόμηση μακροπρόθεσμης υποστήριξη της μετα-επαγγελματικής 
(post-professional) ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς που τη χρειάζονται 
περισσότερο.  
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Κατόπιν, στην έρευνα των Supovitz  & Turner (2000) διερευνήθηκε εάν η υψηλής 
ποιότητας επαγγελματική ανάπτυξη χρησιμοποιεί σταθερές με βάση το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών και στηρίζεται σε ένα συστηματικό πλαίσιο μιας διδασκαλίας 
προσανατολισμένης στη διερεύνηση (inquiry-oriented teaching) και αν ισχύει αυτό, 
ποιο επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης συνδέεται περισσότερο με τη χρήση 
διδακτικών πρακτικών που στηρίζονται στη διερεύνηση (inquiry-based teaching 
practices). Ακόμα δυο βασικά ερωτήματα είναι το πώς το υπόβαθρο των 
εκπαιδευτικών επηρεάζει τη σχέση ΕΑ – διδακτικών πρακτικών, αλλά και ποια 
(δημογραφικά) χαρακτηριστικά του σχολείου και του περιβάλλοντος ενισχύουν ή 
λειτουργούν ανασταλτικά για τη διδασκαλία που στηρίζεται στη διερεύνηση. 

Η ΕΑE συνδέεται άμεσα με την αλλαγή στις διδακτικές πρακτικές λόγω εναλλακτικών 
μεθόδων όπως πολιτικές και προγράμματα διαμόρφωσης διδακτικών 
συμπεριφορών, αλλά και με την προσπάθεια βελτίωσης της επίδοσης των μαθητών. 
Συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα έγινε αναφορά στο πρόγραμμα επαγγελματικής 
ανάπτυξης LSC (Local Systemic Change). Αποστολή του ήταν η υποστήριξη της 
βελτίωσης της διδασκαλίας των ΦΕ, των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας με την 
εφαρμογή μιας στρατηγικής για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών που στηρίζεται στην 
τεκμηρίωση & σε ερευνητικά μοντέλα. 

Βασικό εργαλεία καταγραφής δεδομένων ήταν μια μελέτη - έρευνα δεδομένων 
(survey data). Τα συλλεχθέντα στοιχεία προήλθαν από δασκάλους και διευθυντές 
από 24 πολιτείες των ΗΠΑ (3464 εκπαιδευτικοί ΦΕ και 666 διευθυντές). Έγιναν 
ερωτήσεις σχετικά με τις στάσεις και τις απόψεις τους για την αναμόρφωση της 
διδασκαλίας, ερωτήσεις για τις διδακτικές πρακτικές, καθώς και για τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά τους. Η εν λόγω μελέτη διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών 
βασίστηκε σε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με: τη συχνότητα χρήσης 
αναμορφωμένων διδακτικών πρακτικών, όπως συμμετοχή μαθητών σε hands-on  
δραστηριότητες, το σχεδιασμό και εφαρμογή δική τους έρευνας, γραπτά κείμενα σε 
ημερολόγια, μια εργασία στο πλαίσιο εκτεταμένης επιστημονικής έρευνας ή project.  

Τα ερωτήματα για τις απόψεις των εκπαιδευτικών για αναμόρφωση αναφέρονταν στα 
παρακάτω: (α) απόκτηση συγκεκριμένης εμπειρία πριν από εισαγωγή σε 
αφηρημένες έννοιες, (β) ανάπτυξη γνωστικής ικανότητας των μαθητών για την 
επιστήμη, (γ) σύνδεση επιστήμης και άλλων κλάδων, (δ) οι μαθητές να εργάζονται 
συνεργατικά σε ομάδες μάθησης, (ε) οι μαθητές να συμμετέχουν σε κατάλληλες 
hands-on δραστηριότητες, (στ) άσκηση μαθητών σε δραστηριότητες 
προσανατολισμένες στη διερεύνηση, (ζ) χρήση Η/Υ, (η) εμπλοκή μαθητών σε 
επιστημονικές εφαρμογές και σε άλλα πλαίσια, (θ) χρήση portfolios, (ι) χρήση 
άτυπων ερωτήσεων αξιολόγησης του βαθμού κατανόησης των μαθητών. 

Κατόπιν, έγιναν και ερωτήματα σε σχέση με την προετοιμασία των εκπαιδευτικών ως 
προς το περιεχόμενο διδασκαλίας και μάθησης, όπως για παράδειγμα «Πόσο καλά 
προετοιμασμένος αισθάνεται ο εκπαιδευτικός σε γνωστικό επίπεδο, ώστε να διδάξει 
σε μαθητές;», αλλά και για τις απόψεις για την ενίσχυση που προσφέρει ο διευθυντής 
στους εκπαιδευτικούς, τη διαθεσιμότητα πόρων για εκπαιδευτικούς και για μαθητές. 

 Οι προτάσεις σχετικά με τη συγκρότηση της εκπαίδευσης υπηρετούντων 
εκπαιδευτικών εστιάζουν αρχικά, σε μια περαιτέρω έρευνα για τη σχέση των 
σταθερών (standards), του προγράμματος σπουδών και της ΕΑΕ σε επίπεδο 
διδακτικών πρακτικών. Εκτός από τη σχέση της επαγγελματικής ανάπτυξης και των 
διδακτικών πρακτικών, θα μπορούσε να εξεταστεί και η σχέση διδακτικών πρακτικών 
με την επίδοση των μαθητών. Έπειτα, προέκυψαν ως ερωτήματα προς διερεύνηση 
το εάν υψηλού επιπέδου ΕΑ αλλάζει όντως τις πρακτικές των εκπαιδευτικών και τους 
προετοιμάζει κατάλληλα και εάν οι διαφορετικές στρατηγικές ΕΑ οδηγούν σε 
διαφορετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών (π.χ. ορισμένα 
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προγράμματα ΕΑ ίσως να δίνουν έμφαση σε μοντέλα καθοδήγησης (coaching 
models), ενώ άλλα στη χρησιμότητα των ομάδων εργασίας - μελέτης (study groups) 
ή των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (electronic support networks).  

Η σύνδεση του προγράμματος ΕΑ και σε αυτήν την έρευνα φαίνεται να γίνεται με τη 
διερεύνηση, καθώς η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε τέτοιου είδους προγράμματα 
συνδέεται άμεσα με διδακτικές πρακτικές που στηρίζονται στη διερεύνηση και την 
κουλτούρα της τάξης. Ακόμα, δίνεται έμφαση και στη γνώση περιεχομένου ΦΕ, αφού 
γίνεται αναφορά στην προετοιμασία περιεχομένου διδασκαλίας ΦΕ που ασκεί μεγάλη 
επιρροή στις διδακτικές πρακτικές αλλά και την κουλτούρα της σχολικής τάξης ως 
θεμελιώδης παράγοντας διδακτικής ΦΕ. Τέλος, επισημαίνεται ότι η ΕΑΕ αποτελεί ένα 
μέσο αναμόρφωσης - αλλαγής της εκπαίδευσης στο πεδίο των ΦΕ, κυρίως σε 
επίπεδο προγράμματος σπουδών και διδακτικών απόψεων ή/ και πρακτικών. Τα 
ζητήματα αυτά θα συζητηθούν αναλυτικά σε επόμενες ενότητες της παρούσας 
εργασίας, καθώς θεωρούνται θεμελιώδους σημασίας για το διδακτικό σχεδιασμό 
μαθησιακών ακολουθιών στις ΦΕ. 
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2.2.2.1 Η αλλαγή διδακτικών απόψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών 

 

Οι van Driel, Beijaard και Verloop (2001), προτείνουν σε σχέση με τη συγκρότηση 
της εκπαίδευσης υπηρετούντων εκπαιδευτικών τη μελέτη της ΕΑ στο πλαίσιο της 
αναμόρφωσης των ΦΕ από την πλευρά της ανάπτυξης της πρακτικής γνώσης των 
εκπαιδευτικών (teachers' practical knowledge). Έτσι, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
και να ενισχυθούν οι υπάρχουσες γνώσεις, απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών. 
Ακόμα, να δοθεί έμφαση στην πρακτική γνώση των εκπαιδευτικών που 
προσανατολίζεται στη δράση (action oriented) και συνδέεται με το άτομο και τις 
προσωπικές απόψεις του (person-bound).  

Τα προγράμματα ΕΑΕ θα πρέπει να εστιάσουν στη βελτίωση ή/ και αλλαγή της 
πρακτικής γνώσης των εκπαιδευτικών, στην αναμόρφωση γνώσεων και απόψεων, 
στη γνωστική σύγκρουση με διαδικασίες προσαρμογής ή ενσωμάτωσης νέας γνώσης 
στην πρακτική γνώση που ήδη έχουν. Επίσης, προτείνεται να δοθεί έμφαση στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών ως πηγή έμπνευσης για αναμόρφωση και ανάπτυξη 
παιδαγωγικού υλικού και του προγράμματος σπουδών και να υπάρξει απαραίτητα 
έλεγχος της πρακτικής γνώσης των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση της προόδου 
που θα επιφέρει η αναμόρφωση.   

Σε ένα πρόγραμμα ΕΑ, στο επίκεντρο θα πρέπει να τίθεται η διερεύνηση ως βασικό 
στοιχείο δόμησης αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών ΦΕ, τα οποία χρήζουν 
αναμόρφωσης και ανάπτυξης. Η αναμόρφωση και η ανάπτυξή τους γίνεται όλο και 
πιο εφικτή μέσω τέτοιων προγραμμάτων με έμφαση στην κατανόηση επιστημονικών 
εννοιών από τους μαθητές και της απόκτησης δεξιοτήτων σκέψης και τεκμηρίωσης 
στο επίπεδο της γνώσης περιεχομένου ΦΕ. Σε αυτό το θέμα καθοριστικό ρόλο παίζει 
ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και οι διδακτικές απόψεις και πρακτικές που υιοθετεί για να 
διδάξει ΦΕ. 

Στη σύγχρονη έρευνα καίριο ζήτημα είναι το εάν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 
διάθεση να βελτιώσουν και να αλλάξουν τις διδακτικές απόψεις και πρακτικές που 
εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στο να 
αλλάξουν ή να υιοθετήσουν νέες καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Στα πλαίσια της διδακτικής διαδικασίας, ο κάθε εκπαιδευτικός αισθάνεται 
απογοήτευση ή ικανοποίηση ως στοιχείο που απορρέει από τον τρόπο που αξιολογεί 
ο ίδιος τον εαυτό του (αυτό- αξιολόγηση) σε σχέση με τις πρακτικές του για την 
επίτευξη των διδακτικών του στόχων. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται με τον όρο 
«παιδαγωγική απογοήτευση» (pedagogical dissatisfaction).   

Ακόμα, στο πλαίσιο του περιβάλλοντος εργασίας, η απογοήτευση ή η ικανοποίηση 
του εκπαιδευτικού προκύπτει μέσω της αξιολόγησης των διαστάσεων που αφορούν 
στο περιβάλλον (π.χ. η αίθουσα διδασκαλίας μου δεν είναι αρκετά ευρύχωρη, δεν 
έχω επάρκεια σε υλικά). Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ των εννοιών 
της παιδαγωγικής απογοήτευσης (pedagogical dissatisfaction) και απογοήτευσης σε 
σχέση με το πλαίσιο (contextual dissatisfaction), οι ερευνητές χρησιμοποιούν την 
έννοια που χρησιμοποιεί ο Feldman (2000), «παιδαγωγική δυσανασχέτηση / 
δυσαρέσκεια» (pedagogical discontentment) αντί για τον όρο «παιδαγωγική 
απογοήτευση» (pedagogical dissatisfaction). 

Ειδικότερα, στο χώρο των ΦΕ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται ποικίλες έρευνες 
γύρω από αυτό το ζήτημα. Συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνας των Southerland, 
Sowell, Blanchard & Granger (2010) ήταν η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην 
αυτό- αποτελεσματικότητα και την κατανόηση της ανάγκης αλλαγής ή μη αλλαγής 
των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στη διδακτική των ΦΕ μέσω της 
εισαγωγής της έννοιας της «παιδαγωγικής δυσανασχέτισης» (pedagogical 
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discontentment). Η έννοια αυτή αντιπροσωπεύει μια κατάσταση γνωστικής 
σύγκρουσης που υφίσταται όταν ο εκπαιδευτικός αντιληφθεί την αναντιστοιχία μεταξύ 
των παιδαγωγικών στόχων του για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των 
πρακτικών που εφαρμόζει στη σχολική αίθουσα. Κατά τους ερευνητές, συνδυάζοντας 
τις έννοιες της αυτό- αποτελεσματικότητας και της παιδαγωγικής δυσανασχέτισης, 
παρέχονται χρήσιμα στοιχεία για την κατανόηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 
και την υιοθέτηση του κριτηρίου της αναμόρφωσης των διδακτικών στόχων και 
πρακτικών τους. 

Σημαντική είναι η ύπαρξη αλληλεπίδρασης και η συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών αλλά και των εκπαιδευτικών με ειδικούς καθοδηγητές ως προς τις 
προτάσεις, αλλά και την εφαρμογή νέων διδακτικών πρακτικών. Με τη χρήση 
ερευνητικών εργαλείων όπως συζητήσεων, συνεντεύξεων, workshops, 
ερωτηματολογίων, είναι περισσότερο εφικτό να μελετηθεί κάτι τέτοιο ενώ, 
παράλληλα, γίνονται εμφανείς οι απόψεις των εκπαιδευτικών για αλλαγή ή μη των 
διδακτικών τους πρακτικών. Μέσα από την έρευνα των Southerland, Sowell, 
Blanchard & Granger (2010) ήταν εμφανές ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν υιοθετούν 
τις διδακτικές πρακτικές, που τους προτείνονται μέσα από εκπαιδευτικά 
προγράμματα, μέσα στην τάξη, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που ενσωματώνουν 
δραστηριότητες και προτάσεις διδακτικής των ΦΕ, σύμφωνα με την επιμόρφωση – 
προετοιμασία που έχουν λάβει από τέτοιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Σύμφωνα με τον Bandura (1977), η εφαρμογή αυτών των διδακτικών πρακτικών 
φανερώνει την ασφάλεια και την επιμονή αυτών των εκπαιδευτικών, στοιχεία που 
στηρίζονται στα υψηλά επίπεδα της διδακτικής αυτό- αποτελεσματικότητας τους. Από 
την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που η αμφιβολία και η 
αβεβαιότητα τους θεωρούνται στοιχεία απαραίτητα για την πραγματική και διαρκή 
αλλαγή (Settlage et al. 2009; Wheatley 2002). Πράγματι, η θεωρία της αλλαγής των 
αντιλήψεων θεωρεί ότι η μη ικανοποίηση (dissatisfaction) είναι ένας βασικός 
παράγοντας αλλαγής των αντιλήψεων. Για το λόγο αυτό διερευνάται η αξία της 
ικανοποίησης των εκπαιδευτικών που ενισχύει την υιοθέτηση νέων αναμορφωμένων 
διδακτικών πρακτικών. Γενικά, μέσω της έρευνας των Southerland, Sowell, 
Blanchard & Granger (2010) γίνεται προσπάθεια να προσδιορισθούν τα οφέλη της 
κοινής χρήσης της αυτό- αποτελεσματικότητας και της παιδαγωγικής ικανοποίησης 
μέσα από την αντίσταση ή την δεκτικότητα των εκπαιδευτικών στην αναμόρφωση και 
σε αλλαγές των διδακτικών πρακτικών. 

Επίσης, έρευνες που έχουν γίνει γύρω από τη σκέψη των εκπαιδευτικών φανερώνει 
ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της σκέψης, των γνώσεων και των 
ιδεών – αντιλήψεων, αλλά και της διάθεσης ή/ και της ικανότητας να διδάσκουν 
(Cohen & Ball, 1990, Cooney & Shealy, 1997, Gess-Newsome,1999, Gregoire, 2003, 
Shulman, 1987, Smylie, 1988).  Συγκεκριμένες πλευρές της σκέψης των 
εκπαιδευτικών αναγνωρίζονται ως σημαντικές για την υιοθέτηση αναμορφωμένων 
διδακτικών πρακτικών από τη μεριά τους. Η υποκειμενική γνώση των πραγμάτων και 
η προσωπική πρακτική γνώση τους (Clandinin, 1986) ίσως να επηρεάζει το εάν και 
το πώς θα γίνει αυτή η αναμόρφωση (Laplante ,1997, Wallace & Kang, 2004).  

Η έρευνα των Southerland, Sowell, Blanchard & Granger (2010) έδειξε ότι μπορεί 
ένας εκπαιδευτικός να θεωρεί τον εαυτό του επιτυχημένο στη διδακτική πρακτική του 
στην τάξη με υψηλή αυτό- αποτελεσματικότητα λόγω των πολλών ετών στον 
επαγγελματικό χώρο και έτσι να μην υιοθετεί αναμορφωμένες διδακτικές πρακτικές, 
έχοντας χαμηλό επίπεδο παιδαγωγικής ικανοποίησης. Άλλοι πάλι εκπαιδευτικοί 
αλλάζουν ή αλλάζουν με κάποια δυσκολία τις πρακτικές τους, προσαρμόζοντάς τις 
στις ανάγκες των μαθητών της τάξης τους ή του πλαισίου (context), έχοντας μέτριο ή 
κα χαμηλό επίπεδο παιδαγωγικής ικανοποίησης. Ακόμα, η έρευνα των Southerland, 
Sowell & Enderle (2011) που πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων, προσέφερε 
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μια ποικιλία τρόπων αναγνώρισης και έκφρασης της παιδαγωγικής ικανοποίησης 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των δικών τους διδακτικών πρακτικών. Οι εκπαιδευτικοί 
στην έρευνα αυτή, για να προχωρήσουν ή όχι σε μια αλλαγή, φάνηκε να ξεκινούν 
από το τι έχει νόημα για τους ίδιους και να προχωρούν στο πώς θα το υλοποιήσουν 
και τι θα σημαίνει για τους μαθητές τους το όλο εγχείρημα. 

Η αποτελεσματικότητα και η ικανοποίηση είναι δυο βασικοί παράγοντες για τον 
προσδιορισμό της δεκτικότητας των εκπαιδευτικών για αναμόρφωση και αλλαγή των 
διδακτικών πρακτικών τους. Η αλλαγή αυτή θα επέλθει μέσα από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς με την αμφισβήτηση (reflection) και συνεχή αξιολόγηση των 
πρακτικών και των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας τους ως προς την επίτευξη των 
στόχων, ώστε να αναπτυχθεί η παιδαγωγική ικανοποίηση που θα οδηγήσει πιο 
κοντά στην αναμόρφωση και τροποποίηση του τι ξέρουν και τι εφαρμόζουν πρακτικά 
στη διδασκαλία τους για τις ΦΕ. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι εφικτό μέσα από τη 
συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης για την 
απόκτηση χρήσιμων εργαλείων και εμπειριών διδασκαλίας. 

Τέλος, όπως αναφέρουν οι Ratcliffe & Millar (2009) η αλλαγή στις διδακτικές 
πρακτικές των εκπαιδευτικών δεν απαιτεί μόνο χρόνο αλλά και σημαντική 
υποστήριξη (π.χ. επιμόρφωση, σεμινάρια, κλπ), κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, 
ακόμα και κίνητρα επαγγελματικής ανάπτυξης που θα ενθαρρύνουν την πρακτική 
εφαρμογή των καινοτόμων προσεγγίσεων και την ανάπτυξη διδακτικών μαθησιακών 
ακολουθιών προσαρμοσμένων σε σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως η διερεύνηση. 
 

 

2.2.2.2 Η σημασία των προγραμμάτων ΕΑΕ στη διαμόρφωση απόψεων και 

πρακτικών για την αξιοποίηση χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης στις ΦΕ 

 

Ως προς τα υπάρχοντα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για τα άτυπα 
περιβάλλοντα μάθησης των ΦΕ, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά, υπάρχει περιορισμένη πληροφόρηση (Astor-Jack et al, 2007), ενώ 
υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές, όπου η εκπαίδευση στα προγράμματα αυτά 
περιλαμβάνει και χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης όπως μουσεία, κέντρα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.α. (Anderson et al, 2006).  

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καρνέζου (2010), υποστηρίζεται ότι το μουσείο 
αποτελεί ένα περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης, όπου οι εμπειρίες των μαθητών 
έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού, ιδιαίτερο νόημα και αξία γι’ αυτούς, όταν οι 
εκπαιδευτικοί οργανώνουν με συστηματικό τρόπο δραστηριότητες για τους μαθητές 
τους (Chin, 2004). Δεδομένων ωστόσο των ουσιαστικών διαφορών μεταξύ της 
σχολικής τάξης και ενός τεχνοεπιστημονικού μουσείου, όσον αφορά σε θέματα 
διαχείρισης της τάξης, του ρόλου των μαθητών, οργάνωσης και δομής, δεν προκαλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί συναντούν δυσκολίες στο να εντάξουν τις 
πρακτικές τους στο πλαίσιο του μουσείου και κατ’ επέκταση και κάθε άλλου χώρου 
μη τυπικής εκπαίδευσης (DeWitt & Osborne, 2007).  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χειρισμού και αξιοποίησης των σχολικών 
επισκέψεων από την οπτική μιας ουσιαστικής μαθησιακής εμπειρίας για τους 
μαθητές (Griffin & Symington, 1997). Προκειμένου να αλλάξει η εικόνα αυτή, 
παρατηρείται μια αυξανόμενη χρήση των τεχνοεπιστημονικών μουσείων και άλλων 
χώρων Τεχνολογίας και Επιστήμης τόσο στην εκπαίδευση των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών, όσο και στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών (Semper, 1990; Chin, 2004). 



23 
 

Επιμορφωτής 

Εκπαιδευτικός 
Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης  

Πλαίσιο 

Η υποστήριξη και ενίσχυση των εκπαιδευτικών στο να χρησιμοποιήσουν τα μέσα 
που προσφέρονται σε χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως στο μουσείο, αποτελεί 
ένα από τα βασικά ζητήματα στην ευρύτερη εκπαίδευση των ΦΕ (Chin, 2004), καθώς 
η αλλαγή στη διδακτική πραγματικότητα στην τάξη εξαρτάται από τους 
εκπαιδευτικούς (Spillane, 1999) και προϋποθέτει, ότι αυτοί θα χρειαστεί να μάθουν 
πράγματα με την υποστήριξη και καθοδήγηση ειδικών (Putnam & Borko, 1997). Τα 
προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, τα οποία χαρακτηρίζει ο προσεκτικός 
σχεδιασμός και η καινοτομία μπορούν να επηρεάσουν το πώς σκέφτονται οι 
εκπαιδευτικοί (απόψεις) και πώς αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ διδασκαλίας και 
μάθησης κυρίως σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής (Sweeney, 2003). 

Από μια ολιστική οπτική, ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο αποκτά γνώσεις και 
δεξιότητες καθώς και το πλαίσιο, όπου συμβαίνει αυτή η μάθηση, αποτελούν ένα 
ουσιώδες τμήμα αυτών των γνώσεων (Putnam & Borko, 2000). Η τοποθέτηση αυτή 
αποδίδεται σχηματικά στο σχήμα 1 (Borko, 2004).    

   

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Πλαίσιο μάθησης σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (Borko, 2004) 

Για το λόγο αυτό, τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σχετικά με την μη 
τυπική εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνουν την επιτόπια εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών σε  άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα (Chin, 2004). Η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε αυτά τα προγράμματα, προσφέρει άφθονες πηγές και εμπειρίες, 
τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υιοθετήσουν στη διδακτική προσέγγιση των 
Φυσικών Επιστημών (Sukow, 1990; Neathery, 1998), ώστε να αναπτυχθούν 
επαγγελματικά και να εξελιχθούν σε επίπεδο διδακτικών απόψεων και 
πρακτικών. Όσον αφορά στην εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, αυτή θα 
πρέπει να εμπεριέχει την μη τυπική εκπαίδευση, έτσι ώστε να γνωρίσουν διδακτικές 
πρακτικές με τις οποίες οι εμπειρίες της μη τυπικής εκπαίδευσης θα έχουν γνωστικά 
οφέλη για τους μαθητές τους (Metz, 2005).  

Ωστόσο, από την πλευρά τους, οι Tal & Morag (2009) υποστηρίζουν, ότι μόνο από τη 
θέση του διδάσκοντα και όχι του μαθητευόμενου, οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν την 
εμπειρία, η οποία μπορεί να επηρεάσει στο μέλλον τις απόψεις τους για τον τρόπο με 
τον οποίο θα χειρίζονται και θα οργανώνουν τις εκτός σχολείου δραστηριότητες 
(δηλαδή, τις διδακτικές πρακτικές τους εκτός σχολικού χώρου). Σύμφωνα με μια 
έρευνα (Kelly, 2000), όταν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της εκπαίδευσής 
τους κλήθηκαν να παίξουν το ρόλο των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να 
αναστοχαστούν από διαφορετική οπτική πάνω στη διδακτική εμπειρία σε ένα τυπικό 
και σε ένα άτυπο μαθησιακό περιβάλλον, τα αποτελέσματα ήταν θετικά όσον αφορά 
στο πώς αξιολόγησαν αυτή την εμπειρία κάθε φορά. 
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Παρόλο, λοιπόν, που η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ποικίλα περιβάλλοντα 
μπορεί να διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αντιλαμβάνονται τη μάθηση και 
διδασκαλία, η διαδικασία του να ενσωματώσουν ιδέες και πρακτικές που γνώρισαν σε 
περιβάλλοντα εκτός σχολείου στη διδακτική προσέγγιση που υιοθετούν στην τάξη, 
σπάνια μπορεί να χαρακτηρισθεί απλή (Putnam & Borko, 2000). Όπως 
υποστηρίζεται, η αλλαγή στις απόψεις των εκπαιδευτικών και στις διδακτικές 
πρακτικές τους είναι μια χρονοβόρα διαδικασία (Van der Valk & De Jong, 2009). 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται, είναι αν μια επιμόρφωση θα πρέπει να 
στοχεύει στο να αλλάξει τις πρακτικές ή τις απόψεις των εκπαιδευτικών (Astor-Jack 
et al., 2007). Οι Ball & Cohen (1991) υποστηρίζουν, ότι οι απόψεις αλλάζουν, όταν οι 
εκπαιδευτικοί διαπιστώσουν μια ευεργετική επίδραση στους μαθητές τους. Από την 
άλλη, οι Garet et al. (2001) υποστηρίζουν, ότι οι πρακτικές αλλάζουν, όταν οι 
εκπαιδευτικοί αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ή πιο συγκεκριμένα, όταν αλλάξουν 
απόψεις για τη διδασκαλία, το περιεχόμενό της και τους ίδιους τους μαθητές  (Putnam 
& Borko, 1996). Φαίνεται, ωστόσο, ότι η υιοθέτηση ενός καινοτόμου ΑΠ από τους 
εκπαιδευτικούς επιτυγχάνεται, όταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει εξίσου 
στην αλλαγή των αντιλήψεων για τη μάθηση και τη διδασκαλία και σε αυτή των 
διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών (Mundry & Loucks-Horsley, 1999).  

Η αξιολόγηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων ΕΑ κατέληξε σε συμπεράσματα, 
τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία και το γνωστικό αντικείμενο των 
ΦΕ, καθώς και με τη μη τυπική εκπαίδευση των ΦΕ, ειδικότερα. Πιο συγκεκριμένα, οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά διεύρυναν τις απόψεις τους για την 
εκπαίδευση, κατανόησαν θεωρίες μάθησης (π.χ. θεωρία εποικοδομητισμού), 
ενίσχυσαν τη γνώση τους για το επιστημονικό περιεχόμενο και τις έννοιες ΦΕ και 
διαφοροποίησαν τις διδακτικές πρακτικές τους, αποκτώντας ευρύτερες διδακτικές 
δεξιότητες και αυξημένη αυτοπεποίθηση για διαφορετικές παιδαγωγικές τεχνικές 
(«καλές πρακτικές»). Επιπλέον, κατανόησαν την αξία του να δουλεύεις συνεργατικά 
και βελτίωσαν τον τρόπο διαχείρισης της τάξης.  
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Κεφάλαιο 3: Η Διερεύνηση στις Φυσικές Επιστήμες 
 

3.1 Η διερευνητική προσέγγιση και οι προϋπάρχουσες διδακτικές 

προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες 

 
Προτού γίνει λεπτομερής παρουσίαση της διερευνητικής προσέγγισης, θεωρήθηκε 
σκόπιμο να γίνει μια σύνδεση αυτής με τις προϋπάρχουσες αυτής διδακτικές 
προσεγγίσεις. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι κυρίαρχες θεωρίες μάθησης είναι του 
συμπεριφορισμού (ή μπιχεβιορισμού), της ανακαλυπτικής μάθησης και η θεωρία της 
εποικοδόμησης της γνώσης ή αλλιώς του κονστρουκτιβισμού. Η εξέλιξη αυτών των 
θεωριών στη σύγχρονη διδακτική των ΦΕ οδήγησε στο διδακτικό μοντέλο της 
«διερεύνησης», το οποίο αποτελεί τη βάση στήριξης της σύγχρονης διδακτικής των 
ΦΕ. Στην ενότητα αυτή, λοιπόν, πραγματοποιείται μια σύγκριση μεταξύ της 
διερευνητικής προσέγγισης και των άλλων προσεγγίσεων που προηγήθηκαν αυτής.  
 
Η διδακτική των ΦΕ εξελίχθηκε σημαντικά σε επίπεδο διδακτικών προσεγγίσεων - 
μοντέλων. Σε πρώτο στάδιο πέρασε από την συμπεριφοριστική προσέγγιση, τη 
διαδικασία μεταφοράς της γνώσης από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές και το 
σεβασμό του περιεχομένου των ΦΕ προς την ιδέα της ανακάλυψης, υιοθετώντας 
προσεγγίσεις περισσότερο μαθητοκεντρικές και ομαδοσυνεργατικές. Στη συνέχεια, 
υιοθετήθηκε η ιδέα του εποικοδομητισμού, δίνοντας έμφαση στις ιδέες των μαθητών 
(εναλλακτικές ιδέες και επίτευξη γνωστικής σύγκρουσης) και καθορίζοντας τον ρόλο 
τους στη διδασκαλία και μάθηση.  
 
Στις μέρες μας, λόγω και της παγκοσμιοποίησης, η έρευνα γύρω από τη διδακτική 
των ΦΕ ασχολείται με τις θεωρητικές ιδέες της μάθηση μέσω διερεύνησης, οι οποίες 
δίνουν έμφαση τόσο στις διαδικασίες διερεύνησης που οδηγούν στη μάθηση των 
επιστημονικών μοντέλων όσο και στη μύηση στις επιστημονικές διαδικασίες. 
 
Στη διερευνητική προσέγγιση εντοπίζουμε τα ίχνη της ανακαλυπτικής προσέγγισης,  
του ατομικού εποικοδομητισμού, του κοινωνικού εποικοδομητισμού και των 
κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών. Η διερευνητική προσέγγιση εμπεριέχει στοιχεία από 
όλες τις προηγούμενες διδακτικές προσεγγίσεις με μια πιο σύγχρονη και βελτιωμένη 
οπτική, αλλά εμφανίζει και σημαντικές διαφορές.  

Τα κοινά στοιχεία συνοψίζονται ως εξής: Στη διερεύνηση και στην ανακάλυψη οι 
μαθητές ενθαρρύνονται να αναζητούν πληροφορίες για ένα ερώτημα ή ένα 
πρόβλημα που τους ενδιαφέρει και να εμπλέκονται ενεργά με οικείες καταστάσεις και 
φαινόμενα. Δίνουν έμφαση στην εξάσκηση των μαθητών σε δεξιότητες διατύπωσης 
υποθέσεων, πρόβλεψης, ερμηνείας δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. Στην 
διερεύνηση και τον ατομικό –κοινωνικό εποικοδομητισμό, καθώς και στις 
κοινωνικογνωστικές θεωρίες, συνυπάρχουν τα στοιχεία της κατασκευής της γνώσης, 
των εναλλακτικών απόψεων, της γνωστικής σύγκρουσης και της κοινωνικής 
κατασκευής της γνώσης.  

Εκτός όμως από τα κοινά στοιχεία, εντοπίζονται και ορισμένες διαφορές ανάμεσα 
στις προαναφερθείσες θεωρίες. Η διερευνητική προσέγγιση επικεντρώνεται στη 
διερεύνηση απλών και καθημερινών ερωτημάτων. Η διερευνητική διδασκαλία δεν 
επικεντρώνεται στη φυσική σαν εξερεύνηση και πείραμα, αλλά στην φυσική σαν 
επιχείρημα και ερμηνεία. Στην πρώτη περίπτωση η έννοια της έρευνας είναι 
αυτονόητη, ενώ στη δεύτερη η έννοια της έρευνας είναι διαπραγματεύσιμη και 
κατασκευάσιμη.  
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Εν τέλει, στη διερεύνηση η έννοια της εννοιολογικής αλλαγής εμπλουτίζεται. Δεν 
αφορά μόνο την αλλαγή στον τρόπο αντίληψης των επιστημονικών εννοιών και 
αρχών. Η εννοιολογική αλλαγή συνδέεται επιπρόσθετα με  την αλλαγή των απόψεων 
των παιδιών σχετικά με την φύση της επιστήμης. Κατά συνέπεια, μπορούμε να 
πούμε ότι η διερευνητική προσέγγιση διαφέρει σε επίπεδο επιστημολογικών και 
μεθοδολογικών στόχων. Οι επιστημολογικοί στόχοι αφορούν την σταθερότητα της 
γνώσης, τη δομή της γνώσης και την πηγή της γνώσης. Ειδικότερα το στοιχείο της 
πηγής της γνώσης, αναδεικνύει και μεθοδολογικούς στόχους, οι οποίοι συνδέονται με 
την ενεργό συμμετοχή των παιδιών. Η ενεργός συμμετοχή, σε επίπεδο διερευνητικής 
διδασκαλίας και μάθησης, συγκεκριμενοποιείται και εξειδικεύεται. Αυτό επιτυγχάνεται 
με την ανάδειξη των επίπεδων της ενεργούς συμμετοχής.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, στην επόμενη ενότητα του κεφαλαίου γίνεται αναλυτική 
παρουσίαση της διερευνητικής προσέγγισης, του όρου της «διερεύνησης», της 
διερευνητικής διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και ορισμένων απόψεων 
εκπαιδευτικών για τη διερεύνηση στη διδασκαλία από ερευνητικές μελέτες. 
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3.2 Η διερευνητική προσέγγιση στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

 

Στη διδακτική των ΦΕ, στα πλαίσια του επιστημονικού και τεχνολογικού 
γραμματισμού (Millar & Osborn, 1998, Millar, 2006, Duschl & Grandy, 2008), η πιο 
σύγχρονη προσέγγιση που υιοθετείται είναι η διερευνητική προσέγγιση στις ΦΕ - 
Inquiry-Based Science Education (IBSE). Με τον όρο διερεύνηση, κατά τους Linn, 
Davis & Bell (2004), εννοούμε τη σκόπιμη διαδικασία επίλυσης προβλήματος, την 
κριτική θεώρηση της πειραματικής διαδικασίας, τον διαχωρισμός των εναλλακτικών 
λύσεων, τον σχεδιασμό της έρευνας, τη διατύπωση υποθέσεων, τη συλλογή 
πληροφοριών, την κατασκευή μοντέλων, την ομαδική συζήτηση και τη διατύπωση 
συμβατών και αποτελεσματικών επιχειρημάτων (Linn, Davis & Bell, 2004).  
 
Έπειτα, με την επιστημονική 
διερευνητική διδασκαλία και 
μάθηση παρέχεται από τους 
εκπαιδευτικούς στους 
μαθητές μια αυθεντική 
κατανόηση της φύσης της 
επιστημονικής γνώσης, 
οδηγώντας έτσι στην βαθιά 
κατανόηση του περιεχομένου 
των ΦΕ, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στην ανάπτυξη 
επιστημονικών στρατηγικών 
σκέψης (Bell, Blair, Crawford 
& Lederman, 2003). Ακόμα, ο 
J. H. Pestalozzi υποστήριζε 
ότι «με όσο περισσότερες 
αισθήσεις εξερευνάς την 
ουσία ή τις εκφάνσεις ενός 
αντικειμένου, τόσο ορθότερη 
γίνεται η κατανόησή σου γι’ 
αυτό» (Τσάγκα, 2008).  
 
 
 
Κάτι τέτοιο θα είναι σημαντικό όχι μόνο σε επίπεδο καθημερινότητας αλλά και σε 
κοινωνικό επίπεδο (βλ. Σχήμα 2). Η διερευνητική προσέγγιση, μετατρέποντας σε 
πρώτο στάδιο τον εκπαιδευτικό μέσω  προγραμμάτων ΕΑ και μετέπειτα τον μαθητή 
μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε διερευνητή, του δίνει την δυνατότητα να 
διαχειρίζεται και να αντιλαμβάνεται πιο αποτελεσματικά και σε μεγαλύτερο βάθος, 
στοιχεία της καθημερινότητάς του. Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό όχι μόνο η ατομική 
αλλά και η κοινωνική συνείδηση. Αποκωδικοποιώντας το παραπάνω σχήμα θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι ο εκπαιδευτής - οδηγός της διαδικασίας και ο 
μαθητευόμενος - διερευνητής, μέσα από την διερευνητική διαδικασία, αποκτούν 
ηθική, γνώσεις και δεξιότητες, στοιχεία που θα τους δώσουν την δυνατότητα 
μελλοντικά να στηρίξουν, να προστατεύσουν και να εξελίξουν την καθημερινή τους 
ζωή , το περιβάλλον, αλλά και την ίδια την κοινωνία. (Καραγιάννη, 2012) 
 

Οι Hakkarainen & Sintonen (2002) υποστηρίζουν ότι «η βασική ιδέα πίσω από τη 
διερεύνηση είναι ότι η μάθηση, κατ’ αναλογία με την επιστημονική ανακάλυψη και τη 
διατύπωση θεωριών, μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία εργασίας προς μια γενική 
και πλήρη κατανόηση ενός ζητήματος (φαινομένου, προβλήματος κτλ)».  

Σχήμα 2: Διερευνητική Προσέγγιση - Τομείς σύνδεσης 
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Ο όρος «διερεύνηση» (inquiry) (που σχετίζεται με την διδακτική των ΦΕ) 
χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε πανεπιστημιακό επίπεδο και μόλις τα τελευταία χρόνια 
άρχισε να παίζει κυρίαρχο ρόλο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Minstrell & 
ZeeInquiring, 2000). Η διερεύνηση είναι η συνειδητή διαδικασία επίλυσης 
προβλήματος, η κριτική θεώρηση της πειραματικής διαδικασίας, ο διαχωρισμός των 
εναλλακτικών λύσεων, ο σχεδιασμός της έρευνας, η διατύπωση υποθέσεων, η 
συλλογή πληροφοριών, η κατασκευή μοντέλων, η ομαδική συζήτηση και η 
διατύπωση συμβατών και αποτελεσματικών επιχειρημάτων (Linn, Davis & Bell, 
2004). Η διερεύνηση απαιτεί τον προσδιορισμό των υποθέσεων, τη χρήση της 
κριτικής και λογικής σκέψης, και την εκτίμηση των εναλλακτικών εξηγήσεων (NRC, 
1996).  

Στις ΗΠΑ, το National Research Council (NRC, 2000) δημοσίευσε την μελέτη Inquiry 
and the National Science Education Standards, αναγνωρίζοντας τα πέντε θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά της διερευνητικής προσέγγισης ανεξαρτήτου σχολικής βαθμίδας: 

1. Επιστημονικά προσανατολισμένες ερωτήσεις που θα εμπλέκουν τους 
μαθητές. Οι μαθητές δέχονται ερωτήσεις σχετικά με αντικείμενα, οργανισμούς 
και γεγονότα στο περιβάλλον. 

2. Επιλεκτική συλλογή στοιχείων. Οι μαθητές σχεδιάζουν και πραγματοποιούν 
απλές διερευνήσεις, ενώ χρησιμοποιούν απλές συσκευές και εργαλεία για την 
συλλογή δεδομένων και την διεύρυνση των αισθήσεων.  

3. Ερμηνείες και συμπεράσματα που αναπτύσσονται από τους μαθητές, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν δεδομένα για να κατασκευάσουν λογικές εξηγήσεις   

4. Αξιολόγηση των ερμηνειών και των συμπερασμάτων τους.  
5. Ανακοίνωση και αιτιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων στους συμμαθητές. 

 
Σύμφωνα με το NRC (1996, 2000), οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ξέρουν ότι η 
διερευνητική προσέγγιση περιλαμβάνει: 
 

1. Τις γνωστικές δυνατότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές.  
2. Την κατανόηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες. 
3. Τη διδασκαλία μιας ποικιλίας στρατηγικών με στόχο να αναπτύξουν οι 

μαθητές διερευνητικές ικανότητες και να καταλάβουν τις έννοιες της 
επιστήμης (Bybee, 2000; NRC, 1996, 2000).  

 
Οι θεμελιώδεις  διερευνητικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά με την 
υποστήριξη του εκπαιδευτικού σύμφωνα με το NRC (1996) είναι: 
 

1. Ικανότητες προσδιορισμού των ερωτήσεων και των εννοιών που βοηθούν τις 
έρευνες.  

2. Ικανότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών.  
3. Ικανότητες χρήσης των νέων τεχνολογιών και των μαθηματικών με στόχο την 

βελτίωση της έρευνας και της επικοινωνίας. 
4. Δεξιότητες διατύπωσης και αναθεώρησης των επιστημονικών εξηγήσεων.  
5. Δεξιότητες αναγνώρισης και ανάλυσης  εναλλακτικών ερμηνειών, για να 

αποφασίσουν ποια ερμηνεία είναι η καλύτερη. 
6. Δεξιότητες παρουσίασης και υποστήριξης της παρουσίασης με επιχειρηματικό 

λόγο. 
 

Ακόμα, ως βασικές όψεις της διερεύνησης, τις οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τους οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία των ΦΕ, θεωρούνται οι ακόλουθες: 

 Ικανότητα σχεδιασμού και ερμηνείας πειραμάτων,  ώστε να εξάγονται 
συμπεράσματα σε σχέση με το ρόλο μιας μεταβλητής στη συμπεριφορά ενός 
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συστήματος. Είναι μια βασική διαδικασία των Φυσικών Επιστημών. (Boudreaux 
et al., 2008)  

 Μάθηση της χρήσης επιστημονικών μοντέλων ή κατασκευή και αναθεώρηση 
μοντέλων. Η κατανόησή μας για τις ΦΕ πρέπει να μετακινηθεί από τις 
υποθετικο - παραγωγικές απόψεις σε άλλες που περιλαμβάνουν και άλλα 
σημαντικά στοιχεία, όπως η κατασκευή μοντέλων (Chinn & Samarapungavan, 
2008).  

 «Διάβασμα» - «Γράψιμο»: Οι μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, 
προετοιμάζονται για τα θέματα που θα διαπραγματευθούν με «διάβασμα» 
επιστημονικών κειμένων (π.χ. από εγχειρίδια ή διαδίκτυο, ατομικά ή σε ομάδες). 
Κατόπιν, ακολουθεί το «γράψιμο» των αναφορών ή των αποτελεσμάτων των 
ερευνών τους (Chamberlain & Crane, 2009, στο Καριώτογλου, 2011). 

Κάθε εκπαιδευτικός, λοιπόν, θα ήταν καλό να συνειδητοποιήσει ότι η διερευνητική 
προσέγγιση είναι ένας τρόπος να αποκτήσει νόημα ο κόσμος γύρω μας. Είναι μια 
καινοτόμα προσέγγιση που οδηγείται από την προσωπική περιέργεια, απορία, 
ενδιαφέρον ή πάθος για την κατανόηση μιας παρατήρησης ή για την λύση ενός 
προβλήματος. Περιλαμβάνει μια διαδικασία διερεύνησης του υλικού κόσμου. Είναι 
ένας φυσικός τρόπος μέσα από τον  οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν για το περιβάλλον 
τους.  

Ακόμα, θεμελιακός στόχος της διερευνητικής προσέγγισης είναι η μετατόπιση της 
προσοχής των παιδιών από τις απλές ερωτήσεις στις δυναμικές και ενδιαφέρουσες 
ερωτήσεις που μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Η δράση ξεκινάει μέσα από τη 
συνεχή παρατήρηση, τη διατύπωση ερωτήσεων, τη δημιουργία προβλέψεων και 
δοκιμαστικών υποθέσεων, τη δημιουργία θεωριών και εννοιολογικών μοντέλων. Οι 
μαθητές πρέπει να βρουν το δικό τους προσωπικό μονοπάτι μέσα από τη διαδικασία. 
Σε αυτό μπορούν να τους οδηγήσουν επαρκώς καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί με την 
εφαρμογή της διερεύνησης στις διδακτικές τους πρακτικές. 

Η διερευνητική διαδικασία υποδηλώνει την ανάγκη και τη θέληση για μάθηση. Δεν 
αφορά τόσο την αναζήτηση της ορθής απάντησης- στοιχείο που πολύ συχνά δεν 
υπάρχει- αφορά κυρίως το ψάξιμο των πιθανών απαντήσεων στις ερωτήσεις που 
ανακύπτουν.  Για τους εκπαιδευτικούς, η διερεύνηση αφορά την ανάπτυξη των 
διερευνητικών δεξιοτήτων και την παγιοποίηση διερευνητικών συμπεριφορών και 
σκέψεων που θα επιτρέψουν στα παιδιά, να συνεχίσουν την αναζήτηση της γνώση, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  

Στη φιλοσοφία της διερευνητικής προσέγγισης το περιεχόμενο της γνώσης είναι πολύ 
σημαντικό. Η σημασία του μεγιστοποιείται, όταν αποτελεί το «μέσο» που οδηγεί το 
παιδί στο τέλος και όταν αποτελεί μόνο «το ίδιο το τέλος». Δηλαδή με απλά λόγια, η 
διερευνητική προσέγγιση, δίνει βαρύτητα όχι μόνο στο τελικό προϊόν 
(συμπεράσματα, διατύπωση νόμων), αλλά και στη διαδικασία.  

Έτσι, πρέπει να αναφερθεί ότι ο Piaget (1974, στο Malaguzzi, 2010) «προειδοποιεί» 
τους εκπαιδευτικούς για τη λήψη μιας απόφασης σχετικά με το περιεχόμενο της 
γνώσης και το αν πρέπει να διδάσκουν συστήματα και δομές άμεσα ή να 
παρουσιάζουν στο μαθητή καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων στις οποίες το 
ενεργητικό παιδί μαθαίνει από αυτές στην πορεία διερεύνησής τους. Ο αντικειμενικός 
στόχος του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία, ειδικά των ΦΕ, είναι επιθυμητό να είναι η 
αύξηση των δυνατοτήτων του παιδιού να εφεύρει και να ανακαλύπτει τη γνώση, 
παρέχοντας τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης (Malaguzzi, 2010:156). Η 
διερευνητική προσέγγιση μπορεί να επιτύχει αυτόν το στόχο, καθώς παρέχει αυτές 
τις συνθήκες. Για το λόγο αυτόν, στις επόμενες ενότητες θα εστιάσουμε στη 
διερευνητική διδασκαλία και μάθηση, αλλά και στα σύγχρονα προγράμματα ΕΑΕ που 
στηρίζονται στη διερεύνηση. 
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3.3  Διερευνητική Διδασκαλία  

 

Η διερεύνηση είναι κατά ένα μέρος κατάσταση του νου και κατά ένα άλλο μέρος 
ικανότητα που πρέπει να μαθευτεί (Alberts, 2000). Οδηγείται από την προσωπική 
περιέργεια, απορία, ενδιαφέρον ή πάθος για την κατανόηση μιας παρατήρησης ή για 
την λύση ενός προβλήματος. Η διαδικασία ξεκινάει όταν οι μαθητές παρατηρούν ένα 
στοιχείο του περιβάλλοντός τους που διεγείρει την περιέργειά τους, εκπλήσσει ή 
προκαλεί ερώτηση. Το τι παρατηρείται, βέβαια, συχνά δεν είναι κατανοητό, σε σχέση 
με την προηγούμενη εμπειρία του εκπαιδευόμενου ή την τρέχουσα κατανόηση. Αυτή 
η περιέργεια δημιουργεί πολλές ερωτήσεις, μερικές από τις οποίες αποτελούν σημεία 
εκκίνησης της έρευνας και επιπρόσθετα δυνητικά μονοπάτια απαντήσεων. Η 
διερευνητική διδασκαλία (Inquiry Teaching), λοιπόν, αρχίζει χωρίς ένα ορισμένο και 
πλούσιο γνωστικό περιεχόμενο για τα φαινόμενα του πραγματικού κόσμου (Ash & 
Klein,  2000). 

Η διερευνητική διδασκαλία δεν είναι μια γραμμική διαδικασία. Οι φάσεις  
αλληλεπιδρούν. Πρωταρχικά ευρήματα, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσουν στην 
αναθεώρηση της αρχικής ερώτησης ή στην αλλαγή των δεδομένων που έχουν 
συλλεχθεί από τις διαδικασίες. Είναι μια διαδικασία μπρος και πίσω ή μια κυκλική 
σειρά γεγονότων. Καθώς η διαδικασία αναπτύσσει περισσότερες παρατηρήσεις και 
αναδύει ερωτήσεις, δίνει την ευκαιρία για βαθύτερη αλληλεπίδραση με τα φαινόμενα 
και μεγαλύτερη δυνατότητα για περαιτέρω βελτίωση του βαθμού κατανόησης. Καθώς 
ο μαθητευόμενος προσπαθεί να κατασκευάσει ένα νέο νοητικό πλαίσιο του κόσμου, 
είναι απαραίτητο να υιοθετήσει μια στάση συνεχούς αμφισβήτησης, να εμπλακεί σε 
πολλαπλές συζητήσεις, να συγκρίνει τα ευρήματά του με τα ευρήματα των άλλων, να 
ερμηνεύσει τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις και να εφαρμόσει νέες έννοιες σε άλλα 
πλαίσια. 

Κατά την Χαλκιά (2010), η διερεύνηση ξεκινάει από τη στιγμή που κάποιος 
παρατηρεί κάτι ενδιαφέρον και προσπαθεί να σκεφτεί μια ιδέα (να συγκροτήσει έναν 
συλλογισμό) για να εξηγήσει τι μπορεί να συμβαίνει. Ένας από τους τρόπους 
επιστημονικής διερεύνησης ενός ερωτήματος στα πλαίσια μιας διερευνητικής 
διδασκαλίας μπορεί να κωδικοποιηθεί σε διακριτά στάδια (φάσεις), τα οποία καλό 
είναι να υλοποιούνται με τη συνεργασία όλης της ομάδας των μαθητών και τα οποία 
περιγράφονται παρακάτω: 
 
1ο στάδιο: Σχεδιασμός  
Το αρχικό αυτό στάδιο είναι το πιο σημαντικό στην πορεία της διερεύνησης, καθώς 
από αυτό εξαρτάται και όλη η διερευνητική πορεία. Στο στάδιο αυτό ανήκουν:  

 Επιλογή ενός ερωτήματος ή προβλήματος με βάση τις δυνατότητες, τα 
ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των μαθητών. 

 Προσδιορισμός των μεταβλητών του ερωτήματος / προβλήματος. 

 Έλεγχος των μεταβλητών. 

 Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τον τρόπο που θα μετρηθεί/ παρατηρηθεί 
το αποτέλεσμα (η εξαρτημένη μεταβλητή). 

 Διατύπωση προβλέψεων για το τι μπορεί να συμβεί και ποιο θα είναι το 
πιθανό αποτέλεσμα. 

 Επιλογή υλικών και μέσων που θα χρειαστούν μέσω συζητήσεων. 
 
2ο στάδιο: Εφαρμογή – Λήψη/ Συλλογή δεδομένων 
Στο στάδιο αυτό, σύμφωνα με το σχεδιασμό, πραγματοποιείται η συλλογή και 
παρουσίαση των δεδομένων. Έχουμε τα ακόλουθα βήματα: 

 Επιλογή καταλληλότερων μεθόδων συλλογής δεδομένων (ποιοτικών ή/και 
ποσοτικών), μορφής και αριθμού αυτών. 
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 Πραγματοποίηση παρατηρήσεων και μετρήσεων. 

 Χρήση απαραίτητων υλικών και μέσων ακριβείας. 

 Έλεγχος κινδύνων. 

 Καταγραφή των δεδομένων με ποικίλους τρόπους για να εξασφαλιστεί η 
αξιοπιστία και η εγκυρότητα. 

 
3ο στάδιο: Αξιολόγηση 
Το τελικό αυτό στάδιο της διερευνητικής διδασκαλίας περιλαμβάνει τα εξής: 

 Αξιολόγηση και ερμηνεία των δεδομένων. 

 Εξαγωγή συμπερασμάτων και επισήμανση των σημείων στα οποία τα 
δεδομένα υποστηρίζουν τις προβλέψεις που έγιναν και τα σημεία στα οποία 
προέκυψε νέα γνώση. 

 Αξιολόγηση της όλης διαδικασίας και επισήμανση των περιορισμών αλλά και 
της σπουδαιότητας των ευρημάτων και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. 
(Χαλκιά, 2011)  

 

Επίσης η διερευνητική διδασκαλία χαρακτηρίζεται από διαφορετικά επίπεδα (ή είδη 
διερευνητικής διδασκαλίας), με βάση τη βιβλιογραφία. Η έννοια των διαφορετικών 
επιπέδων της διερευνητικής διδασκαλίας έχει περιγραφεί πρώτα από τον  Schwab 
(1962). Αργότερα, ο Herron (1971) προσδιόρισε τρία επίπεδα διερεύνησης στη 
διδασκαλία των ΦΕ.  

1. Δομημένη διερεύνηση (Structured  inquiry) 
2. Καθοδηγούμενη διερεύνηση (Guided  inquiry ) 
3. Ανοιχτή διερεύνηση (Opened inquiry) 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι Rezba, Auldridge & Rhea (1999) έχουν 
αναπτύξει ένα πρότυπο τεσσάρων επιπέδων διερεύνησης που βασίζεται στο έργο 
των Schwab & Herron. Στο μοντέλο αυτό ως πρώτο επίπεδο δεν είναι η Δομημένη 
διερεύνηση (Structured  inquiry) αλλά η Επιβεβαίωση (Confirmation).  

1. Επιβεβαίωση  (Confirmation) 
2. Δομημένη διερεύνηση (Structured  inquiry) 
3. Καθοδηγούμενη διερεύνηση (Guided  inquiry ) 
4. Ανοιχτή διερεύνηση (Opened inquiry) 

Οι Blanchard et al (2010) σημειώνουν ότι το επίπεδο της διερευνητικής διδασκαλίας 
εξαρτάται από το ποιος ορίζει τη δραστηριότητα, δηλαδή κυρίως από τον 
εκπαιδευτικό.  
 
Αναλυτικά, τα είδη διερεύνησης, λοιπόν, έχουν ως εξής: 
 
1. Επιβεβαίωση (Confirmation) 
 
Οι εκπαιδευόμενοι επιβεβαιώνουν μια αρχή - μια θεωρία, μέσω μίας δραστηριότητας, 
της οποίας τα αποτελέσματα είναι ήδη γνωστά και προκαθορισμένα.  

2. Δομημένη διερεύνηση (Structured  inquiry) 

Στη δομημένη διερεύνηση (structured  inquiry) οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται σε μια 
δομημένη διαδικασία επίλυσης προβλήματος που έχει τεθεί από τον εκπαιδευτή. 
Κατά τη διάρκεια της δομημένης έρευνας ο εκπαιδευτής παρέχει στους 
μαθητευόμενους το ερώτημα και τη διαδικασία που οι ίδιοι θα χρησιμοποιήσουν για 
να βρουν την απάντηση. Οι εκπαιδευτές οδηγούν τους εκπαιδευόμενους βήμα – 
βήμα στο μονοπάτι της επιστημονικής διαδικασίας «αλλά τους επιτρέπουν να 
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προσδιορίζουν εναλλακτικές εκβάσεις και συμπεράσματα» (Zion & Shedletzky, 2006, 
Sadeh & Zion, 2009). 

Τα επίπεδα 1 και 2 συχνά τα συναντάμε με τον όρο «εργαστήρια πειραματισμού -  
cookbook labs» γιατί  περιλαμβάνουν οδηγίες βήμα προς βήμα, αλλά και γιατί οι 
δραστηριότητες στο επίπεδο 2 έχουν σαν αποτέλεσμα την απάντηση ενός 
ερευνητικού ερωτήματος που έχει τεθεί από τον εκπαιδευτή. Η διαφορά ανάμεσα στο 
επίπεδο 1 και στο επίπεδο 2 είναι θέμα συγχρονισμού. Ένα εργαστήριο 
επιβεβαίωσης (confirmation lab) μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε ένα 
εργαστήριο δόμησης (structured lab),  παρουσιάζοντας απλώς το πείραμα πριν από 
την βασική έννοια που πρόκειται να διδαχθεί. 

3. Καθοδηγούμενη διερεύνηση (Guided  inquiry) 

Η καθοδηγούμενη διερεύνηση (guided  inquiry) δίνει τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν την πειραματική διαδικασία μέσα από μια 
διαφορετική οπτική. Στόχος είναι να εμπλακούν στον τρόπο χρήσης της ερευνητικής 
διαδικασίας της επιστήμης (παρατήρηση, σχηματοποίηση ερμηνειών, διατύπωση 
προβλέψεων, συλλογή στοιχείων, ανάλυση στοιχείων, πρόταση, νέες ερωτήσεις 
(Minstrell & Van Zee,  2000). Επιπλέον, οι δραστηριότητες που στηρίζουν την 
καθοδηγούμενη διερεύνηση (guided  inquiry) μπορούν πολύ εύκολα  να 
δημιουργηθούν απλώς απομακρύνοντας τις οδηγίες βήμα προς βήμα των 
εργαστηρίων πειραματισμού (Επίπεδα 1 και 2) και καλώντας τους εκπαιδευόμενους 
να απαντήσουν στο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιώντας δικές τους μεθόδους 
(Καραγιάννη, 2012).  

Ο εκπαιδευτής οφείλει να εγκρίνει τις ερευνητικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί 
από τους μαθητευόμενους, πριν διεξαχθεί η έρευνα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα 
ακολουθηθεί μια σωστή και ασφαλής γραμμή καθοδήγησης. Επίσης, παρέχει στους 
μαθητευόμενους τα διδακτικά υλικά που θα χρησιμοποιήσουν στην έρευνά τους. Ο 
εκπαιδευτικός, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά σε ποια αποτελέσματα θα καταλήξουν, 
σύμφωνα με τους Erick, Meadows & Balkcom (2005), δημιουργεί ένα πλαίσιο 
στήριξης (scaffold) των εμπειριών, μεταβάλλοντας τον βαθμό καθοδήγησης από 
αυστηρά δομημένο σε περισσότερο ανοικτό, επιτρέποντας στους μαθητευόμενους να 
καταλήξουν σε δικά τους συμπεράσματα. Αυτή η βαθμιαία μετάβαση σε μεγαλύτερη 
αυτονομία των μαθητών επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διατηρεί τον έλεγχο, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υποστήριξη και καθοδήγηση στους μαθητευόμενους, που 
είναι νέοι στον κόσμο της διερευνητικής μάθησης. Δίνονται, λοιπόν, οδηγίες 
(συνήθως σε γραπτή μορφή – φύλλο εργασίας) για κάθε βήμα της διερευνητικής 
δραστηριότητας, στοιχείο που αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της διδακτικής 
πράξης και εγγύτητας της τελικής άποψης των μαθητών προς την επιστημονικά 
αποδεκτή. 
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Janssen, Westbroek & Van Driel (2013), βασικές 
πρακτικές στη καθοδηγούμενη διερευνητική μάθηση είναι αρχικά, το ότι η διδασκαλία 
ξεκινάει με τον εκπαιδευτικό να θέτει ένα πρόβλημα προς επίλυση και κατόπιν, τους 
μαθητές να αναπτύσσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την επίλυση αυτού του 
προβλήματος (Hmelo-Silver et al, 2007). Όταν οι μαθητές λαμβάνουν επαρκή 
υποστήριξη για την ανάπτυξη αυτών των απαραίτητων γνώσεων, η καθοδηγούμενη 
διερευνητική μάθηση μπορεί να τους βοηθήσει να αποκτήσουν περισσότερα κίνητρα, 
να αναπτύξουν ευελιξία στη γνώση, και να μάθουν πώς η γνώση αναπτύσσεται σε 
ένα συγκεκριμένο τομέα (Reiser, 2004, Hmelo-Silver et al., 2007, Lijnse & Klaassen, 
2004), όπως των Φυσικών Επιστημών. Πολλοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν, επίσης, 
τη δυνατότητα της και τα θετικά της σημεία, ώστε να την εντάξουν ακόμα κα στην 
αρχή της διδακτικής τους πορείας (Keys & Bryan, 2001). 
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Με σημείο αναφοράς τα παραπάνω, είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι η σύνταξη των 
φάσεων – σταδίων της καθοδηγούμενης ανακάλυψης – διερεύνησης (Καριώτογλου & 
Κουμαράς, 1994) περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: 
 
1ο στάδιο: Οι μαθητές (ατομικά ή ομαδικά) εκτελούν πειραματικές δραστηριότητες με 
βάση τις γραπτές οδηγίες φύλλου εργασίας ή τις προφορικές οδηγίες του 
εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ουδέτερος και υποστηρικτικός – 
παρεμβατικός μόνο αν κριθεί απαραίτητο να δοθούν απαντήσεις σε διευκρινιστικές 
ερωτήσεις, κυρίως τεχνικής φύσεως. 
 
2ο στάδιο: Ο εκπαιδευτικός, μετά την ολοκλήρωση των πειραματικών 
δραστηριοτήτων, οργανώνει συζήτηση, την οποία και συντονίζει. Οι μαθητές 
ανακοινώνουν το αποτέλεσμα των εργασιών τους και ο διδάσκων ανακεφαλαιώνει το 
νέο περιεχόμενο, διατυπώνοντας με ακρίβεια τη γνώση που ανακαλύφθηκε. 
 
3ο στάδιο: Ο εκπαιδευτικός θέτει προβλήματα στους μαθητές για να εφαρμόσουν τη 
νέα γνώση. 
 
Είναι σίγουρο ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα μιας διερευνητικού τύπου διδασκαλίας 
εξαρτώνται σε σημαντικό επίπεδο από τον τρόπο χειρισμού των διδακτικών υλικών 
και κυρίως από το βαθμό καθοδήγησης του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές (όπως 
θα δούμε και παρακάτω). Θέτοντας στο επίκεντρο την καθοδηγούμενη διερεύνηση, 
στην οποία στηρίζεται και η παρούσα μελέτη που περιγράφεται αναλυτικά στο 
ερευνητικό μέρος αυτής της εργασίας, μπορούν να επισημανθούν τα εξής (Driver et 
al., 2000:17-18, Καριώτογλου & Κουμαράς, 1994, Καριώτογλου κ.ά., 1997):  
 
α) ως προς το περιεχόμενο, οι μαθητές κατανοούν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 
των αντικειμένων, τις σχέσεις μεταξύ μεγεθών ή εννοιών, τις εφαρμογές εννοιών και 
αρχών,  
β) ως προς τις επιστημονικές διαδικασίες, οι μαθητές αποκτούν γνώση των 
γνωστικών δεξιοτήτων τις οποίες ενεργοποιούν μέσω παρατηρήσεων, ταξινομήσεων, 
συγκρίσεων, προβλέψεων, συλλογής δεδομένων, χειρισμού ποικίλλων υλικών, 
παρουσίασης αποτελεσμάτων. 
 
Με λίγα λόγια, όταν οι μαθητές βιώνουν διδασκαλίες καθοδηγούμενου διερευνητικού 
χαρακτήρα, είναι δυνατόν ν’ αρχίσουν να αντιλαμβάνονται την επιστήμη ως έναν 
τρόπο μάθησης παρά ως μια συλλογή γνώσεων που είναι συγκεντρωμένες μέσα σε 
ένα εγχειρίδιο (Harlow & Otero, 2007). 
 
4. Ανοιχτή διερεύνηση  (Opened – Full Inquiry)  

Η Lisa Martin – Hansen’s ορίζει την ανοιχτή διερεύνηση  (Opened – Full Inquiry) σαν 
την προσέγγιση που αντανακλά σε μεγαλύτερο βαθμό την επιστημονική. Οι 
μαθητευόμενοι, δηλαδή, κάνουν ερωτήσεις τέτοιες που οδηγούν οι ίδιοι την 
διαδικασία της διερεύνησης. Το επίπεδο αυτό αποτελεί την πιο ενδιαφέρουσα και πιο 
προκλητική διάσταση της διερευνητικής διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός καθορίζει το 
γνωστικό πλαίσιο της διερεύνησης, παρέχει στους μαθητές τα υλικά, αφήνοντας τους 
να επιλέξουν το ερώτημα και τη μεθοδολογία της έρευνας (Harlen,1999, Zion & 
Shedletzky, 2006,  Sadeh & Zion, 2009). 

Ο J.Richard Suchman υποστηρίζει ότι η διερευνητική διαδικασία είναι ο τρόπος που 
οι άνθρωποι μαθαίνουν όταν αφήνονται μόνοι. Προτού, λοιπόν, αφεθεί ο μαθητής να 
μάθει αυτόνομα, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα ήταν καλό να γίνει μαθητής και να αφεθεί 
να μάθει μόνος στηριζόμενος στη διερευνητική διαδικασία. 
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Τα παραπάνω είδη διερεύνησης εντάσσονται σε ένα φάσμα, το οποίο σύμφωνα με 
τους van Zee (2006) και Crawford (2007), εκτείνεται από την ανοιχτή διερεύνηση, 
όπου οι μαθητές καθορίζουν μόνοι την όλη διερευνητική διαδικασία (προσδιορίζουν 
το πρόβλημα, δημιουργούν το ερώτημα, σχεδιάζουν διερευνήσεις, πραγματοποιούν 
και καταγράφουν παρατηρήσεις, ερμηνεύουν τα δεδομένα, δημιουργούν εξηγήσεις 
και αναπτύσσουν μοντέλα και επιχειρήματα) μέχρι τη πιο δομημένη διερεύνηση, 
στην οποία οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν τα ερωτήματα και τις διαδικασίες 
διερεύνησης.  

 

3.3.1  Βαθμός καθοδήγησης και αποτελεσματική διδασκαλία 

 
Υπάρχουν διαφωνίες για τον αντίκτυπο του βαθμού καθοδήγησης κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας εδώ και αρκετές δεκαετίες. Μερικοί ερευνητές (Craig, 1956, Mayer, 
2004, Shulman & Keisler, 1996) υποστηρίζουν την άποψη ότι προσεγγίσεις όπως η 
διερευνητική προσέγγιση, η επίλυση προβλήματος και η εποικοδομητική προσέγγιση, 
σε επίπεδο ελάχιστης καθοδήγησης (ανοιχτές / open-ended), είναι λιγότερο 
αποτελεσματικές στο να υποστηρίξουν τη γνωστική διαδικασία που είναι απαραίτητη 
για την εκμάθηση.  
 
Αντίθετα άλλοι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι δομημένες και καθοδηγούμενες 
διδασκαλίες δεν είναι επαρκείς για την ανάπτυξη της κριτικής επιστημονικής σκέψης 
και υποστηρίζουν ότι «η εμπλοκή των μαθητών στην ανοιχτή διερευνητική διαδικασία 
αποτελεί μία σημαντική πρόκληση» (Zion & Shedletzky, 2006). Οι  Sadeh & Zion 
(2009) παρομοίωσαν τη δομημένη διερευνητική προσέγγιση με «μια εργασία βάση 
συνταγής» και υποστηρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια, συσσωρευμένα ερευνητικά 
στοιχεία (Berg, Bergendahl, Lundberg & Tibell, 2003) έδειξαν ότι η συστηματική 
καθοδήγηση των μαθητών για την επίλυση προκαθορισμένων προβλημάτων είναι μη 
επαρκής και αποτυγχάνει να αναπτύξει την κριτική επιστημονική σκέψη.  
 
Μια διαφορετική άποψη εκφράζεται από τους Hmelo‐Silver, Duncan & Chinn (2007) 
που υποστηρίζουν ότι η διερευνητική μάθηση δεν είναι μια ανακαλυπτική προσέγγιση 
και δεν αποτελεί μια περίπτωση ελάχιστα καθοδηγούμενης διδασκαλίας και 
προτείνουν ότι η «υποστηριζόμενη» (scaffolded) διερεύνηση αυτού του είδους «δίνει 
στους μαθητευόμενους  την ευκαιρία να εμπλακούν με σύνθετους στόχους, που κάτω 
από άλλες συνθήκες θα ήταν πέρα των δυνατοτήτων τους».  Επιπρόσθετα οι 
Blanchard  et al (2010) προτείνουν ότι χρησιμοποιώντας το πλαίσιο που καθορίζεται 
από τους Settlage & Southerland (2007), η διερευνητική διδασκαλία, μέσα από τα 
διαφορετικά της επίπεδα, αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε επιστημονική έρευνα και κατά 
συνέπεια «καλύπτει την παραδοσιακή εργαστηριακή διδασκαλία». Επομένως, μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και τα εργαστήρια «cookbook» είναι μια μορφή 
διερεύνησης (δηλ. επίπεδο 0 ή «επαλήθευση»). Επίσης εξηγούν ότι ο καθορισμός 
των διαφορετικών επιπέδων δεν είναι ευδιάκριτος σε μια δυναμική τάξη αλλά όπως 
περιγράφουν οι Hmelo‐Silver, Duncan & Chinn (2007), είναι βήματα ή τρόποι που 
μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να ενισχύσουν την μάθηση μέσα από 
σύνθετους στόχους.   
 
Οι Blanchard et al (2010) σημειώνουν ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι δεν 
υπάρχει «καμία βέλτιστη μορφή διερεύνησης που επεκτείνεται σε όλο το περιεχόμενο 
ή το πλαίσιο». Το βέλτιστο επίπεδο διερευνητικής διδασκαλίας ποικίλει ανάλογα με 
το πλαίσιο της τάξης, το επίπεδο ικανότητας των μαθητών και τα διαθέσιμα υλικά. 
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3.3.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διερευνητική διδασκαλία 

 

Διδάσκοντας ΦΕ μέσα από τη διερεύνηση απαιτείται μια ουσιώδης αναζωογόνηση 
της σχέσης εκπαιδευτικού – μαθητή, όπου ο εκπαιδευτικός γίνεται ο διευκολυντής, ο 
οδηγός για την προσωπική διαδικασία ανακάλυψης και κατανόησης του κόσμου. Ο 
εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να 
διερευνούν επιστημονικές έννοιες και προβλήματα. Η εφαρμογή της διερευνητικής 
προσέγγισης εξαρτάται από το βαθμό κατανόησής της από την πλευρά του 
εκπαιδευτικού. Όμως, ακόμα και αν έχει επιτευχθεί υψηλός βαθμός κατανόησης δεν 
είναι σίγουρο ότι θα εξασφαλιστεί ένα περιβάλλον τάξης όπου οι μαθητές θα 
μπορούν να  εμπλακούν σε διερευνητικές μαθησιακές δραστηριότητες (Minstrell & 
Van Zee,  2000). Αυτό οφείλεται σε μια πληθώρα παραγόντων, μεταξύ των οποίων 
κυρίαρχης σημασίας είναι ο βαθμός υποστήριξης του εκπαιδευτικού κατά την 
διάρκεια εφαρμογής διερευνητικών δραστηριοτήτων  

Ο εκπαιδευτικός σε μία διερευνητική τάξη συνεργάζεται με τους μαθητές, 
μοντελοποιεί κατάλληλες τεχνικές, αναστοχάζεται πάνω στη διδασκαλία του. Αυτοί 
είναι μερικοί από τους ρόλους του εκπαιδευτικού. Η Crawford υποστηρίζει πως μια 
διδασκαλία σε μια τάξη απαιτεί μια μυριάδα ρόλων και κατά συνέπεια χρειάζεται ο 
εκπαιδευτικός να έχει ένα υψηλό επίπεδο εμπειρίας. Παρακάτω δίνεται ένας 
κατάλογος των ρόλων αυτών. Σύμφωνα με την Crawford (2000) όλοι οι παρακάτω 
ρόλοι αντιστοιχίζονται με τις αρχές της εποικοδομητικής διδασκαλίας:   

1. Ο ρόλος του υποκινητή ή εμψυχωτή (motivator): Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει 
τους μαθητές του να αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθηση. Ο τρόπος με τον 
οποίο απευθύνεται στους μαθητές δείχνοντας  εμπιστοσύνη στις ικανότητές 
τους, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο δείχνει τον δικό του ενθουσιασμό για 
το αντικείμενο της διδασκαλίας καθώς και για την ίδια τη διδασκαλία ως 
διαδικασία, λειτουργεί καθοριστικά στην κινητοποίηση των μαθητών για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών. 

2. Ο ρόλος αυτού που διαγιγνώσκει (diagnostician): Ο εκπαιδευτικός δίνει στους 
μαθητές  του την ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες τους με σκοπό να διακρίνει 
τι έχουν κατανοήσει. Τους ζητά να εκφράσουν με γραπτό τρόπο τους 
προβληματισμούς και τα συναισθήματα τους γι’ αυτό που κάνουν, καθώς και 
τους λόγους για τους οποίους αποφασίζουν να κάνουν κάτι. 

3. Ο ρόλος του καθοδηγητή (guide): Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί και βοηθάει 
τους μαθητές του  να αναπτύξουν στρατηγικές μάθησης. Παρακολουθεί από 
κοντά τις δραστηριότητές των παιδιών και κάνει δημιουργική κριτική σε αυτές 
ώστε να τα οδηγήσει διακριτικά στην κατανόηση του τρόπου επίλυσης των 
προβλημάτων που τίθενται. 

4. Ο ρόλος του καινοτόμου (innovator): Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει τη διδασκαλία 
χρησιμοποιώντας νέες ιδέες Αυτό εξαρτάται από τη φιλοσοφία του κάθε 
εκπαιδευτικού για τη χρησιμότητα που υπάρχει στο να ενημερώνεται συνεχώς 
για τι νέες ιδέες και από την επιθυμία του να εφαρμόζει καινοτομίες. 

5. Ο ρόλος του πειραματιστή (experimenter): Ο εκπαιδευτικός δοκιμάζει νέους 
τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών του. Τολμά να δοκιμάσει 
κάτι που πιστεύει ότι θα αποδώσει στη διδασκαλία του και αξιολογεί το 
αποτέλεσμα 

6. Ο ρόλος του ερευνητή (researcher): Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τον τρόπο με 
τον οποίο διδάσκει και την συμμετοχή του στη επίλυση των προβλημάτων 
που προκύπτουν. Συχνά ρωτά τους μαθητές είτε γραπτώς είτε μέσα στη 
συζήτηση που γίνεται ατομικά ή ομαδικά για ανατροφοδότηση στη διδασκαλία 
του. Την αξιολογεί και την αναδιαμορφώνει ανάλογα. Γίνεται, δηλαδή, 
ερευνητής της ίδιας του της διδασκαλίας. 
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7. Ο ρόλος του διαμορφωτή (modeler): Ο εκπαιδευτικός λειτουργώντας ως 
παράδειγμα, δείχνει στους μαθητές του τις στάσεις και τα χαρακτηριστικά των 
επιστημόνων. Υιοθετεί ο ίδιος το ρόλο του ερευνητή και γίνεται παράδειγμα 
προς μίμηση. 

8. Ο ρόλος του συμβούλου (mentor): Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει τους μαθητές 
του καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης των επιστημονικών εργασιών. Οι 
μαθητές πρέπει να νιώθουν ότι ο δάσκαλός τους είναι πάντα εκεί για να τους 
υποστηρίξει και να τους δώσει την κατάλληλη συμβουλή, όταν την 
χρειαστούν. 

9. Ο ρόλος του συνεργάτη (collaborator): Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές 
ανταλλάσουν απόψεις. Ο δάσκαλος δίνει πρωτοβουλίες στους μαθητές του, 
τους χρίζει συνεργάτες του.  

10. Ο ρόλος του μαθητή (learner): Ο εκπαιδευτικός είναι ανοιχτός στο να μάθει 
καινούρια πράγματα. Έτσι, οι μαθητές αναγνωρίζουν στο διδάσκοντά τους 
τον ρόλο του μαθητή που έχει ειλικρινή διάθεση να μάθει καινούρια 
πράγματα. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως πρότυπο για τα 
παιδιά. 
 

Από όλους τους ρόλους που προσδιορίστηκαν, στη βιβλιογραφία τονίζεται 
συχνότερα η σημασία της επιλογής των κατάλληλων πρακτικών και τεχνικών. «Οι 
εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι μαθητές για να 
αυξήσουν το βαθμό κατανόησής τους: διαμορφώνουν της ερωτήσεις, 
χρησιμοποιούν μοντέλα σχεδιασμού, εισάγουν τον αναστοχασμό, και 
υπογραμμίζουν την ενημέρωση και την ομάδα που μοιράζεται τις δεξιότητες»  (Ash, 
Greene, & Austin, 2000). Ιδιαίτερα καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
ως μαθητή, αφού σε αυτόν στηρίζεται κυρίως η επαγγελματική ανάπτυξή του.  
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3.4 Διερευνητική Μάθηση  

 
Η διερευνητική μάθηση (Inquiry Learning) αναφέρεται στη διαδικασία της 
επιστημονικής μάθησης με μεθόδους που μιμούνται την επιστημονική λογική και 
αντανακλούν την φύση της επιστημονικής διερεύνησης. Η διερευνητική μάθηση θα 
πρέπει να εμπλέκει δύο είδη κατανόησης: τη θεμελιώδη κατανόηση (γνώση 
συγκεκριμένου γεγονότος) και τη διαδικαστική κατανόηση (Gott & Duggan, 1995). 
Σύμφωνα με τους Gott & Duggan, η διαδικαστική κατανόηση είναι η «κατανόηση 
πίσω από την πράξη», δηλαδή η κατάκτηση της γνώσης του τι κάνουμε ( ή ποια 
βήματα – πειράματα ακολουθούνται) κατά την επιστημονική διερευνητική διαδικασία 
(διαδικαστική γνώση). Πιο συγκεκριμένα, δηλαδή, για να χρησιμοποιήσει το άτομο 
τη διαδικαστική γνώση, πρέπει να ενεργήσει και να βρει τον τρόπο (το πώς) με τον 
οποίο πραγματοποιείται μια δραστηριότητα (Κολιάδης, 2002: 319). Οι Gott & Duggan 
(1995) βεβαιώνουν ότι οι απόψεις για τη συλλογή, την ανάλυση, και  την ερμηνεία 
των στοιχείων πρέπει να γίνουν κατανοητές από πριν, για να μπορέσουν τα παιδιά 
να χειριστούν αποτελεσματικά τα επιστημονικά στοιχεία. Με άλλα λόγια, οι μαθητές 
πρέπει να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες εργάζονται 
(επιστημολογικός στόχος). 
 
Με τον όρο «επιστημολογικός στόχος» εννοούμε το στόχο που αφορά στην 
επιστημολογική γνώση, δηλαδή την κατανόηση από την πλευρά των μαθητών της 
φύσης της επιστήμης και των τρόπων κατασκευής της επιστημονικής γνώσης. 
Σύμφωνα με την Πολυχρόνη (2009), η βασική θεωρητική παραδοχή για τη μελέτη της 
επιστημολογικής σκέψης είναι ότι οι επιστημολογικές πεποιθήσεις των μαθητών 
αναπτύσσονται από τις λεγόμενες αφελείς (naive) στις λεγόμενες εξελιγμένες 
(sophisticated) (Schommer, 1990). Οι αφελείς πεποιθήσεις (ή εναλλακτικές) 
δηλώνουν ότι η γνώση είναι απλή, απόλυτη και βέβαιη και μεταβιβάζεται από 
αυθεντίες, όπως ο εκπαιδευτικός προς τους μαθητές, Μέσα από την εκπαίδευση τα 
παιδιά συνειδητοποιούν ότι η γνώση είναι λιγότερο βέβαιη και πολυσύνθετη 
(εξελιγμένες πεποιθήσεις ή επιστημονικές απόψεις). 
 
Επιπρόσθετα, οι  David  & Zohar (2009) τονίζουν την σημασία της «σκέψης πίσω 
από τη σκέψη» θεωρώντας την εξίσου σημαντική με την «σκέψη πίσω από την 
πράξη». Έχει σημασία όχι μόνο η κατανόηση του τι κάνουμε κατά την επιστημονική 
διερευνητική διαδικασία (διαδικαστικό επίπεδο σκέψης), αλλά και η κατανόηση του 
πώς σκεφτόμαστε (μεταγνωστικό επίπεδο κατανόησης). Προκειμένου, δηλαδή, να 
πραγματοποιηθεί η διερευνητική διαδικασία, οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν ρητά  
πώς  οι επιστήμονες σκέφτονται και  γιατί  σκέφτονται με αυτό τον τρόπο, και να μην 
περιορίζονται μόνο στο να γνωρίζουν τι κάνουν και τι σκέφτονται οι επιστήμονες κατά 
τη διάρκεια της επιστημονικής διερευνητικής διαδικασίας. Στο σημείο αυτό να τονιστεί 
ότι, έχοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής παρέμβασης 
διερευνητικού τύπου κυρίως τεκμαίρεται από τη μεταγνωστική της εμβέλεια, η 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θεωρείται βασικό να εστιάζει στη μεταγνωστική 
συνιστώσα της γνώσης. 
 
Η διερευνητική μάθηση είναι μια διαδικασία εκμάθησης μέσω των ερωτήσεων που 
παράγονται από τα ενδιαφέροντα, την περιέργεια, και τις διάφορες οπτικές πλευρές/ 
και  εμπειρίες των μαθητών. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν βρίσκονται στο 
κέντρο της δικής τους μάθησης. Όταν οι έρευνες αναπτύσσονται από τις ερωτήσεις, 
την περιέργεια και την εμπειρία των παιδιών, η μάθηση γίνεται μια οργανική και 
κινητήρια διαδικασία που είναι πραγματικά ευχάριστη. 

Σημαντική παράμετρος στην διερευνητική μάθηση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν 
στο προηγούμενο κεφάλαιο παίζουν οι μεθοδολογικοί στόχοι που αναφέρονται στην 
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ενεργητική συμμετοχή των παιδιών. Γενικότερα, η ενεργός συμμετοχή έχει συνδεθεί 
με την παρατήρηση και την εκτέλεση πειραμάτων. Το απλουστευμένο «μαθαίνω 
κάνοντας» δεν είναι ισοδύναμο με τη φιλοσοφία της διερευνητικής προσέγγισης. 
Πολλές φορές οι μαθητές φαίνονται «ενεργοί», αν όμως κάποιος παρατηρήσει πιο 
προσεκτικά θα δει πως κάποια βασικά προαπαιτούμενα της διερευνητικής 
διαδικασίας δεν ικανοποιούνται. Για τους Khan & O’Rourke (2004) βασικό 
προσδιοριστικό χαρακτηριστικό της διερευνητικής προσέγγισης είναι η «ενεργός 
εμπλοκή» -με ένα περίπλοκο πρόβλημα ή σενάριο- το οποίο είναι αρκετά ανοιχτό, 
ώστε να επιτρέπει μια ποικιλία απαντήσεων και λύσεων. 

Στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που 
παρουσιάζονται στο άρθρο των Minner, Levy & Century (2009), μπορεί να ειπωθεί 
ότι η ενεργός συμμετοχή των μαθητευομένων, κατά την διερευνητική διαδικασία, 
λαμβάνει χώρα σε τέσσερα επίπεδα:  α) στο επίπεδο εμπλοκής με το επιστημονικό 
περιεχόμενο, β) στο επίπεδο της υπευθυνότητας των μαθητευομένων για τη μάθηση, 
γ) στο επίπεδο της ενεργούς σκέψης και δ) στο επίπεδο της παρουσίας κινήτρων. 
Ειδικότερα: 
 
α) Η εμπλοκή με το επιστημονικό περιεχόμενο υλοποιείται μέσα από τις εξής 
διαδικασίες: χειρισμός των υλικών, παρατήρηση των επιστημονικών φαινομένων, 
παρατήρηση επίδειξης επιστημονικών φαινομένων, παρατήρηση επίδειξης μη 
επιστημονικών φαινομένων, χρήση πηγών πληροφόρησης (βιβλία, διαδίκτυο, 
συζήτηση, διάλεξη, κ.α.) 

β) Η υπευθυνότητα των μαθητευομένων για την μάθηση αναφέρεται στο ρόλο του 
μαθητή κατά τη διερευνητική διαδικασία. Η υπευθυνότητα των μαθητευομένων για 
την μάθηση αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων 
(για το πώς και το τι θα μάθουν), στην αναγνώριση της στιγμής που χρειάζονται 
βοήθεια, στη συμβολή τους στην εξέλιξη της ομαδικής γνώσης. 
 
γ) Η ενεργός σκέψη αναφέρεται στην εμπλοκή με το περιεχόμενο της γνώσης. 
Αφορά την προσδοκία χρήσης της λογικής, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, της 
πρότερης γνώσης και της εξαγωγής συμπερασμάτων.  
 
δ) Η χρήση του στοιχείου της δημιουργίας κινήτρων εστιάζει στο γεγονός ότι ο 
μαθητής επενδύει προσωπικά στην μαθησιακή διαδικασία. Γίνεται εσκεμμένα, κατά 
την διερευνητική διαδικασία και έχει μεγάλη σημασία γιατί οδηγεί στην ανάπτυξη της 
περιέργειας, του ενθουσιασμού και της συγκέντρωσης ως κίνητρα διερευνητικού 
τύπου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των Στυλιανίδου, Κουλούρη & Σωτηρίου (2011) για 
τις συμπεριφορές που πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής σε μια τάξη 
προσανατολισμένη στη διερευνητική μάθηση και εμπλουτίζοντάς τις, μπορούμε να 
πούμε ότι η ενεργός συμμετοχή των παιδιών αναφέρεται επιπλέον στην ανάπτυξη 
της λεκτικής αλληλεπίδρασης μέσα από τη διατύπωση ερωτημάτων και την 
ανάληψη ρίσκων, τον σχεδιασμό, την προτεραιότητα στα αποδεικτικά στοιχεία κατά 
την απάντηση των ερωτημάτων, τη διατύπωση εξηγήσεων που βασίζονται στα 
στοιχεία, τη σύνδεση με την επιστημονική γνώση, την παρουσίαση, στην δημιουργία 
ενός προϊόντος με στόχο ένα πραγματικό κοινό, στην αξιολόγηση, στην 
αυτοαξιολόγηση, στην ενεργοποίηση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στην 
μεταφορά της γνώσης σε άλλα πλαίσια (άλλα γνωστικά αντικείμενα) ή σε άλλες 
καταστάσεις πέρα από το σχολείο (π.χ. κοινωνία, καθημερινότητα, εξωσχολικές 
δράσεις στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης).   
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3.5 Απόψεις εκπαιδευτικών για τη διερευνητική προσέγγιση  

 
Οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να διδάσκουν με τον τρόπο που οι ίδιοι έχουν 
διδαχθεί, δηλαδή τον παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας. Πολλοί 
εκπαιδευτικοί μαθαίνουν ως φοιτητές ότι η επιστήμη είναι μια μέθοδος απάντησης 
ερωτήσεων και επίλυσης προβλημάτων. Έχουν μάθει πως η επιστημονική 
διαδικασία περιορίζεται σε μια σειρά πέντε ή έξι βημάτων. Στην πραγματικότητα 
όμως δεν υπάρχει μια επιστημονική μέθοδος. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μια 
ποικιλία προσεγγίσεων, τεχνικών και διαδικασιών στη δουλειά τους. Η άποψη λοιπόν 
πως η  επιστημονική διερεύνηση μπορεί να αναχθεί σε μια διαδικασία περιορισμένων 
βημάτων είναι παραπλανητική και αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την έμφυτη 
δημιουργικότητα της επιστημονικής διαδικασίας. 

Οι Welch et al (1981) αναγνωρίζουν διάφορους λόγους που οι εκπαιδευτικοί δεν 
χρησιμοποιούν την διερευνητική προσέγγιση, αναφέροντας την περιορισμένη 
προετοιμασία των εκπαιδευτικών, την έλλειψη χρόνου και χώρου, τα περιορισμένα 
διαθέσιμα υλικά, την έλλειψη υποστήριξης, την έμφαση μόνο στο περιεχόμενο και τη 
δυσκολία στην εφαρμογή της διερευνητικής διδασκαλίας. Οι Eltinge & Roberts (1993) 
προσδιορίζουν τρεις λόγους για την αποφυγή εφαρμογής (από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών) της διερευνητικής προσέγγισης: 
 

 Ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση στο περιεχόμενο και όχι στη διαδικασία. 

 Η πρόσβαση του εκπαιδευτικού στο περιεχόμενο είναι ευκολότερη. 

 Τα σχολικά εγχειρίδια δίνουν έμφαση στο σώμα της γνώσης. 
 

Ακόμα, διατυπώνονται τρεις προτάσεις που αποτελούν παρανοήσεις και στερεότυπα, 
από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσον αφορά την διερευνητική διδασκαλία και 
μάθηση. 

1) Η διερευνητική διδασκαλία και μάθηση απαιτεί από τους μαθητές να 
αναζητούν και να κατασκευάζουν οι ίδιοι τα δικά τους ερευνητικά ερωτήματα. 
Για πολλούς εκπαιδευτικούς η ανοιχτού τύπου διερεύνηση (open-ended 
inquiry) αποτελεί την απόλυτη αντανάκλαση της διερεύνησης που 
εφαρμόζουν οι επιστήμονες. Πιστεύουν πως αν αυτό το επίπεδο 
διερευνητικής διδασκαλίας δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει να καταφύγουν 
στις πιο παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. Δεν υπάρχει όμως μια μορφή 
διερεύνησης κατάλληλη για κάθε περίσταση. Ακόμα και αν ο εκπαιδευτικός 
διατυπώσει ο ίδιος το ερευνητικό ερώτημα, είναι εφικτή η υλοποίηση μιας 
διερευνητικής διαδικασίας. 

 
2) Η διερευνητική διδασκαλία και μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να 

δοθεί έμφαση  στις επιστημονικές έννοιες. Τη δεκαετία του 1960, επικράτησε η 
άποψη πως η διαδικασία είναι πάνω από την έννοια. Πίστευαν πως η 
διερευνητική διαδικασία μπορεί να μαθευτεί ξεχωριστά και να εφαρμοστεί στη 
συνέχεια σε συγκεκριμένο πεδίο. Όμως, αυτή η ενίσχυση της διαδικασίας 
έναντι της έννοιας έρχεται σε αντιδιαστολή με τις θεωρίες μάθησης που 
υποστηρίζουν ότι οι μαθητές κατασκευάζουν την γνώση στηριζόμενοι στην 
πρότερη γνώση τους και μετά διερευνούν τις περιοχές εκείνες που δεν 
κατανοούν. 

 
3) Η διερευνητική διδασκαλία και μάθηση μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα μέσα 

από την εφαρμογή πειραματικών δραστηριοτήτων. Εντούτοις, δεν υπάρχει 
καμία εγγύηση για το μαθησιακό αποτέλεσμα. Είναι δυνατό για έναν μαθητή 
να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα πείραμα και όμως να μην καταλάβει την 
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επιστημονική έννοια που επρόκειτο να διδαχθεί. Η διερευνητική προσέγγιση 
απαιτεί από τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά, συγκεντρώνοντας 
στοιχεία που τους βοηθούν να αναπτύξουν κατανόηση των εννοιών.  

 
Κατόπιν, σύμφωνα με νεότερες έρευνες, κάνοντας λόγο συγκεκριμένα για το χώρο 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους Tseng, Tuan & Chin (2013), οι 
απόψεις των δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών για τη διερεύνηση και τη διερευνητική 
διδασκαλία κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, οι 
εκπαιδευτικοί εστιάζουν σε ένα συστηματικό τρόπο διδασκαλίας της επιστημονικής 
γνώσης και της διερεύνησης, ενώ στην δεύτερη κατηγορία εστιάζουν στον τρόπο 
σκέψης και τις δεξιότητες της διερεύνησης. Επίσης, να σημειωθεί ότι ο Appleton 
(2002) υποστηρίζει ότι η περιορισμένη εμπειρία που έχουν οι εκπαιδευτικοί σε 
διερευνητικές προσεγγίσεις παρεμποδίζουν την εφαρμογή της διερεύνησης στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα. 
 
Κλείνοντας την παρούσα ενότητα, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σε 
σχέση με τη διερεύνηση στο πλαίσιο της διδασκαλίας και της μάθησης των ΦΕ, 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο στη σύγχρονη διδακτική και των 
ΦΕ, οι εκπαιδευτικοί να στραφούν προς την κατεύθυνση της διερεύνησης και να την 
εντάξουν στις καθημερινές διδακτικές πρακτικές τους, προωθώντας την μάθηση 
εκτός σχολικού χώρου. Μέσω προγραμμάτων ΕΑΕ  μπορεί να δοθεί η ευκαιρία 
επαγγελματικής ανάπτυξης των ίδιων των εκπαιδευτικών, μέσω  εκπαίδευσης και 
επαρκούς κατάρτισης στο θεμελιώδες ζήτημα της ένταξης της διερεύνησης στο 
διδακτικό τους σχεδιασμό, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός για τη μάθηση και να 
προωθεί την εκπαίδευση των μαθητών εκτός σχολείου.  

Για να έχουν τη δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουν τη διερευνητική  ως 
δυναμική προσέγγιση στη διδασκαλία των ΦΕ είναι σημαντικό να κατανοήσουν και 
να αποσαφηνίσουν τη διαδικασία δημιουργίας της επιστημονικής γνώσης (Morrison, 
2013). Επομένως, είναι προφανές ότι οι σύγχρονες διδακτικές τάσεις είναι 
απαραίτητο να στραφούν προς την κατεύθυνση της διερεύνησης. Οι εκπαιδευτικοί, 
λοιπόν, είναι καλό να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες μέσω 
προγραμμάτων ΕΑ, σχετικές με την εφαρμογή της διερεύνησης στις διδακτικές 
αντιλήψεις και πρακτικές τους στη σχολική τάξη.  
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Κεφάλαιο 4: Μη τυπική εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 
 

4.1 Είδη εκπαίδευσης 

 

Σύμφωνα με τον Dierking (1991, στο Καρνέζου, 2010), τα μαθησιακά περιβάλλοντα 
περιλαμβάνουν χώρους όπως σχολεία, μουσεία, ζωολογικούς κήπους, σπίτια, ακόμη 
και εμπορικά κέντρα. Η διάκριση των παραπάνω σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα 
περιβάλλοντα μάθησης εξαρτάται από τη δομή της μαθησιακής εμπειρίας στο καθένα 
και στο πώς την αντιλαμβάνεται κάθε άτομο. Αντίστοιχα, η εκπαίδευση που 
συντελείται στους παραπάνω χώρους μπορεί να διακριθεί σε 3 είδη: τυπική, μη 
τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Ωστόσο, η διάκριση αυτή δεν είναι απόλυτη και τα όρια 
μεταξύ των παραπάνω τύπων εκπαίδευσης δεν είναι ξεκάθαρα, καθώς η μάθηση 
επηρεάζεται από το φυσικό περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεπίδραση, τις γνώσεις, 
πεποιθήσεις και στάσεις του ατόμου (Dierking, 1991). 

Ως τυπική εκπαίδευση (formal education) ορίζεται το ιεραρχημένο, δομημένο και 
οργανωμένο χρονικά σε βαθμίδες εκπαιδευτικό σύστημα, από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση μέχρι το πανεπιστήμιο. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις γενικές ακαδημαϊκές 
σπουδές, καθώς και τα εξειδικευμένα προγράμματα και θεσμούς ολοκληρωμένης 
επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης (Jeffs & Smith, 1999). Στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με την Καρνέζου (2010) υπάρχουν οι ακόλουθες βαθμίδες τυπικής 
εκπαίδευσης: νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, το οποίο διακρίνεται σε 
ενιαίο, ΕΠΑΛ (Επαγγελματικό Λύκειο) και ΕΠΑΣ (Επαγγελματική Σχολή), ΙΕΚ 
(Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), ΤΕΙ (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), 
ΑΕΙ (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). 

Ως μη τυπική εκπαίδευση (non-formal education) ορίζεται οποιαδήποτε 
οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού 
συστήματος ή αλλιώς «εκτός του σχολικού χώρου (out of school)», η οποία 
απευθύνεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους και έχει συγκεκριμένους 
εκπαιδευτικούς στόχους (Jeffs & Smith, 1999). Στη χώρα μας διάφορα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, κυρίως για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, αποτελούν μέρος της 
μη τυπικής εκπαίδευσης. Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 λειτουργούν τα ΠΕΚ 
(Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα), τα οποία είναι αυτοτελή δημόσια εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και συνεργάζονται με τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τη 
Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την 
επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών λειτουργών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης μια ακόμη σημαντική δράση είναι η 
λειτουργία των ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης), τα οποία προσφέρουν 
σημαντικό αριθμό προγραμμάτων. Άλλο παράδειγμα μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών 
εννοιών, δεξιοτήτων και στάσεων σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Αυτή 
πραγματοποιείται από διάφορα ιδρύματα στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται 
τα σχολεία και τα πανεπιστήμια (Φλογαḯτη, 2006, στο Καρνέζου, 2010). Επίσης, τα 
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας αποτελούν εναλλακτικούς χώρους τυπικής εκπαίδευσης, 
με στόχο την επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ατόμων τα οποία δεν 
ολοκλήρωσαν τη βασική εκπαίδευση, τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα 
στο σχολείο, την τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την εκπαίδευση. Η 
συνολική διάρκεια σπουδών στα σχολεία αυτού του τύπου είναι 18 μήνες (Ανάγνου, 
2006, στο Καρνέζου, 2010). 
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Σύμφωνα με τον Καριώτογλου (2011), οι δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης 
αναπτύσσονται πέραν Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος και βιβλίου, εκτός 
σχολικού χώρου αλλά σε επιστημονικούς  χώρους. Χαρακτηρίζονται από εθελοντική 
συμμετοχή ενώ οι μαθητές δεν «διδάσκονται» ούτε και αξιολογούνται όπως στα 
υπόλοιπα μαθήματα. Ακόμα, είναι μέρος μιας προσχεδιασμένης  εκπαιδευτικής 
εμπειρίας με καθορισμένους στόχους και υψηλό  βαθμό ευελιξίας. 

Ως άτυπη εκπαίδευση (informal education) σύμφωνα με τους Jeffs & Smith (1999), 
ορίζεται η διαδικασία με την οποία κάθε άτομο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, 
μαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες – δεξιότητες και γνώσεις από την 
καθημερινή εμπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του. Στη 
συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης δεν υπάρχει διάρθρωση, όσον αφορά σε 
μαθησιακούς στόχους, χρόνο μάθησης ή διδακτική υποστήριξη και για αυτό τυπικά 
δεν υπάρχει επίσημη πιστοποίηση. Είναι εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία συμβαίνει 
παντού, κυρίως όμως σε χώρους που επισκέπτεται το κοινό. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων όπως και στη μη τυπική (Στυλιάδης, 
2001). 

Οι Hofstein & Rosenfeld (1996), θεωρώντας ότι η τυπική και η άτυπη εκπαίδευση 
αποτελούν ένα συνεχές (continuum) (δηλαδή, αντιμετωπίζουν τη μια μορφή ως 
προέκταση της άλλης), υποστηρίζουν ότι η μάθηση σε αυτό συντελείται με τους 
ακόλουθους τρόπους: οργανωμένες σχολικές επισκέψεις, μαθητικά project, 
προγράμματα για νέους με πρωτοβουλία της τοπικής κοινότητας, απλές επισκέψεις 
σε μουσεία, τον τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα. Ακόμα, οι όροι «άτυπη»  και «μη 
τυπική» εκπαίδευση ταυτίζονται. 

Έτσι, λοιπόν, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, η οποία εντάσσεται στο πεδίο 
της έρευνας για τη διδακτική των ΦΕ, οι όροι «άτυπη εκπαίδευση» και «μη τυπική 
εκπαίδευση» χρησιμοποιούνται, έχοντας ταυτόσημη σημασία. Με βάση τα όσα 
αναφέρθηκαν και νωρίτερα, οι δυο αυτοί όροι αλληλοκαλύπτονται και έτσι, η 
αναφορά σε αυτούς αντιπροσωπεύει μια κοινή σημασία. 

Είναι θεμελιώδες το ότι η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να ενισχύσει τη γνώση και 
την κατανόηση για το φυσικό κόσμο και τις ΦΕ στην κατεύθυνση της κατάκτησης του 
επιστημονικού και τεχνολογικού γραμματισμού, καθώς στηρίζεται σε 6 βασικούς 
άξονες: α) προκαλεί το ενδιαφέρον και την προσοχή των εμπλεκομένων, β) ενισχύει 
την κατανόηση και την μνήμη εννοιών και μοντέλων, γ) απαιτεί παρατήρηση, 
διερεύνηση  και πρόβλεψη από τους εκπαιδευόμενους, δ) προκαλεί τον 
αναστοχασμό πάνω στη φύση της επιστήμης και τα φαινόμενα που αυτή μελετά και 
ερμηνεύει, ε) αξιοποιεί την χρήση επιστημονικής ορολογίας και τον χειρισμό υλικών 
και τέλος, στ) ενισχύει την αυτοεκτίμηση των μαθητών για την αξιοποίηση  της 
επιστήμης και των μεθόδων της, σαν κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. (Bell, 
Lewenstein, Shouse &  Feder, 2009)       

Εν τέλει, αξίζει να αναφέρουμε ότι η μη τυπική εκπαίδευση συμβάλει στην 
αποτελεσματική συμπλήρωση της διδασκαλίας των  Φυσικών Επιστημών στο 
σχολείο (Braund & Reiss, 2006, Stocklmayer, Rennie & Gilbert, 2010). Αν η γνώση 
που έχουμε για τη μη τυπική ή και την άτυπη εκπαίδευση μεταφερθεί αποτελεσματικά 
στο σχολείο, δεν θα έχουμε αποδείξει μόνο την αξία της μη τυπικής εκπαίδευσης  
αλλά θα έχουμε εμπλουτίσει και την τυπική (Bradburne, 1998).  
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4.2 Περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης 

 

Ο Στυλιάδης (2001) κατηγοριοποίησε τους χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης, 
χρησιμοποιώντας ως αρχικό κριτήριο ταξινόμησης τη θεματολογία τους. Με βάση τις 
παρατηρήσεις του, η διάκριση με κριτήριο τα θέματα που περιλαμβάνουν οι συλλογές 
των χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης δεν έχει νόημα, καθώς στους περισσότερους 
χώρους οι εκθέσεις αφορούν σε πολλά θέματα. Παρουσιάζει, λοιπόν, μια ταξινόμηση 
με κριτήριο το χώρο, δηλαδή, το κτίριο, όπου στεγάζονται οι συλλογές και τα διακρίνει 
σε μουσεία, κήπους, κέντρα και φυσικούς χώρους.  

Ειδικότερα, αναφέρει ότι ως μουσεία θεωρούνται τα κτίρια, όπου φυλάσσονται, 
συντηρούνται και εκτίθενται στο κοινό αντικείμενα και ανάλογα με το είδος των 
αντικειμένων μπορούν να αρχαιολογικά, ιστορικά, τέχνης, λαογραφικά. Τα μουσεία 
που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να είναι i) μουσεία Φυσικής 
Ιστορίας, ii) μουσεία Φυσικών Επιστημών, τα οποία είτε εκθέτουν αντικείμενα σχετικά 
με τις Φυσικές Επιστήμες, είτε παρουσιάζουν ιδέες των Φυσικών Επιστημών (αρχές, 
νόμους, κλπ), iii) τεχνικά μουσεία, τα οποία εκθέτουν αντικείμενα του τεχνολογικού 
πολιτισμού. Επιπλέον, υπάρχουν και μουσεία με ειδική θεματολογία,  τα «θεματικά» 
μουσεία, όπως  πχ., τα μουσεία νερού. 

Ιδιαίτερες κατηγορίες μουσείων αποτελούν τα «εικονικά» και τα «σχολικά» μουσεία. 
Στα πρώτα, η εξάπλωση του διαδικτύου δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον 
επικοινωνίας δίχως τη φυσική παρουσία. Αυτού του τύπου τα μουσεία μπορούν να 
προσφέρουν στον επισκέπτη της ιστοσελίδας τους τις υπηρεσίες, οι οποίες 
προσφέρονται και στον επισκέπτη που θα πάει στο μουσείο ή και να τις διευρύνουν, 
εκμεταλλευόμενα το νέο μέσο (Στυλιάδης, 2001). 

Όσον αφορά, τώρα, στα «σχολικά» μουσεία, αυτά προϋποθέτουν μια ιδιαίτερα στενή 
σχέση μεταξύ σχολείου και μουσείου. Στόχος αυτών είναι να δημιουργήσουν ένα 
περιβάλλον, το οποίο να συνδυάζει τις διδακτικές προσεγγίσεις και τη δομή της 
τυπικής εκπαίδευσης με τη μουσειακή εκπαίδευση, η οποία βασίζεται στην 
αλληλεπίδραση. Η ιδέα πίσω από αυτόν τον τύπο μουσείου είναι ότι η στενή σύνδεση 
σχολείου – μουσείου προωθεί τη στροφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς 
εποικοδομητικού τύπου εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Στυλιάδης, 2001). 

Στους κήπους αντί για αντικείμενα εκθέτονται ζωντανοί οργανισμοί και διακρίνονται 
σε ζωολογικούς, βοτανικούς και ενυδρεία. 

Τα κέντρα είναι χώροι, οι οποίοι δημιουργήθηκαν με στόχο την εκπαίδευση και την 
ενημέρωση του κοινού (π.χ. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Διακρίνονται σε 
κέντρα ενημέρωσης για τις Φυσικές Επιστήμες και σε κέντρα ενημέρωσης περιοχών. 
Στα πρώτα, οι εκθέσεις που παρουσιάζονται έχουν στόχο την εκπαίδευση και την 
ενημέρωση των επισκεπτών σε θέματα των ΦΕ. Τα κέντρα ενημέρωσης είναι 
συνήθως κτίρια σε επιλεγμένους τόπους, με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση 
του κοινού που επισκέπτεται το χώρο αυτό. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι στα 
κέντρα Φυσικών Επιστημών τα θέματα παρουσιάζονται ξεχωριστά το ένα από το 
άλλο, ενώ στα κέντρα ενημέρωσης και ειδικά σε αυτά που αναφέρονται σε 
βιότοπους, η παρουσίαση είναι ολιστική.  

Τέλος, δομές παραγωγής, όπως π.χ. εργοστασιακές εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας, καθώς και οι φυσικές περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν έντονο 
οικολογικό ή κάποιου άλλου είδους ενδιαφέρον, όπως π.χ. γεωλογικό ενδιαφέρον, 
μπορούν να αποτελέσουν περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης. (Καρνέζου, 2010) 
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Αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι ότι τόσο σε όλους τους χώρους μη τυπικής 
εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες δεν θα πρέπει να προσανατολίζονται στα 
χαρακτηριστικά της σχολικής εκπαίδευσης. Στόχος τους πρέπει να είναι η σύνδεση 
της μάθησης με τη ψυχαγωγία, την έμπνευση και τη δημιουργία, η απόκτηση θετικών 
εμπειριών, η κινητοποίηση των επισκεπτών (π.χ. μαθητών) για ανακάλυψη της 
γνώσης μέσω διερεύνησης και την προσέγγιση της πραγματικότητας μέσα στην 
υλικότητα (Νικονάνου, 2010:126). 

Στη συγκεκριμένη μελέτη, ως χώροι Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας που 
αποτέλεσε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης είναι το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Βεύης – Μελίτης, το λιγνιτωρυχείο της Αχλάδας και το 
εργοστάσιο της ΔΕΗ (ΑΗΣ Μελίτης) στη Μελίτη Φλώρινας που θα μας 
απασχολήσουν, καθώς συνδέονται άμεσα με τη ΔΜΑ που σχεδίασε, ανέπτυξε, 
εφάρμοσε και αξιολόγησε ο κάθε εκπαιδευτικός (και οι 2 εκπαιδευτικοί 
δευτεροβάθμιας) που συμμετείχε στο πρόγραμμα STED της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κεντρικό θέμα της διδακτικής ακολουθίας ήταν ο 
«Ηλεκτρομαγνητισμός» και η οργάνωση μιας ημερήσιας επίσκεψης στο χώρου του 
ΚΠΕ, του ορυχείου και της ΔΕΗ από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 
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4.3 Σχεδιασμός και υλοποίηση οργανωμένων σχολικών επισκέψεων σε 

περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης 

 

Σύμφωνα με τους Lave & Wenger (1991, στο Καρνέζου, 2010), η μετάβαση για τους 
εκπαιδευτικούς από τη θεωρία στην πράξη απαιτεί την εμπλοκή τους σε σύνθετες 
δραστηριότητες. Οι ίδιοι υποστηρίζουν, ότι το αποτέλεσμα αυτών των 
δραστηριοτήτων, που στην περίπτωσή μας είναι οι οργανωμένες δραστηριότητες 
σχολικών επισκέψεων σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, εξαρτάται από το πώς 
αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την ίδια τη δραστηριότητα και τους στόχους της. Πιο 
συγκεκριμένα, η επιτυχία της επίσκεψης σε έναν χώρο εκτός του σχολικού εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες, την προηγούμενη γνώση του χώρου και 
κυρίως τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο χώρο (Anderson et al., 2006). 

Οι οργανωμένες σχολικές επισκέψεις στο πλαίσιο  της μη τυπικής εκπαίδευσης 
συμπληρώνουν τη διδασκαλία στην τάξη και τροφοδοτούν το ενδιαφέρον των 
μαθητών για ένα ζήτημα σε ένα νέο περιβάλλον. Επιπλέον, δίνουν έμφαση στη 
διδασκαλία μέσα από πραγματικά αντικείμενα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής 
μέσω της χρήσης πρωτογενών στοιχείων και πηγών. Τέτοιου είδους επισκέψεις 
θεωρούνται σημαντικές καθώς επιδιώκουν την αλληλεπίδραση των εμπλεκομένων με 
το περιβάλλον και ενισχύουν τη βιωματική μάθηση. Έτσι, η αξία της γνώσης που 
αποκτάται κατά τη διάρκεια τους αποκτά ιδιαίτερη αξία. (Διαμαντοπούλου, 2004, 
Ψύλλος & Καριώτογλου, 1998, Hein, 1998, Griffith & Symington, 1997, Hann & 
Jackson, 1995, Hooper-Greenhill, 1999)                                                         

Οι De Witt & Storksdieck (2008) μέσα από μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας 
σχετικά με τις σχολικές επισκέψεις σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, υποστηρίζουν 
ότι τα αποτελέσματα από αυτές επηρεάζονται από 1)τη δομή της επίσκεψης, 2) την 
προηγούμενη γνώση και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, 3) το κοινωνικό πλαίσιο της 
επίσκεψης, 4) τις εμπειρίες των μαθητών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, 5) την 
απουσία ή ύπαρξη προετοιμασίας και δραστηριοτήτων μετά την επίσκεψη καθώς και 
το είδος αυτών.  

Πιο συγκεκριμένα, μολονότι υπάρχουν αντίθετες απόψεις, έχει αποδειχθεί από 
έρευνες, ότι εάν η επίσκεψη είναι αυστηρά δομημένη (για παράδειγμα, περιλαμβάνει 
ξενάγηση, περιήγηση, φύλλα εργασίας), μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση ως προς 
το γνωστικό κομμάτι της, αλλά λειτουργεί επιβαρυντικά ως προς την πρόκληση 
ενδιαφέροντος και τη δημιουργία θετικών στάσεων. Στη δομή της επίσκεψης 
περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιούνται πριν και μετά 
από αυτήν και μπορούν να ενισχύσουν τα γνωστικά και συναισθηματικά οφέλη από 
την επίσκεψη. Όσον αφορά στην προηγούμενη γνώση των μαθητών, έχει αποδειχθεί 
ότι η μάθηση διευκολύνεται, όταν οι μαθητές γνωρίζουν τις έννοιες πίσω από τα 
εκθέματα. Η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της 
εμπειρίας από έναν χώρο μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι 
μαθητές μοιράζονται μεταξύ τους εμπειρίες και εντυπώσεις, συμπεριφορά η οποία, 
εάν χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο στο σχεδιασμό της επίσκεψης, μπορεί 
να υποστηρίξει τη μάθηση. (Καρνέζου, 2010) 

Ως αποτέλεσμα του ερευνητικού ενδιαφέροντος για τη μάθηση σε περιβάλλοντα μη 
τυπικής εκπαίδευσης, υπάρχουν πολλές μελέτες, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία 
μιας επιτυχημένης επίσκεψης σε περιβάλλοντα μη τυπικής μάθησης. Αυτά 
περιλαμβάνουν το σχεδιασμό ποικίλων δραστηριοτήτων κατά την επίσκεψη με 
σκοπό τη μάθηση, την έμφαση στην αλληλεπίδραση των μαθητών με τα εκθέματα, 
την επίγνωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τεχνοεπιστημονικού χώρου, όπως 
για παράδειγμα, ενός μουσείου, αλλά και την ανάλογη προσαρμογή των πρακτικών 
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τους και όχι τη μεταφορά των πρακτικών της τάξης στο χώρο μη τυπικής 
εκπαίδευσης, την αποφυγή ή έστω προσεκτική χρήση φύλλων εργασίας (Price & 
Hein, 1991).  

Όσον αφορά στις δραστηριότητες, οι οποίες πλαισιώνουν την επίσκεψη, ερευνητές 
υποστηρίζουν τη σημασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης δραστηριοτήτων 
πριν και μετά την επίσκεψη (Anderson et al., 2000, Griffin & Symington, 1997, 
Ramey-Gassert et al., 1994, Falk & Dierking, 1992, Falk et al., 1978). Συγκεκριμένα, 
υποστηρίζεται ότι η προετοιμασία της τάξης πριν από την επίσκεψη θα 
εξοικειώσει τους μαθητές με το χώρο και θα περιορίσει την αρνητική επίπτωση, που 
θα προκαλέσει το άγνωστο σε αυτούς περιβάλλον (novelty factor) (Anderson & 
Lucas, 1997, Hofstein et al., 1997, Griffin & Symington, 1997, Balling et al., 1995, 
Orion & Hofstein, 1994). Επιπλέον, μέσα από την προετοιμασία, ο εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να διασφαλίσει ότι οι μαθητές έχουν το απαραίτητο γνωστικό επίπεδο για να 
κατανοήσουν το αντικείμενο της επίσκεψης (Balling et al., 1995, Beiers & McRobbie, 
1992). Τέλος, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, η σύνδεση της επίσκεψης με το 
ΑΠ είναι απαραίτητη, όταν αυτή αντιμετωπίζεται από τον εκπαιδευτικό ως μια 
μαθησιακή εμπειρία (Olson et al., 2001, Michie, 1998, στο Καρνέζου, 2010), ενώ 
σύμφωνα με τους Anderson et al. (2006) αυτές οι δραστηριότητες είναι εκπαιδευτικά 
δόκιμες, ακόμη και αν δεν έχουν γνωστικούς στόχους σχετικούς με ΑΠ και τη σχολική 
εκπαίδευση. 

Στη συνέχεια, κατά την επίσκεψη, οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
εξερευνήσουν κάποιο έκθεμα είτε μόνοι τους είτε χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, 
αλληλεπιδρώντας κοινωνικά με τους συμμαθητές τους, τον εκπαιδευτικό, τον ξεναγό. 
Θα πρέπει να παροτρύνονται να μιλούν για παλαιότερες εμπειρίες τους και να θέτουν 
ερωτήσεις (Tal et al., 2005). Είναι σημαντικό, ο εκπαιδευτικός να έχει ένα ουσιαστικό 
ρόλο σε αυτή την εμπειρία των μαθητών του στο περιβάλλον μη τυπικής 
εκπαίδευσης (Hein, 1998; Falk & Dierking, 2000). Προκειμένου να βοηθήσει τους 
μαθητές του σε αυτή την εξωσχολική εκπαιδευτική εμπειρία, θα πρέπει να έχει 
περισσότερο ρόλο διευκολυντή (facilitator) και όχι καθοδηγητή, να πυροδοτεί την 
περιέργειά τους και να τους προκαλεί να διατυπώσουν τις απόψεις τους (Harlen, 
1985).  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση φύλλων εργασίας κατά την επίσκεψη από τον 
εκπαιδευτικό είναι ενδεικτική των στόχων που θέτει για την επίσκεψη και ακόμη και 
των αντιλήψεών του σχετικά με αυτή (Kisiel, 2003). Οι Price & Hein (1991) δηλώνουν 
την αντίθεσή τους στη χρήση φύλλων εργασίας στο μουσείο, υποστηρίζοντας ότι οι 
μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα και εμποδίζονται στο 
να θέσουν δικά τους. Από την άλλη, σωστά δομημένα φύλλα εργασίας προκαλούν το 
ενδιαφέρον των μαθητών για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός εκθέματος (Rennie & 
McClafferty, 1995), βοηθούν τους μαθητές να οργανώσουν καλύτερα το χρόνο τους 
κατά την επίσκεψη και βοηθούν στην απόκτηση νέας γνώσης (Ausubel, 1977). 

Οι δραστηριότητες μετά την επίσκεψη έχουν ιδιαίτερη σημασία (Farmer & Wott, 
1995), καθώς όχι μόνο ενισχύουν τη μάθηση, διευκολύνοντας το μαθητή να συνδέσει 
τη νέα γνώση με την προηγούμενη, αλλά επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να εντοπίσει 
τυχόν εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, οι οποίες δημιουργήθηκαν ή ενισχύθηκαν 
κατά την επίσκεψη (Anderson et al., 2000). Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, 
λοιπόν, μπορεί να έχουν και μεταγνωστικό χαρακτήρα, εφόσον το επιδιώξει ο 
εκπαιδευτικός (Καριώτογλου, 2001).  

Οι Anderson & Lucas (2001) προτείνουν ορισμένες αρχές για το σχεδιασμό 
δραστηριοτήτων μετά την επίσκεψη για παράδειγμα, σε ένα μουσείο, σύμφωνα με την 
εποικοδομητική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι οι δραστηριότητες μετά 
την επίσκεψη θα πρέπει να σχεδιάζονται με βάση τις εμπειρίες των μαθητών από την 
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επίσκεψη, την προϋπάρχουσα γνώση και τις εμπειρίες τους, να συνδέονται με το 
αντίστοιχο ΑΠ και να είναι συμβατές τόσο με το χρόνο όσο και με τα μέσα που έχει 
στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός στο σχολικό πλαίσιο όπου λειτουργεί.   

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν το χώρο, που πρόκειται να επισκεφθούν με 
τις τάξεις τους, να προετοιμάζουν τους μαθητές τους για την επίσκεψη, 
πληροφορώντας τους για το χώρο, καθώς και για τις προσχεδισμένες 
δραστηριότητες (Καρνέζου, 2010), διευκρινίζοντας τους στόχους της. Ακόμα, είναι 
καλό να σχεδιάζουν δραστηριότητες πριν από την επίσκεψη και σύμφωνες με το ΑΠ, 
να εξασφαλίζουν τον απαραίτητο χρόνο στους μαθητές τους να εξερευνήσουν το 
χώρο και τα εκθέματα κατά την επίσκεψη, να σχεδιάζουν δραστηριότητες κατά την 
επίσκεψη, εκμεταλλευόμενοι τις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου, να σχεδιάζουν και να 
υλοποιούν δραστηριότητες κατά την επιστροφή στο σχολείο για να ενισχύσουν τα 
αποτελέσματα αυτής της εμπειρίας (DeWitt & Osborne, 2007, Karnezou et al., 2013). 

Γενικά, οι οργανωμένες επισκέψεις σχολικών ομάδων με τη συνοδεία εκπαιδευτικού 
(ή και μουσειολόγου) για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ορίζονται 
συνήθως ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Price & Hein, 1991) και ταξινομούνται από 
τον Καριώτογλου (2001, 2003) σε 3 κατηγορίες: περιήγηση, ξενάγηση και project, 
σημειώνοντας ότι τα μεταξύ τους όρια είναι ασαφή, καθώς ορισμένες φορές 
μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά. Η ένταξη σε κάθε κατηγορία γίνεται με κριτήρια τη 
μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθούν, τους διδακτικούς στόχους και το ρόλο 
των μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Ειδικότερα, στην περιήγηση, οι επισκέπτες κινούνται μόνοι τους στο χώρο και 
σταματούν στα εκθέματα που τους κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον. Συνήθως, ο 
εκπαιδευτικός ή ξεναγός συνοδεύει τα παιδιά χωρίς να τα καθοδηγεί. Στόχος του 
είναι να τα ενθαρρύνει και να τα ωθεί σε εξερεύνηση, χωρίς να προσπαθεί να δώσει 
ή να πάρει τις σωστές απαντήσεις. Ωστόσο, σε μερικά προγράμματα περιήγησης, ο 
εκπαιδευτικός δεν ασκεί καθοδηγητικό ρόλο, ενώ ο ξεναγός παρεμβαίνει εντονότερα 
στη διαδικασία (Καριώτογλου, 2003). Με βάση τη βιβλιογραφία, υποθέτουμε ότι 
αυτού του είδους τα προγράμματα έχουν μια εποικοδομητική κατεύθυνση λόγω της 
ύπαρξης αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με τα εκθέματα, της δυνατότητας που 
παρέχεται για απόκτηση εμπειρίας μέσω προσωπικών ερμηνειών, αλλά και της 
αφομοίωσης ή συμμόρφωσης των υπαρχόντων γνωστικών σχημάτων στη νέα 
γνώση. 

Κατόπιν, η ξενάγηση είναι ένας καθοδηγούμενος γύρος στο χώρο επίσκεψης που 
οργανώνεται από τον ξεναγό, ο οποίος εξηγεί στους επισκέπτες τι πρέπει να κάνουν, 
ακολουθώντας τους στόχους και τις μεθόδους όπως αυτές ορίζονται. Ουσιαστικά 
αποτελεί ένα οργανωμένο σχέδιο μαθήματος που προσπαθεί να εστιάσει τη 
προσοχή των μαθητών σε έννοιες και λεπτομέρειες και να μεταδώσει έτοιμες 
ερμηνείες στους μαθητές. Επομένως, ο συγκεκριμένος τρόπος επίσκεψης ταιριάζει 
με το διδακτικό μοντέλο μεταφοράς της γνώσης. Το ρόλο του ξεναγού μπορεί να 
αναλάβει ο εκπαιδευτικός, έχοντας προηγουμένως παρακολουθήσει κάποιο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης του συγκεκριμένου χώρου άτυπης μάθησης. (Καριώτογλου, 
2001, 2003). 

Στο συγκεκριμένο τύπο επίσκεψης, ο ξεναγός – εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους 
επισκέπτες - μαθητές, αλλά μπορεί επιπλέον να συμμετάσχει ως μέλος της ομάδας 
και να ξεκινήσει μια δραστηριότητα, υποδεικνύοντας έτσι μια διαδικασία. Η διαδικασία 
μάθησης δεν θα πρέπει να κατευθύνεται με απόλυτο τρόπο, μολονότι οι μέθοδοι 
διερεύνησης διευκολύνονται, όταν υπάρχει κάποια οργανωμένη διαδικασία. Ακόμα, 
οι επισκέψεις αυτής της κατηγορίας αποτελούνται από περισσότερες από μία φάσεις. 
Εκτός από τη φάση επίσκεψης στο μουσείο, υπάρχει μία φάση προετοιμασίας στο 
σχολείο με δραστηριότητες πριν την επίσκεψη των μαθητών στο μουσείο και μια 
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φάση μετά την επίσκεψη, όπου αξιολογούνται τα αποτελέσματα από αυτή. Αυτή 
μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, όπως έντυπα, μια διάλεξη – 
επίδειξη, εργαστηριακά πειράματα (Καριώτογλου, 2001, 2003). 

Στην τρίτη κατηγορία τώρα, στα project, η επίσκεψη αποτελεί μια ενεργό, 
συμμετοχική, προσανατολισμένη και μακράς διάρκειας έρευνα με κάποιο σκοπό. Οι 
μαθητές συμμετέχουν στην επιλογή σκοπών και στόχων, δουλεύουν σε μικρές, 
ευέλικτες ομάδες, έχουν χρόνο να δουλέψουν στα εκθέματα και να συζητούν τις 
εμπειρίες τους. Η ομαδική δραστηριότητα ενθαρρύνει τη μέγιστη ανάπτυξη 
ικανοτήτων που έχουν σχέση με τη σκέψη, την ομιλία, τη συνεργασία. Κάθε 
ερευνητικός τομέας έχει δικούς του αντικειμενικούς στόχους, προτείνει 
δραστηριότητες, υλικά και οδηγίες για την εκτέλεση του προγράμματος. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η μάθηση μεγιστοποιείται, όταν ακολουθείται μια σειρά στρατηγικών και 
υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι στόχοι (Καριώτογλου, 2001, 2003). 

Για κάθε project διακρίνονται τρεις διαστάσεις, οι οποίες σχετίζονται με ανάλογες 
στάσεις και συναισθήματα επισκεπτών – μαθητών και είναι: 

 η διάσταση της εξερεύνησης - διερεύνησης, η οποία σχετίζεται με την περιέργεια, 
τον θαυμασμό κ.ά. και στην οποία υλοποιούνται κυρίως συναισθηματικοί στόχοι, 

 η διάσταση της αναζήτησης των αιτιών και της κριτικής σκέψης, η οποία 
περιλαμβάνει προσπάθεια για συστηματική έρευνα των υποθέσεων με μάλλον 
γνωστικούς στόχους και 

 η διάσταση της μεταγνώσης, δηλαδή της σκέψης σχετικά με την αυτογνωσία, την 
αυτοαξιολόγηση ή/και τη γνώση του πως μαθαίνεις. (Καριώτογλου, 2001) 
 

Οι παραπάνω κατηγορίες σχολικών επισκέψεων στις οποίες έγινε αναφορά, 
παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1). Επιπλέον, σε αυτόν 
φαίνονται ο ρόλος των εκπαιδευτικών ή των ξεναγών, ο ρόλος των μαθητών, καθώς 
και η διδακτική προσέγγιση, η οποία ταιριάζει περισσότερο σε κάθε είδος 
προγράμματος. (Καριώτογλου, 2001, 2003) 

 

Πίνακας 1: Κατηγορίες επισκέψεων (Καριώτογλου 2001, 2003) 

Εν τέλει, λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι η ευθύνη μιας σωστά οργανωμένης σχολικής 
επίσκεψης σε ένα περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης εναποτίθεται κατά κύριο λόγο 
στον εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με τους Karnezou & Kariotoglou (2004), υποστηρίζεται 
σε σχέση με το σχεδιασμό και την υλοποίηση οργανωμένων επισκέψεων σε χώρους 
μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως τεχνοεπιστημονικά μουσεία, ότι οι δυνατότητες για 
μάθηση που προσφέρουν παραμένουν συνήθως ανεκμετάλλευτες, καθώς οι 

Κατηγορία 
Επίσκεψης 

Ρόλος εκπαιδευτικού/ 
ξεναγού 

Ρόλος μαθητή Πιθανή διδακτική 
προσέγγιση 

Περιήγηση Εμψυχωτής Αλληλεπιδρά με έκθεμα Εποικοδομητική 
προσέγγιση 

Ξενάγηση Καθοδηγητής της 
μάθησης 

Παρακολουθεί ή/και υλοποιεί 
το πρόγραμμα 

Μεταφοράς 

Project Ισότιμο μέλος της 
ομάδας/ εμψυχωτής 

Συμμετέχει στο σχεδιασμό 
υλοποιεί σε ομάδες 

Διερευνητική –  

Ομαδοσυνεργατική 
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εκπαιδευτικοί: α) δεν σχεδιάζουν κάποιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης, β) οι δραστηριότητες πριν και μετά την επίσκεψη δεν στοχεύουν στη 
μάθηση και γ) δεν αναγνωρίζουν την ανάγκη συνεργασίας με τους ειδικούς των 
συγκεκριμένων χώρων επίσκεψης. (Καριώτογλου, 2003) Φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι 
αναγκαία η ύπαρξη εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε αυτό το πεδίο 
για τη βελτίωση των απόψεων και των διδακτικών τους πρακτικών σε επίπεδο 
σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών, με βάση σύγχρονες προσεγγίσεις, 
όπως η διερεύνηση. 

  



50 
 

4.4 Η μη τυπική εκπαίδευση στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των 

Φυσικών Επιστημών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Σύμφωνα με την Καρνέζου (2010), αναζητώντας τα σημεία, όπου η μη τυπική 
εκπαίδευση συνδυάζεται με τη σχολικού τύπου εκπαίδευση, μελετήθηκαν τα 
Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου για τη Φυσική και Χημεία, 
καθώς και το Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών Φυσικής και 
Χημείας για το Γυμνάσιο. Η έρευνα αυτή ήταν αναγκαία για να φανούν ποιες 
ευκαιρίες δίνει το επίσημο πρόγραμμα για μάθηση σε άτυπα περιβάλλοντα, αλλά και 
με ποιον τρόπο οριοθετεί τη σημασία και το πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν στοιχεία, τα οποία είτε συνδέονται με την μη 
τυπική εκπαιδευτική διαδικασία, είτε αποτελούν άμεση αναφορά για δραστηριότητες 
σε ένα άτυπο μαθησιακό περιβάλλον.  

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Φυσικής και Χημείας για το 
Γυμνάσιο δεν εντοπίστηκε καμία αναφορά είτε άμεση είτε έμμεση για την εκπαίδευση 
σε ένα περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης. Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
των Φυσικών Επιστημών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία μελετήθηκαν, 
διαπιστώθηκε ότι δεν προβάλλεται επαρκώς ούτε η σημασία της μη τυπικής 
εκπαίδευσης μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες, αλλά ούτε και ο 
συμπληρωματικός της ρόλος στην εκπαίδευση από μια γενικότερη θεώρηση. Είναι, 
δε, χαρακτηριστικό ότι οι συγκεκριμένες αναφορές για επισκέψεις σε περιβάλλοντα 
εκτός σχολείου, συνδέουν αυτές τις δραστηριότητες με την άμεση πληροφόρηση και 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και δεν τις αντιμετωπίζουν ως 
προέκταση της σχολικής εκπαίδευσης, συνδέοντάς τες με συγκεκριμένες ενότητες 
της σχολικής ύλης. (Καρνέζου, 2010) 

Επιπλέον, ανάμεσα στις μεμονωμένες προτάσεις για επισκέψεις σε περιβάλλοντα μη 
τυπικής εκπαίδευσης, με την ευρεία έννοια (χώρους εργασίας, επιστημονικά 
ιδρύματα), μόνο σε μια προτείνεται η επίσκεψη σε μουσείο. Αντίθετα, στο πλαίσιο της 
αναμόρφωσης της εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών στις ΗΠΑ και στην Αγγλία, 
κατατίθενται προτάσεις, στις οποίες γίνεται σαφής αναφορά στα τεχνοεπιστημονικά 
μουσεία και το ρόλο τους στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. (Καρνέζου, 
2010) 

Εν τέλει, είναι αξιοσημείωτο ότι από τη μια η επιλογή των παραπάνω χώρων ως 
προορισμό σχολικών επισκέψεων και από την άλλη η ένταξη των συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διδακτικών πρακτικών, καθώς και η 
αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία επαφίεται στον εκπαιδευτικό και στις 
πρωτοβουλίες που αυτός θα επιδείξει.  

Γενικά, λοιπόν, να σημειωθεί ότι οι σύγχρονες τάσεις των Προγραμμάτων Σπουδών 
καθιστούν αναγκαία τη σύνδεση της διδακτικής των ΦΕ με τον επιστημονικό και 
τεχνολογικό γραμματισμό με κυρίαρχο προσανατολισμό στις διαδικασίες 
διερευνητικής μάθησης (Science Education NOW 2007, Science beyond 2000, 
Unesco Project 2000+, Project 2061, Millar & Osborn, 1998) και πρέπει να εστιάζουν 
στην εκπαίδευση εκτός σχολικού περιβάλλοντος (μη τυπική εκπαίδευση), όπως 
γίνεται κυρίως στις βόρειες χώρες (Αγγλία, Σκανδιναβία). (Καριώτογλου, κ.ά, 2012) 
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4.5 Η συμβολή της μη τυπικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστημών  

 

Στις μέρες μας ο ρόλος της μη τυπικής εκπαίδευσης εξετάζεται από μια άλλη οπτική 
και ταυτόχρονα διερευνάται η συμπληρωματικότητά της ως προς τη θεσμοθετημένη 
«τυπική» εκπαίδευση (Καριώτογλου, 2001). Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της μη 
τυπικής εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς είτε για 
να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν τη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία είτε ως 
προέκταση αυτής (Hofstein & Rosenfeld, 1996). Η ΕΑΕ μπορεί να ενισχύσει αυτού 
του είδους τις δραστηριότητες σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης.  

Σε περιβάλλοντα μη τυπικής μάθησης ενθαρρύνεται η κοινωνική αλληλεπίδραση του 
ατόμου με τα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν σε μια κοινή δραστηριότητα, καθώς 
και η αλληλεπίδραση του ατόμου με τα αντικείμενα-εκθέματα, στην περίπτωση των 
αλληλεπιδραστικών εκθεμάτων. Επιπλέον, η μάθηση που προωθούν συνδέεται με 
γεγονότα, δηλ., προσφέρεται σε ένα πλαίσιο, το οποίο διευκολύνει το άτομο να 
συνδέσει το νέο με όσα ήδη γνωρίζει (Παπασωτηρίου & Καριώτογλου, 1999). 
Σύμφωνα με τους DeWitt & Storksdieck (2008), ένα περιβάλλον μη τυπικής 
εκπαίδευσης δεν είναι ιδανικό για τη διδασκαλία σύνθετων εννοιών, αλλά αποτελεί το 
ιδανικό περιβάλλον, όπου δίνονται οι ευκαιρίες για εξερεύνηση, ανακάλυψη, άμεσες 
εμπειρίες. 

Η παρουσίαση ιδεών και εννοιών με πολλαπλούς τρόπους στα συγκεκριμένα 
περιβάλλοντα ικανοποιεί τις κοινωνικές και προσωπικές ανάγκες των μαθητών και 
προωθεί τον επιστημονικό εγγραμματισμό (scientific literacy) (Bybee, 2001, Rennie & 
Williams, 2002) με τρόπους, που η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών  στο 
σχολείο δεν μπορεί να υιοθετήσει (Wellington, 1990, Καριώτογλου, 2001). 
Παράλληλα, η συζήτηση σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας, την ιστορική τους διάσταση και τους κινδύνους που εμπεριέχουν, 
προσφέρει ένα πλαίσιο, στο οποίο μπορεί να αναδειχθούν οι αξίες και τα κοινωνικά 
στοιχεία των Φυσικών Επιστημών. Τα τελευταία, με τη σειρά τους, μπορεί να 
συμβάλλουν στη δημιουργία κινήτρων και ενδιαφέροντος για τις Φυσικές Επιστήμες 
(Καριώτογλου, 2004). 

Κάθε χώρος μη τυπικής εκπαίδευσης παρέχει έγκαιρη πληροφόρηση και 
εκπαιδευτικές εμπειρίες στους επισκέπτες και συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των 
πολιτών με την έννοια της δια βίου μάθησης (lifelong learning)  (Bencze & Lemelin, 
2001). Η δια βίου μάθηση συντελείται εκτός σχολικού πλαισίου και ενισχύεται από τα 
ερεθίσματα καθώς και την ενθάρρυνση που δέχεται το άτομο (Hofstein & Rosenfeld, 
1996). Ο Falk (2001) θεωρεί, ότι ένα σημαντικό ποσοστό της δια βίου μάθησης των 
ΦΕ συντελείται στα περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης ή διαφορετικά σε 
περιβάλλοντα ελεύθερης επιλογής (free choice environments), τα οποία παίζουν ένα 
πολύ βασικό ρόλο στην αντίληψη που διαμορφώνουν οι πολίτες για την επιστήμη. 

Επιπλέον, είναι βασικός ο ρόλος των χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης στην 
κατανόηση της επιστήμης τόσο από τους μαθητές όσο και από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, στους οποίους δίνονται δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, 
αλλά και ενθάρρυνση να επεκτείνουν τα ενδιαφέροντά των παιδιών και τα δικά τους 
εκτός σχολείου. Έπειτα, ως επιστημονικά εγγράμματοι πολίτες θα έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση σε προσωπικό, κοινωνικό και 
ιστορικό πλαίσιο (AAAS, 1994, NRC, 1996). 

Προκειμένου η μάθηση και διδασκαλία των ΦΕ, λοιπόν, να επεκταθεί από το σχολείο 
σε χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να μειωθεί η απόσταση μεταξύ της 
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επιστήμης, που διδάσκεται στο σχολείο και της καθημερινής ζωής (Tal & Morag, 
2007). Μια ουσιαστική προσέγγιση τυπικής και μη τυπική εκπαίδευσης μπορεί να 
επιτευχθεί με τις οργανωμένες σχολικές επισκέψεις σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 
(Falk et al., 1986; Tal, 2004).  

Οι Anderson et al. (2003) θεωρούν, ότι η εμπειρία μιας σχολικής επίσκεψης σε 
μουσείο μπορεί να ενσωματωθεί στο ΑΠ με κατάλληλες δραστηριότητες πριν και 
μετά την επίσκεψη, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη. 
Όπως αναφέρει και η Καρνέζου (2010), για παράδειγμα, οι Anderson & Lucas (1997) 
υποστηρίζουν ότι όταν οι σχολικές επισκέψεις σε τεχνοεπιστημονικά μουσεία 
πλαισιώνονται από δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με το ΑΠ τότε έχουν τη 
δυνατότητα να προάγουν τη μάθηση, καθώς προσφέρουν ευκαιρίες στους μαθητές 
για τη δημιουργία συνδέσεων ανάμεσα στις σχολικές εμπειρίες, την επίσκεψη στο 
χώρο μη τυπικής εκπαίδευσης και την καθημερινή ζωή.  
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Κεφάλαιο 5: Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία στις Φυσικές 

Επιστήμες 

5.1 «Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία» και μοντέλα σχεδιασμού και 

υλοποίησής της  

Η διδασκαλία των ΦΕ με διερευνητικό τρόπο περιλαμβάνει τη μετάβαση από μια 
δασκαλοκεντρική παιδαγωγική, η οποία συναντάται συχνά στις συμβατικές τάξεις, 
προς μια πιο μαθητοκεντρική. Η ανάπτυξη Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών 
(ΔΜΑ – Teaching Learning Sequences) με θεματικό προσανατολισμό (π.χ. 
ηλεκτρομαγνητισμός – παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) είναι μια προσέγγιση για την 
εισαγωγή της καινοτόμου διερευνητικής διδασκαλίας στις συμβατικές σχολικές τάξεις 
(Χατζηκρανιώτης κ.α., 2011). 

Οι ΔΜΑ είναι διδακτικές παρεμβάσεις μεσαίας κλίμακας, δηλαδή παρεμβάσεις που 
εφαρμόζονται σε λίγες διδακτικές ώρες (περίπου 5-15) (Kariotoglou, 2002). Στη 
σύγχρονη βιβλιογραφία θεωρούνται δυναμικά εργαλεία για να βελτιώσουμε τη 
διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (Kariotoglou et al., 2003, 
Μολοχίδης κ.ά., 2007). Μια ΔΜΑ αποτελείται από διδακτικά σενάρια (ΔΣ) που είναι 
ένα είδος διδακτικού σχεδίου, μια νοητή εικόνα της διδασκαλίας που περιλαμβάνει τις 
όλες τις διδακτικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού αλλά και τις δραστηριότητες 
των μαθητών (Spyrtou et al., 2003). 

Σχετικά με την πορείας σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ΔΜA, σύμφωνα με τον 
Ζουπίδη (2012), υπάρχουν διάφορα μοντέλα όπως:  

α) Μοντέλο Αναπτυξιακής Έρευνας (Developmental Research) που αναδεικνύει τη 
σημασία που έχει η πλοκή του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εφαρμογής μιας 
ακολουθίας, η οποία αφορά σε συγκεκριμένο γνωστικό περιεχόμενο των ΦΕ, και η 
οποία μέσα από μια κυκλική εξελικτική διαδικασία εμπλουτίζεται με τα δεδομένα της 
έρευνας αυτής και επανασχεδιάζεται (Lijnse, 1995). Δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή 
στο επιστημονικό περιεχόμενο και στον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται στην τάξη, 
μέσα από το πρίσμα κατάλληλων διδακτικών δομών (didactical structures), προτείνει 
τη δημιουργία ενός σεναρίου που θα περιγράφει και θα αιτιολογεί αναλυτικά τον 
σχεδιασμό των διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων και των αναμενόμενων 
διδακτικών- μαθησιακών διαδικασιών. Η χρήση του σεναρίου αυτού από τον 
εκπαιδευτικό θα βοηθήσει στην παρατήρηση της τάξης με την προοπτική της 
βελτίωσης και του εμπλουτισμού των μαθησιακών δραστηριοτήτων  (Ζουπίδης, 
2012). 
 
β) Μοντέλο Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (Educational Reconstruction)  που 
βασίζεται σε μια εποικοδομητική επιστημολογική θέση για τη διδασκαλία και τη 
μάθηση, θεωρώντας ότι το επιστημονικό περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης γνωστικής 
περιοχής δεν αποτελεί μια «αλήθεια» (Duit, 1999). Το μοντέλο αυτό αποτελείται από 
τρεις συνιστώσες: την ανάλυση της δομής του περιεχομένου, τις εμπειρικές έρευνες 
και την ανάπτυξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας.  
 
Στόχος της ανάλυσης της δομής του περιεχομένου είναι να διαμορφώσει το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει καταρχήν την 
αναγωγή του υπό μελέτη περιεχομένου, σε στοιχειώδες επίπεδο (elementarization). 
Στη συνέχεια, ακολουθεί η επανοικοδόμηση του περιεχομένου αυτού, σύμφωνα με 
τους σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας και της μάθησης του, αλλά και τις 
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προοπτικές των μαθητών, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τα ενδιαφέροντά 
τους (Duit, 1999, Μeheut & Psillos, 2004).  
 
Η επόμενη συνιστώσα του μοντέλου αναφέρεται στις εμπειρικές έρευνες σχετικά: α) 
με τις ιδέες των μαθητών πριν την διδασκαλία, και την εξέλιξή τους σε σχέση με την 
προσχεδιασμένη επιστημονική άποψη, β) με διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, 
καθώς και γ) με τις ιδέες των εκπαιδευτικών. Η τελευταία συνιστώσα του μοντέλου 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη και αξιολόγηση διδακτικών ενοτήτων, στις οποίες 
λαμβάνονται υπόψη ζητήματα και περιορισμοί που αφορούν στη διδασκαλία και 
μάθηση σε συνθήκες πραγματικής τάξης (Kattmann & Duit, 1996). Το μοντέλο της 
Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης φαίνεται να δίνει έμφαση στον μαθητή, στον 
εκπαιδευτικό, αλλά και στην αλληλεπίδρασή τους στην τάξη, έχοντας μια 
ψυχοκοινωνική κατεύθυνση (Ζουπίδης, 2012) 
 
γ) Μοντέλο Διδακτικού Ρόμβου (Didactical Rhobus)  

Οι ΔΜΑ, κατά τους Meheut & Psillos (2004), δομούνται πάνω σε δύο διαστάσεις, την 
«επιστημονική» και την «παιδαγωγική» διάσταση. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω 
σχήμα ή αλλιώς «διδακτικό ρόμβο», η «επιστημονική» διάσταση αφορά τη σχέση 
ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και τον υλικό κόσμο π.χ. την ανάλυση του 
περιεχομένου της ακολουθίας, το διδακτικό μετασχηματισμό του κ.α., ενώ η 
«παιδαγωγική» διάσταση αφορά τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητευομένων, 
π.χ. τη διδακτική μέθοδο που εφαρμόζεται στη ΔΜΑ, το ρόλο του/της εκπαιδευτικού 
και τον αντίστοιχο των μαθητευομένων, κ.α. (Meheut & Psillos, 2004). Ο συνδυασμός 
αυτών των δύο διαστάσεων στοχεύει στη δημιουργία μιας ομάδας δραστηριοτήτων, 
οι οποίες αφενός προσαρμόζονται στους συλλογισμούς των μαθητευομένων και 
αφετέρου είναι επικεντρωμένες σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό περιεχόμενο. 

 

Σχήμα 3: Διδακτικός ρόμβος (Meheut & Psillos, 2004) 

 

δ) Μοντέλο Κόσμος – Ιδέες – Τεκμήρια (Cosmos – Ideas – Evidence): Αποτελεί ένα 
μοντέλο επιστημολογικής μοντελοποίησης των διδακτικών- μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, βασισμένο στη θεωρία του Hacking (1992, 1995), όπως αναφέρεται 
στο Psillos, Tselfes & Kariotoglou (2004), με την παραδοχή ότι οι επιστημονικές 
πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν όχι μόνο στο επαγγελματικό πλαίσιο, αλλά και 
στο εκπαιδευτικό (Psillos et al., 2004). Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 
αναδεικνύουν τον περιγραφικό (descriptive) και παραγωγικό (productive) χαρακτήρα 
του μοντέλου αυτού. 
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ε) Μοντέλο Βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας (Design-based Research)  
 
Το εν λόγω μοντέλο δίνει έμφαση σε πέντε χαρακτηριστικά της έρευνας σχετικά με το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ΔΜΑ:  
1) Να υπάρχει πλοκή των κεντρικών στόχων για σχεδιασμό μαθησιακών 
περιβαλλόντων με τους στόχους για ανάπτυξη θεωριών για τη μάθηση.  
2) H ανάπτυξη των ΔΜΑ και η σχετική έρευνα οφείλει να πραγματοποιείται μέσα από 
συνεχείς κύκλους σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγησης και επανασχεδιασμού, 
δίνοντας έμφαση στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του τεράστιου 
όγκου δεδομένων που προκύπτουν μέσα από τις παραπάνω διαδικασίες.  
3) H έρευνα σχετικά με το σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων οφείλει να 
οδηγήσει σε κοινόχρηστες (sharable) θεωρίες, οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα της 
επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της, μεταξύ αυτών που εμπλέκονται στην πράξη 
στον σχεδιασμό των ΔΜΑ (practitioners και educational designers).  
4) Στη σχετική έρευνα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το πώς λειτουργούν οι 
συγκεκριμένοι σχεδιασμοί των ΔΜΑ σε πραγματικές συνθήκες (authentic settings). 
Αυτό συνεπάγεται ότι σκοπός της έρευνας δεν μπορεί να είναι μόνο η καταγραφή της 
επιτυχίας ή αποτυχίας της ΔΜΑ, αλλά οφείλει να εστιάζει στα στοιχεία εκείνα που θα 
μπορέσουν να βελτιώσουν την κατανόησή μας σχετικά με ζητήματα μάθησης που 
εμπλέκονται και ανακύπτουν από την εφαρμογή της ΔΜΑ.  
5) Για την επίτευξη των παραπάνω χρειάζεται να αναπτυχθούν μέθοδοι, μέσα από 
τις οποίες θα είναι δυνατή η καταγραφή και η σύνδεση των διαδικασιών διδακτικής-
μαθησιακής πράξης με αποτελέσματα που θα είναι ενδιαφέροντα και χρήσιμα για την 
εκπαιδευτική κοινότητα. 
 
Ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των παραπάνω θεωρείται και η συνεργασία 
μεταξύ ερευνητών και εκπαιδευτικών στις προαναφερθείσες διαδικασίες ( Tiberghien 
et al., 2009). 
 
στ) Μοντέλο του Pickering 
 
Στο μοντέλο του Pickering (1992, 1995), η επιστημονική πρακτική θεωρείται ως «ένα 
μεταβλητό μοντέλο συμπεριφοράς των επιστημόνων το οποίο εκτυλίσσεται μέσα στο 
χρόνο» (Kariotoglou et al, 2003). Σύμφωνα με την παραπάνω δήλωση ο Kariotoglou 
και η ομάδα του θεωρούν ότι: (α) οι ΔΜΑ είναι επιστημονικά προϊόντα στο πεδίο των 
ΦΕ και ότι έχουν μεταβλητό  χαρακτήρα, (β) ένας ερευνητής των ΦΕ είναι ο 
επιστήμονας των ΦΕ που μέσα από τις πρακτικές του παράγει μια ΔΜΑ, (γ) τρεις 
παράγοντες: i. ο εκπαιδευτικός, ii. ο υλικός και iii. ο επιστημονικός παράγοντας, 
περιορίζουν τις διάφορες δραστηριότητες και τις σχέσεις μεταξύ τους.  
 
Οι ερευνητές των ΦΕ, όταν παράγουν μια ΔΜΑ, επιτυγχάνουν τους στόχους τους και 
ξεπερνούν τις αντιστάσεις που συναντούν, εφαρμόζοντας μια σειρά από 
προσαρμογές. Ο εκπαιδευτικός παράγοντας σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο σχολείο 
ή τάξη και αναφέρεται στην καθημερινότητα της διδακτικής και μαθησιακής 
πρακτικής, την εκπαιδευτική παράδοση της περιοχής, τα χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών, τη διοίκηση του σχολείου καθώς και τους γονείς των 
μαθητών. Ο υλικός παράγοντας αφορά στις υποδομές του σχολείου, π.χ. 
εργαστηριακές διατάξεις ΦΕ, απλά υλικά καθημερινής χρήσης, εργαστήρια (ΦΕ ή 
ΤΠΕ). Ο επιστημονικός παράγοντας αφορά στην κυρίαρχη διδακτική – μαθησιακή 
θεωρία (π.χ. εποικοδομητισμός, διερεύνηση) και συγκεκριμένα στοιχεία αυτών των 
θεωριών, όπως είναι η διαπραγμάτευση των ιδεών των μαθητών, η εισαγωγή 
στοιχείων της μοντελοποίησης κ.α. Οι στόχοι σχετίζονται με τα μαθησιακά 
αποτελέσματα π.χ. η μάθηση ενός συγκεκριμένου περιεχομένου ή στοιχείων της 
επιστημονικής μεθόδου. Οι αντιστάσεις σχετίζονται με τις δυσκολίες που συναντά η 
υλοποίηση των στόχων, π.χ. περιορισμένη μάθηση δηλωτικής ή διαδικαστικής 
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γνώσης, δυσκολίες στη διαχείριση πειραμάτων κ.α. Τέλος, οι προσαρμογές αφορούν 
σε τροποποιήσεις που γίνονται στη διδακτική πρόταση, ώστε να ξεπεραστεί η 
αντίσταση, π.χ. αλλαγές στο περιεχόμενο που θα διδαχθεί ή στη διδακτική 
προσέγγιση, επιλογή κατάλληλων λειτουργικών υλικών, κ.α. (Ζουπίδης κ.ά., 2011) 

Έχοντας ως θεωρητικό υπόβαθρο τα παραπάνω μοντέλα, σε ΔΜΑ που 
παρουσιάζονται σε προηγούμενες έρευνες (Μολοχίδης, κ.ά., 2007, Καμίδου κ.α., 
2007) παρατηρείται μια μετατόπιση προς μια γενικότερα εποικοδομητική θεώρηση, 
προς την ενεργητική – ανακαλύπτική μάθηση, την εστίαση στο ενδιαφέρον, τις 
ικανότητες και την ενεργό παραγωγή της γνώσης με έναν διερευνητικό χαρακτήρα, 
όπου ο εκπαιδευτικός κατέχει τον πρωτεύοντα ενισχυτικό και ενεργό ρόλο, 
καθοριστικής σημασίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση (Δημητρόπουλο & Καλούρη, 
2003, Καλούρη & Ψυχάρης, 2008). 

Η πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ΔΜΑ στο πλαίσιο της διδακτικής των ΦΕ 
ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια, στα οποία συνήθως περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός 
και η ανάπτυξη αυτού, η εφαρμογή – υλοποίηση και η αξιολόγηση της ακολουθίας. 
Πρέπει να τονιστεί ότι ο σχεδιασμός σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του αποτελεί 
ίσως ένα από τα πιο βασικά συστατικά στοιχεία της διδασκαλίας. Η αναγκαιότητα του 
διδακτικού σχεδιασμού, λοιπόν, είναι αυτονόητη (Καψάλης & Νημά, 2002: 193). 
Βασική επιδίωξη της διδακτικής πορείας του θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση 
λογικής ενότητας και αβίαστης εξέλιξης της διαδικασίας, η οποία στηρίζεται σε 
επίκαιρα ζητήματα, φυσικά φαινόμενα και έννοιες ΦΕ, ευέλικτους στόχους και 
διδακτικές προσεγγίσεις, μέσα και υλικά, ομαλά ενταγμένα στα χρονικά περιθώρια 
της διδακτικής ώρας (Καψάλης & Νημά, 2002: 229). 

Στη διαδικασία αυτή, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός μπορεί να κατευθύνει διακριτικά την 
επιλογή ενός  θέματος, έτσι ώστε να γίνει επιλογή των παιδιών κι όχι δική του, 
διαμορφώνοντας το περιβάλλον και δημιουργώντας κατάλληλα ερεθίσματα και 
καταστάσεις προβληματισμού που ενεργοποιούν τα κίνητρα και προκαλούν το 
ενδιαφέρον και την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών για τις ΦΕ. 

Γενικά, στηριζόμενοι σε όλα όσα αναφέρθηκαν, είναι καλό να επισημάνουμε ότι με 
βάση τη βιβλιογραφία, πολλά είναι τα μοντέλα για το σχεδιασμό μιας ΔΜΑ από τον 
εκπαιδευτικό που κυριαρχούν μέχρι και σήμερα και τα οποία είναι περιγραφικά και 
υπαγορεύουν στον εκπαιδευτικό τι πρέπει να κάνει για να ενισχύσει τη μάθηση των 
μαθητών (Clark & Yinger, 1979). Περιλαμβάνουν συγκεκριμένα βήματα όπως η 
εξειδίκευση των αντικειμενικών μαθησιακών στόχων, η επιλογή των δραστηριοτήτων 
των μαθητών και του εκπαιδευτικού, η οργάνωση και υλοποίηση αυτών και η 
σκιαγράφηση μεθόδων αξιολόγησης. Τα μοντέλα αυτά θεωρούνται γραμμικά και 
ορθολογικά με την έννοια ότι προϋποθέτουν ότι ο σχεδιασμός απαιτεί συστηματική 
μελέτη των τρόπων για την επίτευξη αντικειμενικών στόχων.  

Ένας δεύτερος τύπος μοντέλων σχεδιασμού θεωρεί ότι ο σχεδιασμός αρχίζει με τις 
αποφάσεις του εκπαιδευτικού σχετικά με τα είδη των μαθησιακών δραστηριοτήτων 
που θα χρησιμοποιηθούν. Σ’ αυτό το πλαίσιο αναδύονται οι αντικειμενικοί στόχοι και 
ενσωματώνονται στις δραστηριότητες. Τα διδακτικά μέσα και οι σκοποί συνδέονται, 
έτσι, αναπόσπαστα και οι στόχοι δεν εξειδικεύονται εξ αρχής. (Schunk, et al., 
2010:601-602) 

Πρόσφατες τάσεις, όμως, στη θεωρία της μάθησης και την ερευνητική μεθοδολογία 
οδηγούν τους ερευνητές να απομακρυνθούν από αυτά τα μοντέλα και να στραφούν 
στη διερεύνηση της σκέψης των εκπαιδευτικών πριν (σχεδιασμό και ανάπτυξη), κατά 
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τη διάρκεια (υλοποίηση - εφαρμογή) και μετά τη διδασκαλία (Gagne, Yekovich & 
Yekovich, 1993).  

Ωστόσο, μια σημαντική εξέλιξη στην έρευνα σχετικά με τις ΔΜΑ, η οποία 
αναδεικνύεται από την παραπάνω βιβλιογραφική επισκόπηση, είναι η μετάβαση από 
ερευνητικές πρακτικές σχεδιασμού και εφαρμογής των ΔΜΑ σε «εργαστηριακό 
περιβάλλον» (Μeheut & Psillos, 2004), με υπεύθυνο για τον σχεδιασμό αλλά και για 
την εφαρμογή της, τον ίδιο τον ερευνητή, σε ερευνητικές πρακτικές στις οποίες οι 
εκπαιδευτικοί της πράξης αποκτούν όλο και πιο σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στη 
διαδικασία εφαρμογής μιας ΔΜΑ, αλλά και στη διαδικασία σχεδιασμού και 
επανασχεδιασμού - βελτίωσής της (Besson et al., 2010, Duit, 2007). Πιο 
συγκεκριμένα, θεωρείται σημαντικό να ληφθεί υπόψη η επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών, αφού είναι αυτοί που διαδίδουν την καινοτομία της ΔΜΑ στο σχολείο 
(Duit, 2007, Σπύρτου, 2002). 

Εν τέλει, λοιπόν, με βάση όλα τα παραπάνω, στην επόμενη ενότητα θα παρατεθούν 
τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού και οι γενικές αρχές ανάπτυξης, μιας ΔΜΑ για τη 
διδακτική των ΦΕ, θα γίνει αναφορά στις διαδικασίες της εφαρμογής και της 
αξιολόγησης ΔΜΑ αλλά και θα παρουσιαστούν ορισμένα παραδείγματα μοντέλων 
σχεδιασμού και υλοποίησης ΔΜΑ σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης. 
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5.2 Βασικά στοιχεία σχεδιασμού και γενικές αρχές ανάπτυξης ΔΜΑ  

 

Για το σχεδιασμό μιας ΔΜΑ στο πεδίο των ΦΕ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
μοντέλα στα οποία έγινε αναφορά παραπάνω και ορισμένα βασικά στοιχεία που 
αλληλεπιδρούν στη διδακτική πράξη και τα οποία, εκπαιδευόμενοι και μη 
εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να αγνοήσουν. Τα στοιχεία αυτά είναι 
κατά κύριο λόγο είναι το περιεχόμενο, ο διδασκόμενος, τα υλικά - μέσα και οι 
διδακτικές προσεγγίσεις, με τον εκπαιδευτικό - διδάσκοντα να συντονίζει και να 
καθορίζει τις αλληλεπιδράσεις τους. 

Η ανάπτυξη μιας ΔΜΑ προϋποθέτει, αρχικά, την ανάλυση του περιεχομένου ή το 
διδακτικό μετασχηματισμό του, ώστε να προκύψουν τα δεδομένα που θεωρούνται 
κατάλληλα προς διδασκαλία (π.χ. έννοιες ή φαινόμενα ΦΕ). Ακόμα, είναι βασική η 
επισήμανση των σημαντικότερων εναλλακτικών ιδεών των μαθητευόμενων με 
βάση και τη βιβλιογραφία, στις οποίες ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιμείνει ή να κάνει 
ειδικό σχεδιασμό για να τις αντιμετωπίσει. Φυσικά, δεν θα πρέπει να λησμονηθούν οι 
προσωπικές ανάγκες, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητευόμενου. 
Μπορεί να γίνει, έπειτα, η επιλογή των κατάλληλων διδακτικών υλικών και 
μέσων (π.χ. πειραμάτων με τη χρήση των ΤΠΕ - ICTS) και γενικά, αξιοποιώντας όλα 
τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, να δομηθεί μια διδακτική πορεία, όπου μπορούν να 
τεθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις σε σχέση με τα διδακτικά υλικά, προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι στόχοι που τίθενται (Σπύρτου, 2002).  

Σε επόμενα στάδια έχουμε την επιλογή της καταλληλότερης προσέγγισης ή του 
καταλληλότερου συνδυασμού διδακτικών προσεγγίσεων ανάλογα με το είδος 
του περιεχομένου, τις πιθανές εναλλακτικές ιδέες των μαθητευομένων για έννοιες του 
περιεχομένου (π.χ. από το χώρο των ΦΕ) και την ύπαρξη κατάλληλων διδακτικών 
υλικών. Για παράδειγμα, περιεχόμενο που περιλαμβάνει έννοιες και νοητικές 
παρανοήσεις και εναλλακτικές ιδέες εκ μέρους των μαθητευομένων, μας οδηγεί προς 
την εποικοδομητική προσέγγιση (Καριώτογλου, 2006:17).  

Ωστόσο, ο κάθε εκπαιδευτικός δεν είναι καλό να οδηγείται σε ακραίες και απόλυτες 
τοποθετήσεις σε σχέση με την επιλογή της διδακτικής προσέγγισης. Θα πρέπει να 
γνωρίζει έναν αριθμό διδακτικών μοντέλων, ώστε να επιλέγει το καταλληλότερο. 
Βέβαια, να σημειωθεί ότι ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο μπορεί να διδαχτεί όχι μόνο 
με μια προσέγγιση, αλλά με μια ποικιλία προσεγγίσεων. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί και ο βασικός ρόλος των φύλλων εργασίας που 
μπορούν να ενταχθεί σε ένα μέρος ή σε όλη τη διάρκεια μιας ΔΜΑ και να 
χρησιμοποιηθούν για ομαδική ή ατομική εργασία των μαθητευομένων. Η χρήση των 
φύλλων εργασίας είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος που δίνει τη δυνατότητα για 
συζήτηση, αλληλεπίδραση, ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας και της κριτικής 
σκέψης, αναστοχασμό. (Καριώτογλου, 2006:18) 

Μια ΔΜΑ είναι ωφέλιμο να προσφέρει δυνατότητες διατύπωσης προσεγγίσεων 
συμβατών ή μη με τις επιστημονικές, κατασκευή ερμηνειών ή δοκιμή ιδεών. Στη 
διδακτική των ΦΕ ακόμα και το καλύτερο πείραμα δεν θα προσέφερε διδακτικά αν 
δεν συνοδευόταν από μια καλή διδακτική αξιοποίηση, δηλαδή την επεξεργασία των 
δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από τη συζήτηση και την ενεργό 
δράση που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Στη συνέχεια, με βάση τα στοιχειά αυτά του σχεδιασμού που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, παραθέτουμε ορισμένες γενικές αρχές που υποστηρίζουν το σχεδιασμό 
και κυρίως την ανάπτυξη ΔΜΑ για τις ΦΕ. Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι δομικά 
στοιχεία της ανάπτυξης μιας διδακτικής ακολουθίας είναι η επιθυμητή γνώση, οι 
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εννοιολογικές δυσκολίες των μαθητευομένων, οι κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές 
και αν είναι δυνατόν η γνώση του εκπαιδευτικού – σχολικού περιβάλλοντος.  

Τα παραπάνω στοιχεία δεν συγκροτούν μια ιεραρχικά συγκροτημένη δομή αλλά 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε μια δυναμική ισορροπία. Πιο συγκεκριμένα: 

Η επιθυμητή γνώση περιλαμβάνει το προς διδασκαλία περιεχόμενο, που έχει 
υποστεί κατάλληλο διδακτικό μετασχηματισμό, για να μπορεί να διδαχτεί σ’ αυτούς 
που απευθύνεται. Βασικό στοιχείο του μετασχηματισμού αποτελεί η επιλογή του 
κατάλληλου πεδίου εφαρμογών. Ακόμα, είναι δυνατό να προκύψουν εννοιολογικές 
δυσκολίες από τις αναπαραστάσεις (ιδέες) των μαθητευομένων για τις σχετικές 
έννοιες και τα φαινόμενα, με εμπειρική έρευνα ή μέσα από τη βιβλιογραφία. Επίσης, 
οι διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται, προσαρμόζονται τόσο στο 
περιεχόμενο και τις ιδιαιτερότητές του, όσο και στις δυσκολίες των μαθητευομένων.  

Στοιχείο του μετασχηματισμένου του περιεχομένου αποτελούν οι λειτουργικοί 
κανόνες, που συνήθως αντικαθιστούν δύσκολους μαθηματικούς φορμαλισμούς (για 
παράδειγμα, «η διαφορά πίεσης προκαλεί κίνηση του ρευστού»). Κατόπιν, η επιλογή 
των στοιχείων του περιεχομένου επηρεάζεται άμεσα από τις εννοιολογικές δυσκολίες 
των μαθητευομένων. Έτσι, αν ένα στοιχείο δεν μπορεί να κατανοηθεί από τους 
μαθητές, είναι καλό να παραλείπεται ή να αντικαθίσταται. Το ίδιο ισχύει και για τις 
διδακτικές στρατηγικές. Επιπλέον, αν μια έννοια δυσκολεύει τους μαθητές πρέπει να 
τύχει ειδικού σχεδιασμού και στρατηγικής και να βρεθούν κατάλληλα πειράματα – 
φαινόμενα.  

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα τα παραπάνω τα βλέπουμε μέσα  στο 
εκπαιδευτικό – σχολικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να 
λαμβάνουμε υπόψη μας την εκπαιδευτική παράδοση και τα χαρακτηριστικά των 
μαθητών του σχολείου όπου αναφερόμαστε. (Ζουπίδης κ..ά., 2013) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν και τις απόψεις των Meheut & Psillos 
(2004), πρέπει να υποστηρίξουμε την άποψη ότι η διαδικασία σχεδιασμού και 
ανάπτυξης μιας ΔΜΑ δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται εφάπαξ, αλλά είναι μια 
εξελικτική και αέναη διαδικασία βελτίωσης, κυρίως σε επίπεδο διδακτικών 
πρακτικών. Βασιζόμενοι σε αυτήν την άποψη, οι Ζουπίδης κ.ά. (2011), σε σχέση με 
το ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαδικασία αυτή, θεωρούν ότι εκείνοι θα πρέπει να 
έχουν πιο ενεργό ρόλο τόσο στην φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης όσο και στην 
φάση βελτίωσης αυτής της διαδικασίας. Αυτό θα βοηθήσει στην κατεύθυνση 
οικειοποίησης της ΔΜΑ από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  

Βέβαια, οι συγκεκριμένοι ερευνητές τονίζουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να 
συμβεί κάτι τέτοιο, είναι να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών σε θέματα, όπως η διερεύνηση και τα μοντέλα ως θεμελιώδη 
καινοτομικά χαρακτηριστικά των ΔΜΑ του προγράμματος στο οποίο οι ίδιοι 
συμμετείχαν. Ακόμα, σε σχέση με τη μάθηση για το ρόλο και τη φύση των μοντέλων, 
φάνηκε ότι υπάρχει ανάγκη για πιο βαθμιαία εισαγωγή στα μοντέλα στη διδασκαλία 
(δηλαδή, από απτά μοντέλα, όπως π.χ. ενός πλοίου, να περνάμε σε οπτικά μοντέλα 
όπως π.χ. είναι της πυκνότητας). Προτάθηκε, μάλιστα, για τη γεφύρωση του 
χάσματος από το ένα βήμα στο επόμενο το εξής: Αρχικά, να χρησιμοποιούνται απτά 
μοντέλα (π.χ. ενός πλοίου), κατόπιν, μοντέλα μιας διαδικασίας (π.χ. κύκλος νερού, 
αναπνοή φυτών) και τέλος, μοντέλα μιας σχέσης (π.χ. μεγαλύτερο – μικρότερο) ή 
μιας αφηρημένης έννοιας (π.χ. πυκνότητα). 

Εν τέλει, για τη φάση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ΔΜΑ στο πεδίο των ΦΕ, δεν 
πρέπει να λησμονούνται οι 4 βασικοί προσανατολισμοί – στόχοι που θα πρέπει να 
λαμβάνονται πάντοτε υπόψη από τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
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είναι ενήμεροι των σύγχρονων επιστημονικών ιδεών, αλλά και των εννοιών και 
φαινομένων που θα διδάξουν, να καλλιεργούν τις θεμελιώδεις ικανότητες 
διερεύνησης (βλ. Κεφ.3) μέσω των διδακτικών τους πρακτικών, να έχουν καλή 
γνώση των όψεων της επιστήμης και της τεχνολογίας, να λαμβάνουν υπόψη και να 
διερευνούν τακτικά τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους και τα κίνητρα τους στη 
μαθησιακή διαδικασία.  

 

  



61 
 

5.3 Εφαρμογή και αξιολόγηση ΔΜΑ 

Η εφαρμογή μιας ΔΜΑ μπορεί να περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων στο πλαίσιό 
της, όπως είναι για παράδειγμα, ο έλεγχος των μεταβλητών του κάθε προβλήματος 
που τίθενται προς διερεύνηση στη διδακτική πράξη, τα πειράματα, η συμπλήρωση 
φύλλων εργασίας, η μελέτη βιβλιογραφίας και διαφόρων ερευνητικών πιλοτικών 
εφαρμογών, οι επισκέψεις σε χώρους επιστήμης και τεχνολογίας. Με βάση τα βασικά 
στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
ΔΜΑ, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει στην εφαρμογή ή πιλοτική εφαρμογή 
αυτής, κάνοντας, παράλληλα, τις αλλαγές εκείνες που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν, 
με βάση την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό που κάνει και κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής της ΔΜΑ.  

Στο σημείο αυτό να ειπωθεί ότι η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που καλύπτει όλο 
το φάσμα της ΔΜΑ και συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα στάδια αυτής (στην αρχή με το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ως διαγνωστική, στην συνέχεια με την εφαρμογή ως 
διαμορφωτική και στο τέλος ως συνολική αξιολόγηση) (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 
2008:30-31). Ακόμα, οι Meheut & Psillos (2004) αναφέρουν ότι είναι βασική η 
περιγραφή και η αξιολόγηση της μάθησης μέσα από: α) σύγκριση τελικής με αρχική 
γνωστική κατάσταση μαθητών και β) ανάδειξη των μαθησιακών μονοπατιών που 
ακολουθούν οι μαθητές. 

Για παράδειγμα, στην εργασία των Καμίδου, Σπύρτου & Καριώτογλου (2007) 
παρουσιάστηκε ένα μέρος από το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πιλοτική 
εφαρμογή μιας καινοτομικής ΔΜΑ, η οποία διδάχτηκε με το μοντέλο της μεταφοράς 
της γνώσης, καθώς και με το εποικοδομητικό διδακτικό μοντέλο. Στη συγκεκριμένη 
εργασία, το περιεχόμενο της ακολουθίας αφορούσε την έννοια της ενέργειας και 
πέντε χαρακτηριστικά της, τη μεταφορά, τη μετατροπή, την αποθήκευση, τη 
διατήρηση και την υποβάθμισή της. Η ακολουθία υλοποιήθηκε σε μαθητές ΣΤ΄ τάξης 
του Δημοτικού σχολείου. Ένα από τα χαρακτηριστικά της, όσον αφορά την 
«επιστημονική» της διάσταση είναι ο διδακτικός μετασχηματισμός της 
υποβάθμισης/διατήρησης της ενέργειας ο οποίος επιγραμματικά εντοπίζεται σε δύο 
χαρακτηριστικά: (α) την ταυτόχρονη διαπραγμάτευση της διατήρησης με τη 
διασκόρπιση της ενέργειας και (β) την προσέγγιση της υποβάθμισης με την έννοια 
της διασκόρπισης. Όσον αφορά την «παιδαγωγική» διάσταση, καινοτομικό 
χαρακτηριστικό της ΔΜΑ, είναι η εποικοδομητική προσέγγιση και των τριών 
χαρακτηριστικών της ενέργειας (αποθήκευση, διατήρηση, υποβάθμιση). Η πιλοτική 
εφαρμογή αυτής της έρευνας δεν παρείχε αποτελέσματα που μπορούν να 
γενικευτούν, αλλά αποτελέσματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να 
προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες αλλαγές τόσο στα χαρακτηριστικά της ακολουθίας 
όσο και στην ερευνητική της μεθοδολογία. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής 
εφαρμογής, τα οποία πέρασαν φυσικά και από τη φάση της αξιολόγησης και του 
αναστοχασμού, αφενός ενθαρρύνουν τα βασικά καινοτομικά χαρακτηριστικά της 
ακολουθίας κι αφετέρου φανερώνουν τις αδυναμίες που υπάρχουν σε επιμέρους 
διδακτικά έργα, καθώς και στην ερευνητική της μεθοδολογία.  

Επομένως, με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η ιδιαίτερη σημασία της 
εφαρμογής μιας ΔΜΑ σε πραγματικές συνθήκες, προκειμένου να αξιολογηθεί και να 
αναπροσαρμοστεί και ο τελικός σχεδιασμός της ΔΜΑ, σε οποιοδήποτε σημείο κριθεί 
απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό, μαζί με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή 
ΔΜΑ, είναι εξίσου θεμελιώδης και η θέση που κατέχει η αξιολόγηση, η οποία δεν 
πρέπει να λησμονά να πραγματοποιεί ο κάθε εκπαιδευτικός, ώστε να βελτιώσει 
σταδιακά τις διδακτικές του απόψεις αλλά και πρακτικές μέσα από την καθημερινή 
του εμπειρία στην εκπαίδευση. 
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5.4 Μοντέλα σχεδιασμού και υλοποίησης ΔΜΑ σε περιβάλλοντα μη 

τυπικής εκπαίδευσης 

 

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, υπάρχουν ορισμένες προτάσεις / μοντέλα για 
την αξιοποίηση με μια ευρύτερη οπτική εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
αποτελούν ΔΜΑ, τις οποίες σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, υλοποιούν και αξιολογούν οι 
εκπαιδευτικοί σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης. Μια τέτοια λεπτομερής 
πρόταση είναι από τον Καριώτογλου (2001), η οποία αφορά στο σχεδιασμό μιας 
επίσκεψης σε ένα άτυπο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Προτείνονται  δραστηριότητες 
καθοδηγούμενης ανακάλυψης - διερεύνησης για τα στάδια πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την επίσκεψη, καθώς σε μικρές ηλικίες η διαδικασία της ανακάλυψης καθώς 
και η ύπαρξη συνεργατικών δραστηριοτήτων δημιουργούν στους μαθητές εσωτερικά 
κίνητρα για μάθηση. Τα στάδια αυτά ονομάζονται αντίστοιχα φάση προετοιμασίας - 
εξοικείωσης, επίσκεψης και ανασκόπησης - σύγκρισης (Μένου κ.ά, 1997).  

Προτού παρουσιαστούν τα παραπάνω στάδια, όμως, να τονιστεί ότι ο εκπαιδευτικός 
είναι καλό να είναι προετοιμασμένος. Σίγουρα θα πρέπει να έχει κάνει εκ των 
προτέρων μια επίσκεψη στο χώρο μη τυπικής εκπαίδευσης και επιλογή διδακτικών 
και μαθησιακών κριτηρίων και στόχων, να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο 
των μαθητών όσο και των εκθεμάτων και φυσικά, να έχει προετοιμάσει κατάλληλα 
όλες τις φάσεις (στάδια), το διδακτικό υλικό εξοικείωσης, καθώς και τα φύλλα 
εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν (Καριώτογλου, 2003). 

Έτσι, αναλυτικά να αναφέρουμε ότι στην πρώτη φάση του μοντέλου (προετοιμασίας 
- εξοικείωσης), στόχος του εκπαιδευτικού είναι να ενταχθούν οι μαθητές σε ένα 
πλαίσιο μελέτης, να ενεργοποιηθούν μέσω καταστάσεων προβληματισμού στη 
σχολική αίθουσα, να προσεγγίσουν το περιβάλλον, την εποχή και τα γεγονότα που 
σχετίζονται με τον υπό μελέτη χώρο, χωρισμένοι σε μικρές, ευέλικτες ομάδες 
εργασίας με την επιλογή και χρήση των κατάλληλων υλικών και μέσων. Επιπλέον, θα 
πρέπει να τους προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τα θέματα που θα μελετήσουν 
(περιεχόμενο), ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους. Είναι βασική η 
επίσκεψη του χώρου από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, προτού γίνει η επίσκεψη μαζί με 
τους μαθητές, αλλά και η ανάπτυξη ενός φύλλου εργασίας για αυτήν. 

Στη δεύτερη φάση (επίσκεψης), οι μαθητές με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού ή 
άλλου συνοδού επισκέπτονται το χώρο εκπαίδευσης, με το κατάλληλα 
διαμορφωμένο φύλλο εργασίας. Οι μαθητές, όντας οργανωμένοι σε ομάδες, 
διευκολύνονται στην εξερεύνηση των στοιχείων που τους ζητούνται. Ο εκπαιδευτικός 
ορίζει την περιοχή εξερεύνησης και στη συνέχεια οι ομάδες μαθητών υλοποιούν τις 
οδηγίες του φύλλου εργασίας.  

Τέλος, στην τρίτη φάση (ανασκόπηση - σύγκριση) πραγματοποιείται στην τάξη μια 
συζήτηση μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών σε ομάδες ή ατομικά. Γίνεται 
μια προσπάθεια ανασκόπησης των θεμάτων που διαπραγματεύθηκαν οι μαθητές 
στη δεύτερη φάση, αλλά και μια βαθύτερη θεώρησή τους με τη βοήθεια νέου φύλλου 
εργασίας ή κατάλληλων ερωτήσεων του εκπαιδευτικού για σύγκριση ή/και σύνθεση 
των προηγούμενων και των νέων γνώσεων.  

Για να μπορέσουν οι μαθητές να συζητήσουν, ανακαλώντας στοιχεία από την 
επίσκεψη, απαιτείται η ύπαρξη κάποιων εικόνων (φωτογραφίες, slides, video), οι 
οποίες προβάλλονται ταυτόχρονα με τη συζήτηση για ταυτοποίηση στοιχείων. 
Επιπλέον, μπορούν να συζητηθούν τα σημεία εκείνα που φαίνεται να εντυπωσίασαν 
τους περισσότερους μαθητές. Η φάση αυτή μπορεί να έχει ένα μεταγνωστικό 
χαρακτήρα, αν ο εκπαιδευτικός ζητήσει από τους μαθητές να περιγράψουν τις 
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αρχικές και τις τελικές απόψεις για κάποιο ζήτημα, καθώς και τα στοιχεία που τους 
επηρέασαν, ώστε να αλλάξουν άποψη.  

Στον παρακάτω Πίνακα 2 συνοψίζονται τα παραπάνω χαρακτηριστικά στοιχεία του 
μοντέλου αυτού καθοδηγούμενης διερεύνησης, σύμφωνα με τον Καριώτογλου 
(2003). 

 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά στοιχεία μοντέλου διερεύνησης (Καριώτογλου, 2003) 

Η πρόταση των DeWitt & Osborne (2007) σχετικά με το FMP (Framework for 
Museum Practice) θέτει ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη δημιουργία υποστηρικτικού 
υλικού για τις σχολικές επισκέψεις σε χώρους τεχνολογίας και επιστήμης (όπως π.χ. 
μουσεία), το οποίο θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες τους, όπως οι ίδιοι τις αντιλαμβάνονται, καθώς και την ατζέντα τους για την 
επίσκεψη. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι, για να αποτελέσουν οι σχολικές επισκέψεις σε 
τέτοιου είδους χώρους ουσιαστικές μαθησιακές εμπειρίες, θα πρέπει να εστιάσουμε 
στους εκπαιδευτικούς και στη διεύρυνση των πρακτικών τους, έτσι ώστε να μπορούν 
να αξιοποιούν το είδος της μάθησης, το οποίο συντελείται σε ένα άτυπο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. 

Οι παραπάνω προτάσεις αντιμετωπίζουν το θέμα του σχεδιασμού σχολικών 
επισκέψεων σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίσουν τον τρόπο να αξιοποιήσουν διδακτικά αυτές 
τις επισκέψεις μέσα από τον εμπλουτισμό των διδακτικών πρακτικών τους. Ωστόσο, 
θεωρούμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε εξίσου στις απόψεις, οι οποίες βρίσκονται 
πίσω από αυτές τις πρακτικές και ορίζουν το πλαίσιο λήψης των αποφάσεων. 

Στο σημείο αυτό, με βάση όλα τα παραπάνω θεωρητικά στοιχεία που αναπτύχθηκαν, 
μπορεί να τεθεί το πλαίσιο για την αξιολογική ανάλυση των διδακτικών απόψεων και 
πρακτικών του κάθε ενός από τους 2 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (βλ. παρακάτω) στην ομάδα που 
ασχολήθηκε με την οργάνωση επισκέψεων σε χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα 
στοιχεία αυτά θα παρουσιαστούν στο ερευνητικό μέρος της εργασίας που ακολουθεί. 
Επιπλέον, θα λάβουμε υπόψη, όσα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν στην 
αναστοχαστική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο τέλος των διαδικασιών, αλλά 
και τις παρατηρήσεις που κρατήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος από 
τους ερευνητές.   

  

Φάσεις Στόχοι Χώρος Δραστηριότητες Παρατηρήσεις 

Εξοικείωση Κινητοποίηση  

Δημιουργία 
πλαισίου 

Σχολείο Μελέτη 
υποστηρικτικού 

υλικού 

Η μάθηση δεν 
είναι αυτοσκοπός 

Επίσκεψη Μάθηση Χώρος μη τυπικής 
εκπαίδευσης 

Φύλλο εργασίας και 
περιβάλλον 

Καθοδηγούμενη, 
ομαδοσυνεργατική 

έρευνα 

Ανασκόπηση Μετα-γνωστικός Σχολείο Σχολείο – Υλικά 
επίδειξης και φύλλο 

εργασίας 

Τι έμαθαν και πώς 
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5.5.Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές 

Επιστήμες»  

 

5.5.1. Γενικές Αρχές του Προγράμματος  

 
Το πρόγραμμα "Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες" (Δράση 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ ΓΓΕΤ) έχει στόχο να μελετήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις της 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό της διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστημών στη βάση της διερευνητικής προσέγγισης, αντί της χρήσης του 
εγχειριδίου με τη μέθοδο της μεταφοράς του περιεχομένου, αλλά και τη διεύρυνση 
των διδακτικών απόψεων και πρακτικών τους και γενικότερα, την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη (Μαλανδράκης κ.ά., 2014). 
 
Δευτερεύοντες στόχοι του προγράμματος είναι α) η ανάπτυξη ενός Προγράμματος 
Σπουδών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις ΦΕ β) η 
παραγωγή 6 Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών (ΔΜΑ), ως δειγμάτων καλής 
πρακτικής για την εκπαίδευση των ΦΕ και γ) η ανάπτυξη βασικών τυποποιημένων 
χαρακτηριστικών των ΔΜΑ. Ακόμα, εκπαιδευτικοί στόχοι ήταν να αναπτύξουν νέες 
ΔΜΑ ή να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες που τους δόθηκαν στηριζόμενοι στις 
παρακάτω αρχές: 

 Διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου, ώστε να είναι κατάλληλο για 
το στοχούμενο πληθυσμό. 

 Αξιοποίηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα 
των ΦΕ. 

 Χρήση των ΤΠΕ.  
 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων βασισμένων στη διερευνητική προσέγγιση της 

μάθησης. 

Έτσι, λοιπόν, επιλέχθηκαν 13 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, σε συνεργατικό και 
συμμετοχικό περιβάλλον, στην Β΄ φάση του προγράμματος εκπαιδεύτηκαν σε 
διδακτικές μαθησιακές ακολουθίες και υλικά που συνιστούν "καλές διδακτικές 
πρακτικές", τις οποίες στη συνέχεια, τροποποίησαν και εφάρμοσαν στις τάξεις τους. 
Στην επόμενη, Γ΄ κατά σειράν, φάση, όπου εντάσσεται και η παρούσα εργασία, 
σχεδίασαν, ανέπτυξαν, εφάρμοσαν και αξιολόγησαν τις δικές τους διδακτικές 
μαθησιακές ακολουθίες («καλές πρακτικές») και τα υλικά που χρησιμοποίησαν. Στη 
διαδικασία αυτή οι ερευνητές παρείχαν υποστήριξη και καθοδήγηση, όπου 
χρειαζόταν, προς τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να παρεμβαίνουν στις τελικές τους 
αποφάσεις. 
 
Αναλυτικότερα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις 
Φυσικές Επιστήμες», λοιπόν, συμμετείχαν 3 ομάδες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (5 
νηπιαγωγοί – 6 δάσκαλοι) και Δευτεροβάθμιας (2 καθηγήτριες Φυσικών Επιστημών) 
εκπαίδευσης. Οι 13 εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν στο πρόγραμμα για τη διαμόρφωση 
υπαρχουσών και την ανάπτυξη νέων ΔΜΑ ως δείγματα καλής πρακτικής στα 
παρακάτω θέματα: 

1) Οργάνωση επισκέψεων σε Τεχνοεπιστημονικά μουσεία  (Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση) 

2) Διδασκαλία του Κύκλου του νερού και της σημασίας του στη ζωή μας 
(Προσχολική Εκπαίδευση) 

3) Διδασκαλία της Επιστήμης των Υλικών και Νανοτεχνολογίας  (A/βάθμια 
Εκπαίδευση) 
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Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος, εν ολίγοις ήταν τα εξής:  

 Ο εμπλουτισμός της έρευνας για την ένδο-υπηρεσιακή επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, που ειδικά για την Ελληνική πραγματικότητα υστερεί.  

 Η ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών για την επιμόρφωση υπηρετούντων 
εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης τόσο σε τυπικά περιβάλλοντα ΦΕ, 
όσο και σε άτυπα.  

 Η ανάπτυξη διδακτικών υλικών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (6 
ΔΜΑ).  

 Η ανάδειξη τυποποιημένων χαρακτηριστικών των ΔΜΑ – ΦΕ. 
 

5.5.2 Η μελέτη της ομάδας εκπαιδευτικών για την «Οργάνωση επισκέψεων σε 

Τεχνοεπιστημονικά Μουσεία» 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία αναφέρεται στην ομάδα με θέμα «Οργάνωση 
επισκέψεων σε Τεχνοεπιστημονικά Μουσεία» που σχετίζεται με τη μη τυπική 
εκπαίδευση, όπου συμμετείχαν 2 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 2 
εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή 4 συνολικά εκπαιδευτικοί.  Για 
τις ανάγκες της εν λόγω εργασίας μελετήθηκαν οι 2 εκ των 4 εκπαιδευτικών από τη 
Δευτεροβάθμια. 

Πραγματοποιήθηκαν σε πρώτη φάση, συναντήσεις επιμόρφωσης και προετοιμασίας 
με ποικίλες συζητήσεις, όπου ανταλλάχθηκαν ιδέες και απόψεις μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και της ομάδας των ερευνητών του Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια της 
επιμόρφωσης αυτής για συνολικά 6 διδακτικές ώρες, έγινε λόγος από την 
επιστημονική ομάδα για συγκεκριμένες θεματικές όπως τη παιδαγωγική γνώση 
περιεχομένου (ΠΓΠ) ΦΕ και το διδακτικό μετασχηματισμό αυτού, τη διερεύνηση, τις 
ιδέες (εναλλακτικές αντιλήψεις) των μαθητών και τη μη τυπική εκπαίδευση 
(οργάνωση επισκέψεων σε τεχνοεπιστημονικούς χώρους). Η μελέτη των απόψεων, 
των κινήτρων, των αυθόρμητων εκφράσεων και σκέψεων, αλλά και των διδακτικών 
πρακτικών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη για τον 
προσδιορισμό των διαφορετικών προφίλ τους. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, 
σημαντική υπήρξε η καταγραφή όλων των δεδομένων που συλλέγονταν με 
συνεντεύξεις, παρατήρηση (κλείδες παρατήρησης) και σε ημερολόγια από την ομάδα 
τόσο των ερευνητών όσο και των εκπαιδευτικών. 

Ειδικά στην έναρξη του προγράμματος διατυπώθηκαν ποικίλοι προβληματισμοί και 
προτάσεις σχετικά με το εάν οι ομάδες των συμμετεχόντων μαθητών είναι 
συνηθισμένες σε επισκέψεις τρίτων στο χώρο της σχολικής τάξης, εάν υπάρχουν 
πιθανά προβλήματα στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους (π.χ. «Θα χρησιμοποιηθεί ίδια 
ή διαφορετική θεματική στις 2 βαθμίδες;», «Είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί 
διαφορετική θεματική; Αν η θεματική είναι η ίδια, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
σύγκριση των συλλεχθέντων δεδομένων από τις 2 βαθμίδες»). Επιπλέον, προτάθηκε 
η αξιοποίηση 10-12 διδακτικών ωρών στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης 
Ζώνης για το Δημοτικό υπό τη μορφή project. Η διάρκεια συνολικά πραγματοποίησης 
των διδακτικών σχεδίων – ακολουθιών υπολογίστηκε στις 3 εβδομάδες σε κάθε μια 
από τις 2 φάσεις εφαρμογής τους στις τάξεις. 

Μέσω των καταγραφών με παρατηρήσεις σε κλείδες παρατήρησης και σε 
ημερολόγια των ερευνητών στη διάρκεια των συναντήσεων και των συζητήσεων, 
καθώς και από την τελική αναστοχαστική συζήτηση, παρουσιάστηκαν και οι αλλαγές 
στις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών και με βάση τα δεδομένα που 
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συλλέχθηκαν, βασικός στόχος πλέον είναι η ανάπτυξη ενός Προγράμματος Σπουδών 
για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες.  
 

5.5.3 Η Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί 

 
Έχοντας ως βάση τις ήδη διαμορφωμένες απόψεις τους για τη διδασκαλία των ΦΕ, οι 
οποίες καταγράφηκαν στη Β΄ φάση, οι 2 εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους 
ερευνητές μελέτησαν όσα είχαν ήδη εφαρμόσει και κατόπιν, σχεδίασαν και 
ανέπτυξαν, ανατρέχοντας σε βιβλιογραφία, και κατόπιν εφάρμοσαν και αξιολόγησαν 
τη δική τους ΔΜΑ διάρκειας 12 περίπου διδακτικών ωρών (3 δίωρα πριν από 
επίσκεψη πεδίου, 1 επίσκεψη πεδίου διάρκειας περίπου 4 ωρών, 1 δίωρο μετά την 
επίσκεψη) με συνολικά 5 διδακτικά σενάρια. Στη ΔΜΑ δόθηκε o θεματικός τίτλος  
«Σχεδίαση και Εφαρμογή μιας επίσκεψης στη ΔΕΗ – Ηλεκτρογεννήτρια». Είναι 
σημαντικό να αναφερθεί ότι προτού εφαρμοστεί η ΔΜΑ με κέντρο τον 
ηλεκτρομαγνητισμό, στις τάξεις του Γυμνασίου έγινε προεργασία για εξοικείωση των 
μαθητών με το φαινόμενο του μαγνητισμού και τις σχετικές με αυτό έννοιες (π.χ. 
μαγνητικές δυνάμεις, μαγνητικοί πόλοι, έλξη/ άπωση, μαγνητικά υλικά, μαγνητικό 
πεδίο κ.λπ.).  

Η νέα ΔΜΑ, η οποία ήταν αποτέλεσμα της άσκησης των εκπαιδευτικών στο διδακτικό 
σχεδιασμό από τις προηγούμενες 2 φάσεις του προγράμματος, περιλαμβάνει 
συνοπτικά τα ακόλουθα: Το 1ο και το 2ο δίωρο (2 πρώτα διδακτικά σενάρια) 
αναφέρεται στις μαγνητικές - ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες των υλικών που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος, τη 
λειτουργία της ηλεκτρογεννήτριας και τις πηγές ενέργειας.  Μέσω σχετικών 
πειραμάτων (π.χ. Oersted ή Faraday) και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα 
διδακτικά σενάρια αυτής και ειδικά στο 3ο (π.χ δραστηριότητες σε σχέση με τις 
υπηρεσίες, το εργαζόμενο προσωπικό, τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό ρόλο της 
ΔΕΗ), γίνεται προετοιμασία των μαθητών για μια ημερήσια επίσκεψη στο ΚΠΕ Βεύης 
– Μελίτης, στο λιγνιτωρυχείο της Αχλάδας και στον ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας (4ο 
διδακτικό σενάριο). Ιδιαίτερα, σημαντικό είναι ότι, μετά το πέρας της επίσκεψης, 
ακολουθεί ένα 5ο δίωρο – διδακτικό σενάριο στη σχολική τάξη για μια 
ανακεφαλαιωτική – μεταγνωστική συζήτηση και άλλες δραστηριότητες για την 
επίσκεψη με κατάθεση εμπειριών, προβληματισμών και παρατηρήσεων των 
μαθητών. 

Η ΔΜΑ που σχεδιάστηκε προς εφαρμογή από τις εκπαιδευτικούς της ΔΕ, 
περιελαμβάνει τη μέθοδο διδασκαλίας με ομάδες jigsaw ή ομάδες εργασίας με την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο, φύλλα εργασίας για τους μαθητές βασισμένα στη 
διερεύνηση, καθώς και τη χρήση μοντέλων σχετικών με τον ηλεκτρομαγνητισμό, 
καθώς και την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ). Η συγκεκριμένη ΔΜΑ 
βασίστηκε πολύ ως προς τη δομή και το περιεχόμενο στην έτοιμη ΔΜΑ που είχε 
δοθεί στις 2 εκπαιδευτικούς για μετασχηματισμό, εφαρμογή και αξιολόγηση στην 
προηγούμενη φάση (Β΄φάση) του προγράμματος.  

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται συνοπτικά τα 5 διδακτικά σενάρια της ΔΜΑ με βάση 
τη διερεύνηση για την οργάνωση μια επίσκεψης σε χώρους μη τυπικής εκπάιδευσης, 
σύμφωνα με το σχεδιασμό των 2 εκπαιδευτικών ΔΕ. 
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Πίνακας 3: 2
η
 Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία Εκπαιδευτικών Β/θμιας 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
(διδακτικών 

ωρών) 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

1
ο
 2 ώρες 

Οι μαθητές μέσω 
καθοδήγησης να 
ανακαλύψουν ότι το 
ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί 
μαγνητικές δυνάμεις και ότι 
οι μαγνήτες ασκούν δυνάμεις 
στους αγωγούς που 
διαρρέονται από ηλεκτρικό 
ρεύμα.  

 

-Εισαγωγική συζήτηση για: 1) Σιδηρομαγνητικά υλικά - μαγνήτες, 
είδη μαγνητών, μαγνητική πυξίδα και το μαγνητικό πεδίο. 2) 
Ηλεκτρομαγνήτης: α) μαγνητικές ιδιότητες αγωγών που διαρρέονται 
από ηλεκτρικό ρεύμα (πείραμα Oersted), και αντίστροφα, δυνάμεις 
που δέχονται οι ρευματοφόροι αγωγοί από τους μαγνήτες. β) Κίνηση 
ενός μαγνήτη μέσα σε πηνίο που έχει τα άκρα του συνδεδεμένα ή 
ενός πηνίου μέσα σε μαγνητικό πεδίο, δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα 

(πείραμα Faraday)   Φαινόμενο όπου στηρίζεται η λειτουργία της 
ηλεκτρογεννήτριας. 

-Διερεύνηση στο διαδίκτυο και στη βιβλιογραφία – Πειραματικές 
δραστηριότητες με μέθοδο jigsaw. 

 

2
ο
 2 ώρες 

 

Οι μαθητές να ανακαλύψουν 
μέσω καθοδήγησης τους 
διαφορετικούς τρόπους με 
τους οποίους μπορεί να 
κινηθεί μια 
ηλεκτρογεννήτρια, και να 
εντοπίσουν τους πιο 
οικολογικούς τρόπους. 

 

 

-Εισαγωγική συζήτηση για: 1) αρχή λειτουργίας της 
ηλεκτρογεννήτριας και τα μέρη από τα οποία αποτελείται. 2) 
Ηλεκτρική ενέργειας και άλλες μορφές ενέργειας - Μετατροπές 
ενέργειας. 3) Πηγές ενέργειας - ανανεώσιμες και μη - κατάταξη 
λιγνίτη στις μη ανανεώσιμες.  

-Διερεύνηση στο διαδίκτυο και στη βιβλιογραφία – Πειραματικές 
δραστηριότητες με ομαδοσυνεργατική μέθοδο. 

 

3
ο
 2 ώρες 

Οι μαθητές να διερευνήσουν 
και να συλλέξουν στοιχεία 
και ερωτήματα για την 
επικείμενη επίσκεψη σχετικά 

με τις βασικές υπηρεσίες της 
ΔΕΗ, τα επαγγέλματα και τις 
σπουδές των εργαζομένων 
της, τον κοινωνικό ρόλο της, 
την επίδραση του 
εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στο 
περιβάλλον. 

 

-Περιγραφή τρόπου λειτουργίας ενός εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (ορυχείο - μέρη εργοστασίου - παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος) με προβολή εκπαιδευτικών βίντεο (π.χ. «Το 
ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας») 

-Διερεύνηση στο διαδίκτυο και στη βιβλιογραφία για τις υπηρεσίες 
της ΔΕΗ, τα επαγγέλματα και τις σπουδές των εργαζομένων της, τον 
κοινωνικό ρόλο της, την επίδραση εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στο περιβάλλον, τη διαχείριση των καυσαερίων, 
το βιολογικό καθαρισμό του χρησιμοποιούμενου νερού, την 
τηλεθέρμανση.  

-Οδηγίες εκπαιδευτικού προς μαθητές για το σχεδιασμό και την 
πραγματοποίηση της επίσκεψης στο ορυχείο λιγνίτη της Αχλάδας και 
στον ΑΗΣ Μελίτης. 

4
ο
 

Ημερήσια 
επίσκεψη σε 

τεχνο -
επιστημονικ
ούς χώρους 

Οι μαθητές να 
πραγματοποιήσουν 
οργανωμένα την επίσκεψη 
πεδίου, έχοντας ως βάση 
την προετοιμασία τους στη 
σχολική τάξη. 

 

-Πραγματοποίηση επίσκεψης στο ΚΠΕ Βεύης, στο λιγνιτωρυχείο 
Αχλάδας και στον ΑΗΣ Μελίτης.  

-Περιήγηση στους χώρους και ενημέρωση από στελέχη ΚΠΕ και 
ΑΗΣ για: α) σχηματισμό λιγνίτη και τρόπο μεταφοράς του, β) την 
λειτουργία των γεννητριών, γ) τον μετασχηματισμό της ενέργειας, δ) 
τη διαχείριση των αερίων, υγρών και στερεών ρύπων και ε) τα 
αποκεντρωμένα συστήματα ελέγχου της λειτουργίας του 
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

-Απαντήσεις σε ερωτήσεις των μαθητών πάνω σε θέματα που τους 
ενδιαφέρουν και για τα οποία προετοιμάστηκαν πριν από την 
επίσκεψη. 

5
ο
 2 ώρες 

Οι μαθητές να 
αναστοχαστούν και να 
εκφραστούν σχετικά με την 
εμπειρία τους από την 
επίσκεψη μέσω 
οργανωμένων 
δραστηριοτήτων στη σχολική 
τάξη. 

Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού γίνεται ανακεφαλαιωτική 
συζήτηση για την επίσκεψη στη ΔΕΗ. Αναδύονται πιθανές απορίες 
και γίνονται παρατηρήσεις από τους μαθητές, και εκφράζονται οι 
εντυπώσεις τους από την επίσκεψη (θετικές ή αρνητικές). Τέλος 
δίνονται οδηγίες και συζητιούνται απόψεις για τη συγγραφή της 
αναφοράς που θα παρουσιάσουν οι μαθητές. 
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5.6 Σκοπός, στόχοι, υπόθεσεις και ερωτήματα της έρευνας 

 

Με την εν λόγω μελέτη που βασίστηκε σε 2 εκπαιδευτικούς ΔΕ και η οποία 
παρουσιάζεται αναλυτικά σε αυτό το μέρος της εργασίας, στοχεύουμε στην ενίσχυση 
του πεδίου έρευνας για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΦΕ 
με διερευνητικό χαρακτήρα, ώστε να δοθεί ώθηση στην ήδη υπάρχουσα αλλά και στη 
μελλοντική επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς και να υπάρξει αναμόρφωση στις 
απόψεις και τις διδακτικές πρακτικές.  

Βασικός σκοπός, λοιπόν, της εργασίας είναι η μελέτη της εξελικτικής πορείας των 
διδακτικών απόψεων και πρακτικών 2 εκπαιδευτικών κατά την σχεδίαση, ανάπτυξη, 
εφαρμογή και αξιολόγηση από τους ίδιους μιας δικής τους ΔΜΑ για τις ΦΕ με 
κεντρικό θεματικό άξονα τον ηλεκτρομαγνητισμό και την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της μελέτης της ομάδας για την 
«Οργάνωση επισκέψεων σε Τεχνοεπιστημονικά Μουσεία» και συγκεκριμένα των 2 
εκπαιδευτικών ΔΕ, ο ερευνητικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι: 

 Να μελετηθεί και να περιγραφεί η εξέλιξη στις απόψεις και τις πρακτικές του 
κάθε ενός εκ των δύο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας ως προς 9 βασικούς 
άξονες του εκπαιδευτικού προγράμματος κατά τη σχεδίαση, ανάπτυξη, 
εφαρμογή και αξιολόγηση από τους ίδιους δικών τους νέων ΔΜΑ για τις ΦΕ.  

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που τίθεται με βάση τον 1ο στόχο είναι το εξής:  

- Ποια είναι η εξέλιξη στις απόψεις και στις πρακτικές κάθε εκπαιδευτικού ως 
προς τις πτυχές (άξονες) που μελετώνται στη διάρκεια της Γ΄ φάσης του 
εκπαιδευτικού προγράμματος;  

Να σημειωθεί ότι ενδέχεται να αναδειχθούν και κάποιοι παράγοντες που να ευνοούν 
ή να δυσκολεύουν την αλλαγή αυτή. 

Η υπόθεσή της έρευνάς μας είναι ότι «οι απόψεις και οι πρακτικές των 2 
εκπαιδευτικών θα εξελιχθούν σε πιο σύγχρονες σε σχέση με τις παραδοσιακές που 
ήδη κατέχουν και εφαρμόζουν στη διδασκαλία ΦΕ». 
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Κεφάλαιο 6: Μεθοδολογία Έρευνας 
 
Η μέθοδος έρευνας που ακολουθήθηκε σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος STED, περιλάμβανε την καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης των 
εκπαιδευτικών, των ικανοτήτων και των αναγκών τους σε σχέση με το σχεδιασμό και 
το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Οι σχετικές αλλαγές για τους 2 εκπαιδευτικούς 
διαπιστώθηκαν μέσω παρατηρήσεων και καταγραφών τόσο κατά την αναθεώρηση 
και την εφαρμογή των αρχικών, έτοιμων ΔΜΑ όσο και κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης, εφαρμογής και αναθεώρησης των δικών τους ΔΜΑ.  
 
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι και εργαλεία έρευνας του 
προγράμματος. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω ειδικά 
διαμορφωμένης κλείδας παρατήρησης της διδασκαλίας από ερευνητές του 
προγράμματος, η οποία εστίαζε στις πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στη 
σχολική τάξη. Επιπλέον, η αναστοχαστική - μεταγνωστική συζήτηση μετά το πέρας 
της εφαρμογής της ΔΜΑ έπαιξε ρόλο συμπλήρωσης των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν με την παραπάνω κλείδα παρατήρησης. Στη συνέχεια, λοιπόν, 
παρατίθενται ορισμένα βασικά στοιχεία για τις μεθόδους και τα ερευνητικά εργαλεία 
της έρευνάς μας.  
 

6.1 Ερευνητική διαδικασία: Η Μελέτη Περίπτωσης  

 

Η μελέτη περίπτωσης μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν στα μεθοδολογικά κείμενα ως 
ένα είδος «εύκολης επιλογής» που είναι αποδεκτή μόνον ως ένας διερευνητικός 
πρόδρομος σε κάποιο «αυστηρό» πείραμα ή δειγματοληπτική έρευνα ή ως ένα 
συμπλήρωμα σε τέτοιες προσεγγίσεις. Σήμερα, όμως, αποτελεί μια ουσιαστική 
διακριτή ερευνητική στρατηγική με το δικό της σχέδιο. (Robson, 2007:213) 
 
Με τον όρο «μελέτη περίπτωσης», εννοούμε κατά τον Yin (1981) «μια στρατηγική 
διεξαγωγής έρευνας που περιλαμβάνει μια εμπειρική διερεύνηση ενός συγκεκριμένου 
σύγχρονου φαινομένου μέσα στο πραγματικό πλαίσιο της ζωής, χρησιμοποιώντας 
πολλαπλές  πηγές απόδειξης». Αναλύοντας τον παραπάνω ορισμό μπορούμε να 
πούμε ότι η μελέτη περίπτωσης, λοιπόν, είναι μια στρατηγική, δηλαδή μια στάση ή 
προσέγγιση παρά μια μέθοδος που ενδιαφέρεται για την έρευνα υπό την ευρεία της 
έννοια και περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την αξιολόγηση και ερμηνεία των 
συλλεχθέντων από αυτήν δεδομένων. Ακόμα, είναι εμπειρική καθώς βασιζόμαστε 
στη συλλογή αποδείξεων για το τι συμβαίνει και στο πλαίσιο αυτής γίνεται μελέτη 
μιας συγκεκριμένης περίπτωσης. Επίσης, οι μελέτες περίπτωσης εστιάζουν σε 
φαινόμενα, δηλαδή τυπικά σε καταστάσεις, όπου το όριο μεταξύ του φαινομένου και 
του πλαισίου δεν είναι σαφές, ενώ διεξάγονται, χρησιμοποιώντας πολλαπλές 
μεθόδους αποδείξεων ή συλλογής δεδομένων (π.χ. παρατηρήσεις, ερωτηματολόγιο, 
συνέντευξη). 
 
Το κεντρικό προσδιοριστικό χαρακτηριστικό είναι η επικέντρωση σε μια συγκεκριμένη 
περίπτωση. Ωστόσο, θα πρέπει να αναδειχθεί η σημασία του πλαισίου ή του 
περιβάλλοντος. (Robson, 2007:212) Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο ερευνητής της 
μελέτης περίπτωσης κατά κανόνα ερευνά τα χαρακτηριστικά μιας μονάδας (Cohen & 
Manion, 1994:153-154), όπως για παράδειγμα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων 
(π.χ. 2 εκπαιδευτικών), χρησιμοποιώντας συνδυασμό ερευνητικών μεθόδων και 
τεχνικών.  
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6.2 Οι συμμετέχοντες  της έρευνας  

 

Το δείγμα της παρούσας μελέτης συγκροτείται από δύο (2) εκπαιδευτικούς 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι συμμετείχαν στην ομάδα για την 
«Οργάνωση επισκέψεων σε Τεχνοεπιστημονικά Μουσεία». Και οι δυο εκπαιδευτικοί 
ήταν θηλυκού γένους, με προϋπηρεσία άνω των 5 χρόνων στο χώρο της ΔΕ ως 
καθηγήτριες Φυσικής και σημαντική διδακτική εμπειρία σε γνωστικά αντικείμενα ΦΕ 
(Φυσική, Βιολογία και Χημεία) για μαθητές Γυμνασίου. Για λόγους ανωνυμίας, στη 
συγκεκριμένη μελέτη θα αναφέρονται ως Εκπαιδευτικός Α (ή ΕκΑ) και Εκπαιδευτικός 
Β (ή ΕκΒ). Nα σημειωθεί ότι ο μικρός αριθμός του δείγματος (2 εκπαιδευτικοί ΔΕ κατά 
περίπτωση) αποτελεί περιορισμό της γενίκευσης των ευρημάτων, καθώς πρόκειται 
για μελέτη περίπτωσης. Ακόμα, οι δυο εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμά STED μετά από υλοποίηση διαγωνισμού με κριτήρια. Η συμμετοχή 
ήταν εθελεοντική και η επιλογή έγινε κατόπιν προφορικής συνέντευξης με 
συνεκτίμηση των προσόντων που κατατέθηκαν σε φάκελο από τον κάθε 
εκπαιδευτικό. 

 

6.3 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

6.3.1 Παρατήρηση – Κλείδα παρατήρησης 

 

Η παρατήρηση ως μέθοδος, επειδή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς σε μια μελέτη. Συνήθως χρησιμοποιείται σε 
διερευνητικές φάσεις, όταν προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει σε μια 
κατάσταση ως προάγγελος στον μετέπειτα έλεγχο των αντιλήψεων που 
επετεύχθησαν.  

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτική ή συμπληρωματική μέθοδος 
για να συλλέξουμε δεδομένα που μπορεί να συμπληρώσουν ή να διαφωτίσουν 
δεδομένα που επιτεύχθηκαν με άλλα μέσα. Για παράδειγμα, εάν η βασική 
προσπάθεια σε μια συγκεκριμένη μελέτη αφιερώνεται σε μια σειρά συνεντεύξεων ή 
σε ερωτηματολόγια, η παρατήρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επικυρώσουμε 
ή να επιβεβαιώσουμε τα μηνύματα που μας έδωσαν οι συνεντεύξεις (Robson, 
2007:367-370). 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
παρατήρηση και την καταγραφή ως βασικές λειτουργίες της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Η παρατήρηση θεωρείται επιλογή, διαδικασία και ερμηνεία, ενώ η 
καταγραφή στηρίζεται στην παρατήρηση και αποτελεί βασικό μέρος του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού, της πράξης και της αξιολόγησης (Ντολιοπούλου, 
2004:51-52).  

Η παρατήρηση και η καταγραφή  θεωρούνται διαδικασίες που συνδέουν την 
εκπαιδευτική πράξη με τις μαθησιακές διαδικασίες των παιδιών, προάγουν την 
αμοιβαία μάθηση και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών και 
εκπαιδευτικών, καθώς δίνουν την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να επανεξετάσει και να 
βελτιώσει τις απόψεις και τις πρακτικές που εφαρμόζει στη διδακτική πράξη. Αν 
θέλουμε να μάθουμε τις διαδικασίες της σκέψης που πραγματοποιούνται κατά τη 
μαθησιακή διαδικασία, τότε δεν πρέπει να καταγράφουμε μόνο τι συνέβη στο παιδί, 
αλλά και τι συνέβη στον ίδιο τον εκπαιδευτικό (Ντολιοπούλου, 2004:51-52). Σε αυτό 
βοηθάει η παρατήρηση. 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η παρατήρηση ήταν η πρώτη μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της εξέλιξης του παιδιού (αλλαγές στη σωματική, 
συναισθηματική, νοητική του ανάπτυξη). Η παραπάνω πρακτική στηρίχτηκε στο 
γεγονός ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να μας εξηγήσουν τι κάνουν 
και γιατί το κάνουν. Τα αισθήματα και οι σκέψεις του παιδιού φαίνονται από τον 
τρόπο που κινείται ή κάθεται, από την έκφραση που είναι ζωγραφισμένη στο 
πρόσωπό του, από τη συμπεριφορά του στα άλλα παιδιά (Cohen, et al.1991:14). Στη 
σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, η παρατήρηση θεωρείται ως μια μέθοδος που 
εκτός από τον μαθητή, είναι καλό να εστιάσει και στον εκπαιδευτικό ως επαγγελματία 
και ως μια προσωπικότητα με δικές τις ιδέες, ενδιαφέροντα και δεξιότητες. 

Έχει διαπιστωθεί ότι με την παρατήρηση σχηματίζουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 
για το άτομο που παρατηρείται και μας δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης των 
αλλαγών και των παλινδρομήσεων σε αυτό. Η συνολική εικόνα που αποκομίζουμε 
δίνει οντότητα στο κάθε άτομο και δεν το αφήνει να χαθεί μέσα στο σύνολο, ενώ 
προβάλλει την ατομικότητά του. Ακόμα, οι παρατηρήσεις, είτε προέρχονται από τις 
προσωπικές καταγραφές του ίδιου του εκπαιδευτικού είτε από έναν άλλον 
παρατηρητή (π.χ. στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος), μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό σε επίπεδο αυτοαξιολόγησης και 
αξιολόγησης για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τη 
δημιουργία ενός πλούσιου σε ερεθίσματα μαθησιακού περιβάλλοντος και τη 
γενικότερη, βελτίωση των πρακτικών του. (Ντολιοπούλου, 2003:345-346). 

Ενδεχομένως, οι παρατηρήσεις που γίνονται για τον εκπαιδευτικό, να αποτελέσουν 
την αφετηρία για να εντοπίσει ο ίδιος τα θετικά σημεία, τις αδυναμίες, τα κενά και τις 
συνέπειες του αναλυτικού προγράμματος, έτσι ώστε να ελέγξει την 
αποτελεσματικότητα του τρόπου εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, θα μπορέσει να 
χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης για το σχεδιασμό και επανέλεγχο 
μελλοντικών πρακτικών που θα εφαρμόσει στη σχολική τάξη (Σιβροπούλου, 
1997:58-59) ή γιατί όχι και εκτός αυτής. 

Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία σε σχέση με την παρατήρηση, για την 
υλοποίηση των ερευνών του προγράμματος STED της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, 
δομήθηκε μια κλείδα παρατήρησης (ή πρωτόκολλο παρατήρησης) (Καριώτογλου, 
2014, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο εν λόγω 
πρόγραμμα.  

Πιο συγκεκριμένα, θέλοντας να περιγράψουμε τον πίνακα – κλείδα παρατήρησης του 
εκπαιδευτικού, μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή, αρχικά, παραθέτονται τα στοιχεία 
του παρατηρητή και του εκπαιδευτικού, η ημερομηνία παρατήρησης, ενώ ορίζεται το 
πλαίσιο διδασκαλίας (π.χ. διάταξη χώρου, δυναμικό της τάξης, δηλαδή ο αριθμός, το 
φύλο των μαθητών, διάρκεια διδασκαλίας, εάν οι μαθητές ήταν προϊδεασμένοι ή όχι 
για το αντικείμενο ή τη διαδικασία της διδασκαλίας) και δίνεται μια σύντομη 
περιγραφή αυτής.  

Κατόπιν, στην πρώτη από τις συνολικά 5 στήλες, δίνονται οι 8 βασικοί άξονες 
παρατήρησης, ενώ στις επόμενες 4 στήλες, ζητούνται Α) συγκεκριμένα σημεία 
εστίασης της παρατήρησης για κάθε έναν άξονα, Β) η συχνότητα εμφάνισης αυτών 
των σημείων (1: κυρίαρχη πρακτική, 2: λίγες φορές, 3: καθόλου), Γ) τεκμήρια (π.χ. 
παραδείγματα από τη διδασκαλία, ερωτήματα και απαντήσεις του εκπαιδευτικού ή 
των μαθητών) για επιβεβαίωση και Δ) παρατηρήσεις για ό, τι πιθανόν θεωρείτο 
σημαντικό σε σχέση με τη διδασκαλία και αξίζει να αναφερθεί. 

Ακόμα, οι άξονες της πρώτης στήλης (π.χ. Περιεχόμενο/ Μετασχηματισμός, Ιδέες 
Μαθητών - Ι.Μ. ή Εναλλακτικές Αντιλήψεις, Διδακτική μέθοδος –Διερεύνηση, Λεκτική 
αλληλεπίδραση, Υλικά, Πειράματα & ΤΠΕ, Επιστημολογική γνώση, Προετοιμασία, 
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επίσκεψη και αξιολόγηση σε χώρους ΤΕΠ) και τα αντίστοιχα σημεία - ερωτήσεις, τα 
οποία σημειώνονται - καταγράφονται με μια διαβάθμιση 1-3 (1: κυρίαρχη πρακτική, 
2: λίγες φορές, 3: καθόλου) ή/και με ΝΑΙ/ΟΧΙ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Οι άξονες 
παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω με βάση την κλείδα. Συγκεκριμένα: 

 Στον άξονα Περιεχόμενο / Μετασχηματισμός σημειώνονται σύντομα οι 
έννοιες, αρχές /νόμους, φαινόμενα και εφαρμογές που αναφέρει ο 
εκπαιδευτικός. Επίσης κάθε προσπάθεια τροποποίησης τους περιεχομένου 
για αν το κάνει πιο κατανοητό στους μαθητές του. Και η απλοποίηση είναι 
μετασχηματισμός, αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση. Και φυσικά ελέγχεται η 
απόστασή της από την επιστημονική γνώση.  

 Στον άξονα για τις Ιδέες (Εναλλακτικές Αντιλήψεις) των μαθητών 
καταγράφονται οι εναλλακτικές αντιλήψεις και κάθε προσπάθεια αλλαγής 
τους. Είτε με απλή αναφορά: π.χ. Αυτό είναι λάθος… Το σωστό είναι…, είτε 
με οργανωμένη δραστηριότητα εννοιολογικής αλλαγής.  

 Η Διερεύνηση (άξονας Διδακτική μέθοδος) είναι ένα φάσμα διαδικασιών, 
από την πλήρως καθοδηγούμενη ανακάλυψη (π.χ. δίνεται το ερώτημα, τα 
υλικά και η μέθοδος υλοποίησης) ως την ανοιχτή διερεύνηση (π.χ. ανελκύστε 
το βυθισμένο πλοίο, με όποιους τρόπους μπορείτε και αξιολογείστε τις λύσεις 
που προτείνετε). Στη διερεύνηση εντάσσεται η εκμάθηση, χρήση, 
τροποποίηση ή και δημιουργία μοντέλων. 

 Ως Λεκτική Αλληλεπίδραση νοείται η περιγραφή κάθε μορφής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή ή και μαθητών μεταξύ 
τους, καθώς και ο χαρακτηρισμός της συχνότητας της αλληλεπίδρασης, 
δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο εκπαιδευτικός ρωτά και απευθύνεται σε 2-3 
μαθητές, συνήθως τους ίδιους.  

 Ο άξονας της Επιστημολογικής Γνώσης αναφέρεται στη Φύση της 
Επιστήμης που σπάνια συζητιέται στις τάξεις. Κάθε αναφορά, όμως, σε 
μεταβλητότητα νόμων και θεωριών ή στις δυο σημαντικές θεωρίες (π.χ. 
ρεαλισμός/ θετικισμός  - εποικοδομητισμός/ιδεαλισμός) καταγράφεται σε αυτό 
το πεδίο. Κάτι ανάλογο είναι η αναφορά στην ανάγκη πολλών μετρήσεων. Στο 
συγκεκριμένο πεδίο κατατάσσονται και τα μοντέλα.  

 Στον άξονα της Διαδικαστικής Γνώσης καταγράφεται κάθε εκτέλεση 
πειράματος, σημειώνοντας ποιος το υλοποιεί, αν γίνονται υποθέσεις και 
γενικά αν ακολουθείται η επιστημονική διαδικασία. Επίσης αν διδάσκεται ρητά 
η διαδικαστική γνώση, ή υπονοείται ότι θα μαθευτεί, μέσω της υλοποίησης 
πειραμάτων.  

 Στον άξονα Προετοιμασία και επίσκεψη σε τεχνο – επιστημονικούς (ΤΕΠ) 
χώρους, καταγράφεται η ύπαρξη προετοιμασίας των μαθητών από τον 
εκπαιδευτικό για την επίσκεψη και η φύση αυτής της προετοιμασίας, ενώ κατά 
διάρκεια ή και μετά, όπως και πριν από την επίσκεψη αυτή, αναζητούνται και 
όλα τα παραπάνω. 

Είναι βασικό να ειπωθεί ότι, σύμφωνα με τον Καριώτογλου (2014), οι παραπάνω 
άξονες με βάση σύγχρονες μελέτες στο πεδίο της επαγγελματικής εξέλιξης 
εκπαιδευτικών, θεωρήθηκαν  σημαντικό να μελετηθούν στα πλαίσια του 
προγράμματος STED. Τέλος, η κλείδα περιλαμβάνει και ένα πεδίο, όπου ο 
παρατηρητής χαρακτηρίζει τη διδασκαλία συνολικά ως προς το διδακτικό μοντέλο 
που χρησιμοποιήθηκε. Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα καταγραφής του είδους 
συμμετοχής των μαθητών ανά διδακτική φάση (π.χ. τα παιδιά απαντούν στις 
ερωτήσεις του εκπαιδευτικού/ ανταποκρίνονται στις οδηγίες του/ κάνουν ερωτήσεις/ 
προτείνουν ιδέες/ αναλαμβάνουν δράση σύμφωνα με τις δικές τους ιδέες/ 
συνεργάζονται σε ομάδες/ παίρνουν πρωτοβουλίες ή αποφάσεις), καθώς και 
επιπρόσθετα σχόλια ή στοιχεία που ο ερευνητής – παρατηρητής κρίνει απαραίτητο 
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να καταγραφούν προς ενίσχυση του ερευνητικού έργου. Να σημειωθεί ότι 
πραγματοποιήθηκε εγκυροποίηση της συγκεκριμένης κλείδας μέσω 2 πιλοτικών 
εφαρμογών από 3 καθηγητές -ερευνητές του προγράμματος, 3 διδάκτορες και 10 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης, κατά τη διάρκεια συλλογής των δεδομένων και για 
αύξηση της εγκυρότητάς τους, σε κάθε διδασκαλία ή συνάντηση με τους 
εκπαιδευτικούς υπήρχαν τουλάχιστον δύο παρατηρητές οι οποίοι συμπλήρωναν, 
ανεξάρτητα ο ένας απο τον άλλο, είτε την αντίστοιχη κλείδα παρατήρησης (για τη 
διδασκαλία) είτε το αντίστοιχο ημερολόγιο (συναντήσεις εκτός τάξης).   
 

 

6.3.2 Αναστοχαστική – μεταγνωστική  συζήτηση 

 

Κατά την άσκηση του έργου του, ο κάθε εκπαιδευτικός καλείται να εφαρμόζει 
εκείνες τις διδακτικές πρακτικές και μεθόδους που καθιστούν τους μαθητές 
ανοιχτούς στη δια βίου μάθηση, αλλά και να δημιουργεί κίνητρα για αυτενέργεια 
των μαθητών, για ανάληψη πρωτοβουλίας και συνεχή συμμετοχή στις μαθησιακές 
διαδικασίες (Ξωχέλλης, 2005: 77- 85). Ακόμα, οφείλει να διαμορφώνει εκείνες τις 
συνθήκες που ευνοούν την αναζήτηση και τη διερεύνηση, εγείρουν την φυσική 
περιέργεια και τον προβληματισμό των μαθητών μέσα σε μια παιδοκεντρική, 
δημοκρατική και αναπτυξιακή ατμόσφαιρα, η οποία λειτουργεί ενισχυτικά για τον 
εκπαιδευτικό ως προς τον αναστοχασμό και την αναδόμηση των διδακτικών 
απόψεων και πρακτικών του.  

Η αλλαγή των διδακτικών πρακτικών στην τάξη επέρχεται ως αποτέλεσμα 
αλλαγής των απόψεων των εκπαιδευτικών. Υποστηρίζεται ακόμη ότι, πριν από 
την ουσιαστική αλλαγή στη διδακτική συμπεριφορά του δασκάλου, προηγείται η 
απόκτηση αυτογνωσίας με τη μορφή του στοχασμού πάνω σε προσωπικές 
αντιλήψεις και πρακτικές γνώσεις για τη διδασκαλία (Day, 2003:59, Zohar & 
Vaaknin, 2001:471).  
 
Σύμφωνα και με τις αρχές μάθησης ενηλίκων, η μαθησιακή διαδικασία που 
ταιριάζει στα χαρακτηριστικά των έμπειρων δασκάλων είναι ο κριτικός 
αναστοχασμός ή η μεταγνωστική διαδικασία που μετατρέπει την εμπειρία σε 
γνώση  (Κόκκος, 2005:22-23). Η διαδικασία του αναστοχασμού, λοιπόν, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική και για το λόγο αυτό υιοθετήθηκε η ύπαρξη αναστοχαστικών – 
μεταγνωστικών συζητήσεων στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι 
συζητήσεις αυτού του τύπου, μεταξύ ερευνητών και συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών, αποτέλεσαν ιδιαίτερα σημαντικές πηγές δεδομένων για τις 
διδακτικές απόψεις και πρακτικές του κάθε εκπαιδευτικού στα πλαίσια του 
σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της αξιολόγησης δικών τους ΔΜΑ.  
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6.4 Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας  
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν για τις 2 εκπαιδευτικούς ΔΕ της ομάδας «Οργάνωση επισκέψεων σε 
Τεχνοεπιστημονικά Μουσεία». Τα δεδομένα αφορούσαν στο περιεχόμενο ΦΕ και το 
διδακτικό μετασχηματισμό αυτού, τη διερεύνηση, καθώς και σε  άλλα σημαντικά 
στοιχεία για την οργάνωση επισκέψεων σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης, 
όπως ήταν ο χώρος της ΔΕΗ στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
«ΑΗΣ Μελίτης», όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη με τους μαθητές. Τα εν λόγω 
δεδομένα καταγράφηκαν με τα ερευνητικά εργαλεία και τις μεθόδους (κλείδα 
παρατήρησης, αναστοχαστική – μεταγνωστική συζήτηση) που παρουσιάστηκαν 
αναλυτικά παραπάνω και  αξιοποιήθηκαν και στην Γ΄ φάση του προγράμματος 
STED. 

Από 2 ερευνητικά εργαλεία (κλείδες παρατήρησης και τελική αναστοχαστική 
συνέντευξη) συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να γίνει η ανάλυση και 
η ερμηνεία αυτών και να προκύψουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Για την ποιοτική 
ανάλυση των δεδομένων έγινε μία σταδιακή προσπάθεια ομαδοποίησης αυτών σε 
κατηγορίες που είτε εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία είτε αναδείχθηκαν για την 
υλοποίηση των ερευνών του εκπαιδευτικού προγράμματος (βλ. Καριώτογλου, 2014). 
Πρέπει να επισημανθεί ότι για τη συγκέντρωση όλων των προς ανάλυση στοιχείων 
που συλλέχθηκαν από τα ερευνητικά εργαλεία, έγινε χρήση του προγράμματος 
Microsoft Office Excel 2007.  

Να σημειωθεί ότι με το εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 
που δομήθηκε στο Excel και αξιοποιήθηκε στην παρούσα ποιοτική ανάλυση, δίνεται 
έμφαση στο πώς και στο αν αλλάζει κάτι στους εκπαιδευτικούς για κάθε άξονα 
ανάλυσης, σύμφωνα με όσα παρατηρούνται από τους ερευνητές για τους 
εκπαιδευτικούς. Επίσης, να τονιστεί ότι με βάση τις Γραμμές του Excel, 
παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη του κάθε εκπαιδευτικού. Το εργαλείο αυτό ανάλυσης 
δομήθηκε από ερευνητές του προγράμματος STED, ώστε να περιληφθούν 
συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τα ερευνητικά εργαλεία για 
όλους τους άξονες που αναφέρονται στην κλείδα παρατήρησης. Οι 11 άξονες 
ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν είναι:  

1. Περιεχόμενο/ Διδακτικός Μετασχηματισμός Περιεχομένου (Content 
Transformation) 

2. Εναλλακτικές Αντιλήψεις – Ιδέες μαθητών (Children’ s ideas) 
3. Διδακτική μέθοδος – Διερεύνηση (Teaching – Inquiry) 
4. Λεκτική αλληλεπίδραση (Verbal Interaction)  
5. Υλικά – Πειράματα – ΤΠΕ (Material – Experiment – ICTS) 
6. Διαδικαστική Γνώση (Procedural Knowledge) 
7. Επιστημολογική γνώση (NOS - Nature of Science) 
8. Επίσκεψη πεδίου σε τεχνο - επιστημονικούς χώρους (Field visit_ PRE/ DURING/ 

POST) 
9. Διδακτικό μοντέλο (Model of Teaching) 
10. Γενική περιγραφή της τάξης (General class description) 
11. Άλλο (Other) 

Στο συγκεκριμένο εργαλείο ανάλυσης περιλαμβάνονται συνολικά 13 φύλλα (Sheets), 
ένα για κάθε άξονα ανάλυσης με εξαίρεση στον άξονα «Επίσκεψη πεδίου σε τεχνο - 
επιστημονικούς χώρους» που χωρίστηκε σε 3 μέρη (δεδομένα πριν την επίσκεψη / 
pre, κατά τη διάρκεια/ during και μετά/ post το πέρας αυτής), προκειμένου να γίνει 
ενδελεχέστερη προσέγγιση και ανάλυση. Σε καθένα από τα φύλλα αυτά κάθετα 
(στήλες) τοποθετήθηκαν οι εκπαιδευτικοί (Teachers) και οριζόντια (γραμμές) τα 
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δεδομένα από όλες τις αντίστοιχες για κάθε εκπαιδευτικό συναντήσεις και 
παρατηρήσεις με βάση τη χρονολογική σειρά λήψης τους (χρονογραμμή/timeline). 
Για την καλύτερη επεξεργασία τους, οι ημερομηνίες αυτές παρατήρησης χωρίστηκαν 
σε πριν (pre), κατά τη διάρκεια (during), και μετά (past) την εφαρμογή της ΔΜΑ 
καταχωρήσεις.  Σε κάθε εσωτερικό κελί του κάθε πίνακα, το οποίο αντιστοιχούσε σε 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό (π.χ. εκπαιδευτικό Α) για συγκεκριμενη παρατήρηση (π.χ. 
1η διδασκαλία) οργανώθηκαν όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα από όλους τους 
παρατηρητές και όλες τις διαθέσιμες πηγές.  

Η συλλογή και ταξινόμηση των δεδομένων για ανάλυση στην παρούσα εργασία 
επικεντρώνεται στους 9 πρώτους άξονες, όπου σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης είναι 
εμφανέστερη η ύπαρξη εξελικτικής πορείας σε απόψεις και διδακτικές πρακτικές. Οι 
άλλοι 2 άξονες θα αξιοποιούνταν μέσα από τα επιπρόσθετα στοιχεία που 
προσφέρουν σχετικά με διάφορους άλλους παράγοντες που έλαβαν χώρα στην 
έρευνα (π.χ. υλικοτεχνικός εξοπλισμός), οι οποίοι ευνοούν ή δυσκολεύουν την όποια 
αλλαγή σε απόψεις και πρακτικές.  

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω μελέτη βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην 
προσέγγιση των Miles & Huberman (1994, στο Robson, 2007:562), οι οποίοι 
προσέφεραν ένα ανεκτίμητο πλαίσιο εργασίας στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, 
τεκμηριώνοντας την ακολουθία γεγονότων, η οποία, στην περίπτωσή μας, είναι η 
εξελικτική πορεία απόψεων και κυρίως πρακτικών 2 εκπαιδευτικών ΔΕ, μέσω 
καταγραφής στοιχειών (π.χ. σε φύλλα παρατήρησης) και συγκεκριμένων 
απεικονίσεων (π.χ. πινάκων παρουσίασης δεδομένων και διαγραμμάτων), αλλά και 
δίνοντας εξηγήσεις για αυτά τα γεγονότα (δηλαδή, τις απόψεις και τις πρακτικές) και 
κάνοντας συγκρίσεις.  

Οι Miles & Huberman μεταξύ των ποικίλων τακτικών που προτείνουν για την 
ανάλυση για εξαγωγή συμπερασμάτων, συμπεριλαμβάνουν και τα παρακάτω βασικά 
για την παρούσα έρευνα χαρακτηριστικά στοιχεία:  τη σύνδεση συγκεκριμένων 
δεδομένων παρατήρησης με προτάσεις (items – π.χ. Εισάγει έννοιες, ορισμούς, 
περιγράφει διαδικασίες χρησιμοποιώντας επιστημονικούς όρους.) των υπό μελέτη 
γενικών αξόνων (π.χ. διδακτικό μετασχηματισμό περιεχομένου ΦΕ, όπως ηλεκτρική 
ενέργεια) βάσει τεκμηρίου (π.χ. εισήχθησαν όροι όπως: σιδηρομαγνητικά υλικά, 
ηλεκτρομαγνητισμός, μαγνητική πυξίδα, ηλεκτρογεννήτρια, μαγνητικό πεδίο), την 
εξέταση αληθοφάνειας & σύγκλισης (π.χ. απόψεων και πρακτικών σχετικά με 
εναλλακτικές αντιλήψεις μαθητών) με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων έρευνας 
(παρατηρήσεις από κλείδα παρατήρησης σε συνδυασμό με αναστοχαστική 
συζήτηση), την επαλήθευση των δεδομένων (π.χ. με αντικειμενικούς ερευνητές, 
τριγωνισμό πολλαπλών πηγών - μεθόδων), την ομαδοποίηση (κατασκευή 
συστάδων) ατόμων, απόψεων, διαδικασιών που εμφανίζουν παρόμοια 
χαρακτηριστικά ή πρότυπα. 

Με βάση τα παραπάνω, πρέπει να επισημανθεί ότι στα πλαίσια της ανάλυσης των 
στοιχείων, έγιναν διασταυρωμένοι έλεγχοι (cross – checks) μέσω συζήτησης 2 
ερευνητών για τα στοιχεία που καταγράφηκαν, κυρίως μέσω της κλείδας 
παρατήρησης. Σύμφωνα με τους Bourgue & Black (1982, στο Robson, 2007:306), η 
ανάλυση μέσω διασταύρωσης στοιχείων που προέρχονται από παρατήρηση και 
συνεντεύξεις – συζητήσεις, δημιουργούν εμπιστοσύνη σχετικά με την αξιοπιστία και 
την εγκυρότητα των ερευνητικών μεθόδων.  

Η μέθοδος αναλυσης που ακολουθήθηκε ήταν μικτή και περιελάμβανε την 
ομαδοποίηση δεδομένων μέσω συνδυασμού τόσο top down (προκαθορισμένοι 
άξονες) όσο και bottom up προσεγγίσεων (κατηγορίες μέσα στους άξονες – 
πρακτικές ή απόψεις).  Να σημειώθεί ότι όσα παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 7 
(Αποτελέσματα Έρευνας), προέκυψαν μέσω ανάλυσης περιεχομένου των 
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παρατηρήσεων που καταγράφηκαν στις κλείδες παρατήρησης και των 
αποσπασμάτων της απομαγνητοφωνημένης συζήτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II & ΙΙΙ). 

Αναλυτικότερα, σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης, αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι 
έγινε χωρισμός αυτοτελών μονάδων ανάλυσης που αφορούν όλους τους 
προαναφερθέντες  άξονες. Τα περισσότερα δεδομένα που ταξινομήθηκαν σε αυτούς, 
προέκυψαν μέσα από τις κλείδες παρατήρησης, οι οποίες σε συνδυασμό με τα 
επιπρόσθετα στοιχεία της τελικής μεταγνωστικής συζήτησης, έδωσαν τα τελικά 
δεδομένα. Για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την απομαγνητοφώνηση της 
τελικής συζήτησης αναστοχασμού με τις εκπαιδευτικούς ακολουθήθηκε η ίδια πορεία 
ανάλυσης με βάση τους άξονες, όπου εντάχθηκαν και οι παρατηρήσεις της κλείδας 
μέσα σε ένα ενιαίο αρχείο Excel. 

Αξιοποιώντας τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) (Robson, 
2007:647) για την ποιοτική ανάλυση και ερμηνεία των τεκμηρίων και του ερευνητικού 
υλικού μέσω κατηγοριοποίησης των στοιχείων σε άξονες, από την κλείδα 
παρατήρησης προέκυψαν κυρίως πρακτικές που εφάρμοσαν οι εκπαιδευτικοί μέσω 
της ΔΜΑ, ενώ αντίστοιχη ανάλυση των δεδομένων από τη μεταγνωστική συζήτηση, η 
οποία πραγματοποιήθηκε κυρίως σε επίπεδο αξιολόγησης της 2ης ΔΜΑ, έδειξε τις 
απόψεις και τις πρακτικές που βελτίωσαν ή υιοθέτησαν στη φάση αυτή.  

Μέσω της ανάλυσης περιεχομένου, λοιπόν, φάνηκαν σκέψεις και ενέργειες που 
υιοθετήθηκαν από τις 2 εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία και μάθηση των ΦΕ, οι 
οποίες και παρατίθενται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες. Ήταν απαραίτητη η 
αξιοποίηση διαφόρων πηγών δεδομένων (π.χ. κλείδες παρατήρησης ερευνητών, 
αναστοχαστική – μεταγνωστική συζήτηση) για τη συγκέντρωση του ερευνητικού 
υλικού, το οποίο μέσω της ανάλυσης περιεχομένου κατηγοριοποιήθηκε υπό τη 
μορφή σύντομων προτάσεων για κάθε μια εκ των 2 εκπαιδευτικών σε πίνακες του 
Excel (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).  

Όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο με τα ερευνητικά αποτελέσματα που 
προέκυψαν από τις κλείδες παρατήρησης, καταρτίστηκαν συγκεντρωτικοί πίνακες για 
κάθε μια υπό μελέτη πτυχή (άξονα) με αντίστοιχη περιγραφή του περιεχομένου τους 
για κάθε εκπαιδευτικό. Στο τέλος κάθε μιας εκ των 9 πτυχών που αναφέρθηκαν 
νωρίτερα, περιγράφεται συνοπτικά η εξέλιξη του κάθε εκπαιδευτικού ως προς τις 
διδακτικές πρακτικές. Κατόπιν, παρουσιάζονται με βάση τη μέθοδο ανάλυσης 
περιεχομένου, τμήματα της μεταγνωστικής συζήτησης για την κάθε εκπαιδευτικό 
κατηγοριοποιημένα στις υπό μελέτη πτυχές. Τέλος, ο συνδυασμός και η σύνθεση 
δεδομένων όλων των εργαλείων που αναλύθηκαν για κάθε εκπαιδευτικό, έγινε μέσω 
των πινάκων που δομήθηκαν σε λογιστικά φύλλα του Excel για κάθε έναν άξονα. 
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Κεφάλαιο 7: Αποτελέσματα Έρευνας 
 

7.1 Πρακτικές εκπαιδευτικών από τις κλείδες παρατήρησης 

Στην ενότητα αυτή, επιδιώκεται περιγραφή και μελέτη των πρακτικών της κάθε 
εκπαιδευτικού, μέσω των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις 
κλείδες παρατήρησης. Τα αποτελέσματα αυτά για την Εκπαιδευτικό Α (ή ΕκΑ) και 
την Εκπαιδευτικό Β (ή ΕκΒ) περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Αξίζει να  
διευκρινιστεί ότι ο χαρακτηρισμός μικρή ή μεγάλη εξέλιξη (ή και αλλαγή) αποδίδεται 
από τους παρατηρητές. 

Εκπαιδευτικός Α 

 
1) Περιεχόμενο/ Διδακτικός μετασχηματισμός 

 
Στον Πίνακα ΕκΑ 1 παρουσιάζονται οι πρακτικές που καταγράφηκαν στην κλείδα, τις 
οποίες υιοθετεί η Εκπαιδευτικός Α (ΕκΑ) στη ΔΜΑ που σχεδίασε για το 
ηλεκτρομαγνητισμό. Όπως φαίνεται τόσο στο 1ο όσο και στο 2ο διδακτικό σενάριο 
(ΔΣ) κυριάρχησε η εισαγωγή εννοιών, ορισμών και η περιγραφή διαδικασιών και 
φαινομένων μέσα από τη χρήση επιστημονικής ορολογίας (1ο ΔΣ – σιδηρομαγνητικά 
υλικά, μαγνήτες, ηλεκτρομαγνήτης, ηλεκτρομαγνητισμός, 2ο ΔΣ – λειτουργία 
ηλεκτρογεννήτριας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Η ΕκΑ μετασχηματίζει το 
περιεχόμενο με απλοποίηση του, χωρίς, όμως, να ξεφεύγει από τα όρια του 
αυστηρού επιστημονικού προτύπου (π.χ. ανέφερε τις έννοιες: ηλεκτρομαγνητισμός, 
μαγνητική πυξίδα, ηλεκτρογεννήτρια, μαγνητικό πεδίο). Σε αυτό συμβάλλει το γεγονός 
ότι η διδασκαλία της κινείται κυρίως με βάση παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές 
μετάδοσης της επιστημονικής γνώσης. Ωστόσο, αρκετές φορές στα 2 πρώτα ΔΣ 
αποδέχτηκε ή επαναδιατύπωσε μη επιστημονικούς όρους μαθητών (π.χ. Τι συμβαίνει 
στο δυναμό του ποδηλάτου σας;  Μ: Γυρίζει η ρόδα και ανάβει το φως. Μετατρέπει 
την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική.), χρησιμοποίησε καθημερινά υλικά σε σχέση με το 
διδακτικό περιεχόμενο (π.χ. καρφίτσες, συνδετήρες, αλουμινόχαρτο, κέρματα, 
μπαταρίες και καλώδια για τη δημιουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων), το οποίο 
συνέδεσε με την εμπειρία των μαθητών από την καθημερινή ζωή.  

Στο 3ο ΔΣ το περιεχόμενο που προσεγγίστηκε ήταν οι βασικές υπηρεσίες, η 
κοινωνική προσφορά, το εργαζόμενο προσωπικό της ΔΕΗ (είδη επαγγελμάτων) και 
η σύνδεση της με το περιβάλλον (π.χ. διαχείριση αποβλήτων). Ο διδακτικός 
μετασχηματισμός του περιεχομένου δεν ήταν ευδιάκριτος και έντονος, ίσως επειδή το 
προς διδασκαλία περιεχόμενο κατά κύριο λόγο αναφερόταν σε θέματα 
κοινωνικοπολιτισμικής διάστασης. Επίσης, η εκπαιδευτικός δεν κλήθηκε να διδάξει 
κάποια έννοια ή φαινόμενο ή νόμο των ΦΕ παρά μόνο να προετοιμάσει τους μαθητές 
για την επίσκεψη. Ακόμα, δεν έγινε εισαγωγή εννοιών/ ορισμών κ.λπ., αλλά 
πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες διερεύνησης στο διαδίκτυο για ζητήματα σε 
σχέση με την επίσκεψη στη ΔΕΗ (π.χ. υπηρεσίες που προσφέρει η ΔΕΗ, είδη 
επαγγελμάτων, η επίδρασή της στο περιβάλλον).  

Κατόπιν, στο 4ο ΔΣ, η εκπαιδευτικός παρακολουθούσε  με προσοχή και ενδιαφέρον 
τη διάλεξη και τη ξενάγηση από τους υπεύθυνους τόσο στο ΚΠΕ, όσο και στον ΑΗΣ 
της ΔΕΗ, χωρίς όμως να έχει ετοιμάσει κάποια δική της δραστηριότητα ή φύλλο 
εργασίας για την ημέρα της επίσκεψης, πέρα από τις ερωτήσεις που είχαν 
καταγράψει τα παιδιά για να υποβάλουν στους υπεύθυνους του χώρου επίσκεψης. 
Υπήρξαν και στιγμές στη διάρκεια της επίσκεψης που παρέμβαινε και προέτρεπε ή 
ενθάρρυνε τους μαθητές να σημειώσουν επιπλέον ερωτήματα - απορίες με βάση τα 
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όσα αναφέρονταν στις εισηγήσεις για να τα θέσουν στους εισηγητές - ξεναγούς. 
Ακόμα, επέβλεπε τους μαθητές και υποστήριξε την εργασία που έκαναν σε ομάδες 
στο ΚΠΕ Βεύης, η οποία είχε οργανωθεί από τους αρμόδιους του κέντρου. Γενικά, 
δεν μετασχημάτισε η ίδια διδακτικά το γνωστικό περιεχόμενο που πραγματεύτηκαν οι 
μαθητές στην επίσκεψη. 

Στο 5ο ΔΣ έγινε αναφορά από την καθηγήτρια σε έννοιες που είχαν επεξηγηθεί στις 
προηγούμενες διδασκαλίες και στην επίσκεψη όπως για παράδειγμα, οικολογικό 
αποτύπωμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθείωση, φαινόμενο θερμοκηπίου. Στο 
εν λόγω ΔΣ παρατηρήθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια μετασχηματισμού 
του περιεχομένου ΦΕ που είχαν διαπραγματευτεί οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια της 
ΔΜΑ. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός έκανε επίδειξη ενός βίντεο σε σχέση με την 
κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου για να προβληματίσει τα παιδιά 
και έθεσε το ερώτημα: «Πώς συνδέεται η κλιματική αλλαγή με την επίσκεψη που 
κάναμε;», θέλοντας να κάνει μια σύνδεση του περιεχομένου που πραγματευόταν με 
την εμπειρία των παιδιών από την επίσκεψη και με βιώματα από την καθημερινή 
ζωή. 

Μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα ήταν η δημιουργία αφίσας – 
κολάζ από τους ίδιους τους μαθητές με προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας ή 
δημιουργία με εθελοντική συμμετοχή μαθητών μιας «σχολικής ομάδας 
εξοικονόμησης ενέργειας», βασικό μέρος από το διδακτικό περιεχόμενο με το οποίο 
ασχολήθηκαν τα παιδιά μετασχηματίστηκε και απέκτησε νόημα για τους μαθητές. 
Επίσης, ορισμένες φορές απλοποιήθηκαν ερωτήσεις που τέθηκαν από την 
εκπαιδευτικό (π.χ. η ερώτηση «Πώς συνδέεται η κλιματική αλλαγή με επίσκεψη που 
κάναμε;» δεν έγινε άμεσα κατανοητή από τα παιδιά και επαναδιατυπώθηκε «Πώς 
επηρεάζει η λειτουργία των εργοστασίων των κλιματική αλλαγή;»). 

 
Πίνακας ΕκΑ 1: Πρακτικές για Περιεχόμενο/ Διδακτικό Μετασχηματισμό κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 

 

1ο  ΔΣ 

• Διδακτικό περιεχόμενο: τα σιδηρομαγνητικά υλικά,οι μαγνήτες και τα είδη τους, ο ηλεκτρομαγνήτης και ο ηλεκτρομαγνητισμός, το πέρασμα από το μαγνητισμό 
στον ηλεκτρομαγνητισμό και αντίστροφα (πειράματα Oersted και Faraday). 

 

• Εισαγωγή εννοιών, ορισμών και η περιγραφή διαδικασιών μέσα από χρήση επιστημονικής ορολογίας .  

• Απλοποίηση - μετασχηματισμός  περιεχομένου μέσω της αποδοχής μη επιστημονικών όρων των μαθητών, χρήσης καθημερινών υλικών σε σχέση με το 
περιεχόμενο και συνδέσεων με την εμπειρία από την καθημερινή ζωή.  
 

2ο ΔΣ 

• Διδακτικό περιεχόμενο : ο ηλεκτρομαγνητισμός, η ηλεκτρογεννήτρια με τη λειτουργία και τα είδη αυτής, καθώς και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ανεμογεννήτρια, 
φωτοβολταϊκά). 

 

• Εισαγωγή εννοιών, ορισμών και η περιγραφή διαδικασιών μέσα από χρήση επιστημονικής ορολογίας .  

• Απλοποίηση - μετασχηματισμός περιεχομένου μέσω της αποδοχής ή επαναδιατύπωσης μη επιστημονικών όρων των μαθητών, χρήσης καθημερινών υλικών σε σχέση με το 
περιεχόμενο και συνδέσεων με την εμπειρία από την καθημερινή ζωή.  

3ο ΔΣ  

• Διδακτικό περιεχόμενο: οι βασικές υπηρεσίες, η κοινωνική προσφορά, το εργαζόμενο προσωπικό της ΔΕΗ (είδη επαγγελμάτων) και η σύνδεση της με το περιβάλλον (π.χ. 
διαχείριση αποβλήτων). 

 

• Μη ευδιάκριτος και έντονος μετασχηματισμός, ίσως γιατί :  Α) συνίσταται σε θέματα κοινωνικοπολιτισμικής διάστασης &  Β) η εκπαιδευτικός δεν καλείται να διδάξει κάποια έννοια 
ή φαινόμενο ή νόμο ΦΕ παρά μόνο να προετοιμάσει τους μαθητές για την επίσκεψη. 

• Δεν έγινε εισαγωγή εννοιών/ ορισμών κ.λπ. Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες διερεύνησης στο διαδίκτυο για ζητήματα σε σχέση με την επίσκεψη στη ΔΕΗ. 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΤΕΠ ΧΩΡΟΥΣ 

 

• Δεν μετασχημάτισε η ίδια διδακτικά το γνωστικό περιεχόμενο που πραγματεύτηκαν οι μαθητές στη διάρκεια  της επίσκεψης. 

5ο ΔΣ - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣ

ΜΟΣ 

 

• Διδακτικό περιεχόμενο : Αναφορά σε έννοιες προηγούμενων διδασκαλιών και από τηνεπίσκεψη: οικολογικό αποτύπωμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθείωση, φαινόμενο 
θερμοκηπίου. 

 

• Έγινε ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια μετασχηματισμού του περιεχομένου ΦΕ μέσω δραστηριοτήτων.  

 

• Ορισμένες φορές απλοποιήθηκαν ερωτήσεις που τέθηκαν από την εκπαιδευτικό  

 

• Σύνδεση  περιεχομένου  με εμπειρίες από καθημερινή ζωή.  
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Σύμφωνα με όλα όσα ειπώθηκαν παραπάνω, η ΕκΑ φαίνεται ότι έχει μεγάλη εξέλιξη 
ως προς αυτήν την πτυχή σε σχέση με τη 1η ΔΜΑ. Δίνει έμφαση στο περιεχόμενο ΦΕ 
με κυρίαρχη τη χρήση επιστημονικής ορολογίας, αλλά και πολλών μη επιστημονικών 
φράσεων, ενώ προχωρά στο μετασχηματισμό και την απλοποίηση του, κυρίως μέσω 
αποδοχής ή επαναδιατύπωσης μη επιστημονικών όρων των παιδιών, 
χρησιμοποιώντας απλά υλικά και κάνοντας επίδειξη βίντεο, διαφανειών με 
φωτογραφικό υλικό, πειράματα  και διερευνήσεις στο διαδίκτυο ή ασκήσεις με τη 
χρήση λογισμικών στον Η/Υ, αλλά και σύνδεση με την καθημερινή εμπειρία και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. Το διδακτικό περιεχόμενο της 2ης ΔΜΑ και τα αντίστοιχα 
υλικά και πειράματα που επιλέχθηκαν για το μετασχηματισμό αυτού ήταν κοντά 
στους μαθητές και τους προετοίμασε για την επίσκεψη στους χώρους ΤΕΠ. Ακόμα, ο 
μετασχηματισμός του περιεχομένου παρατηρήθηκε και μετά το πέρας της επίσκεψης 
παρά το ότι η ίδια η ΕκΑ δεν μετασχημάτισε περιεχόμενο ΦΕ κατά την επίσκεψη. 
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2) Εναλλακτικές Αντιλήψεις – Ιδέες μαθητών 

Με βάση τον Πίνακα ΕκΑ 2, στο 1ο ΔΣ, η ΕκΑ φάνηκε να λαμβάνει υπόψη της τις 
εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών, κυρίως σε επίπεδο ανάδειξης αυτών, και 
ορισμένες φορές τις διόρθωνε άμεσα, όπως έγινε στην περίπτωση της σύγχυσης - 
παρανόησης των εννοιών βαρυτικής – μαγνητικής δύναμης. Μέσω των φύλλων 
εργασίας και της πραγματοποίησης των πειραμάτων κατόπιν  πρόβλεψης, της 
παρατήρησης των φαινομένων και την καταγραφή συμπερασμάτων, ορισμένες 
εναλλακτικές ιδέες των παιδιών που λήφθηκαν υπόψη (π.χ. την εναλλακτική ιδέα ότι 
«η Γη που έχει μέσα της έναν μαγνήτη» ή το ότι «στο Βορρά έχει πιο πολύ μαγνητίτη, 
γι’ αυτό η πυξίδα στρέφεται προς τα εκεί»), θεωρήθηκε από την εκπαιδευτικό, ότι 
μπορούν να ανατραπούν και να πλησιάσουν προς τις επιστημονικές.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στα επόμενα ΔΣ (στο 2ο, 3ο και στο 4ο με την 
επίσκεψη), δεν φαίνεται η ΕκΑ να λαμβάνει υπόψη της κάποια συγκεκριμένη 
εναλλακτική αντίληψη μαθητών, δεν διορθώνει ούτε και τροποποιεί αντίστοιχα τη 
διδασκαλία της, καθώς δεν διατυπώθηκε κάποια εναλλακτική ιδέα. Ωστόσο, έγινε μια 
προσπάθεια ανάδειξης ιδεών, όχι όμως εναλλακτικών. Ακόμα και στο 5ο ΔΣ, έγινε 
κυρίως, προσπάθεια ανάδειξης ιδεών που προέκυψαν σε σχέση με την επίσκεψη 
στη ΔΕΗ και για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά όχι τόσο εναλλακτικών.  

Παρ' όλα αυτά, μέσα από συζήτηση για τα καυσαέρια που παράγονται από 
εργοστάσια της ΔΕΗ, η διδασκαλία κατέληξε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η 
εκπαιδευτικός επισήμανε (ανέδειξε) την παρανόηση (εναλλακτική αντίληψη - ιδέα) 
που υπάρχει για το φαινόμενο αυτό, λέγοντας ότι πολλοί πιστεύουν ότι το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου έχει άσχημη επίδραση στον πλανήτη Γη, ενώ αντίθετα είναι πολύ 
σημαντικό για να υπάρχει ζωή («Υπάρχει μια σύγχυση για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Το ακούν και θεωρούν ότι είναι κάτι κακό…. Είναι πολύ σημαντικό για 
να υπάρχει ζωή στον πλανήτη.»). Επίσης, τονίστηκε η σοβαρότητα του ζητήματος 
της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη, έστω και κατά 1 βαθμό Κελσίου. Η 
παρανόηση (εναλλακτική ιδέα) για το φαινόμενο του θερμοκηπίου που θεωρείται ότι 
έχει άσχημη επίδραση στον πλανήτη Γη, διορθώθηκε άμεσα από την εκπαιδευτικό 
που επισήμανε ότι αντίθετα, είναι πολύ σημαντικό ως φαινόμενο για να υπάρχει ζωή, 
αλλά δεν είναι βέβαιο αν καταρρίφθηκε, αφού η διδασκαλία δεν τροποποιήθηκε με 
κάποιον τρόπο προς αξιοποίηση της εναλλακτικής και κατάρριψής της.  

 

Πίνακας ΕκΑ 2: Πρακτικές για Εναλλακτικές Αντιλήψεις – Ιδέες μαθητών κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 

 

1ο  ΔΣ 

 

• Λαμβάνει υπόψη  ε.α. μαθητών, κυρίως σε επίπεδο ανάδειξης αυτών. 

 

• Ορισμένες φορές τις διορθώνει άμεσα (π.χ. σύγχυση των εννοιών βαρυτικής – μαγνητικής δύναμης). 

 
 

2ο ΔΣ 

• Δεν λαμβάνει υπόψη της κάποια συγκεκριμένη ε.α. μαθητών, δεν διορθώνει & δεν τροποποιεί αντίστοιχα τη διδασκαλία της.  

 

• Έγινε, όμως, προσπάθεια ανάδειξης ιδεών, όχι ε.α. 

3ο ΔΣ  

• Δεν λαμβάνει υπόψη της κάποια συγκεκριμένη ε.α. μαθητών, δεν διορθώνει & δεν τροποποιεί αντίστοιχα τη διδασκαλία της.  

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΣΕ ΤΕΠ 
ΧΩΡΟΥΣ 

• Δεν λαμβάνει υπόψη της κάποια συγκεκριμένη ε.α. μαθητών.  

 

5ο ΔΣ - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟ

Σ 

 

• Έγινε κυρίως, προσπάθεια ανάδειξης ιδεών που προέκυψαν σε σχέση με την επίσκεψη στη ΔΕΗ και για εξοικονόμηση ενέργειας, όχι τόσο 
ε.α. 

 

• Η εκπαιδευτικός επισήμανε (ανέδειξε) την παρανόηση (ε.α.) που υπάρχει για το φαινόμενο θερμοκηπίου. 

 

• Η ε.α. για το φαινόμενο του θερμοκηπίου που θεωρείται ότι έχει άσχημη επίδραση στον πλανήτη Γη, διορθώθηκε άμεσα από την 
εκπαιδευτικό που επισήμανε ότι αντίθετα, είναι πολύ σημαντικό ως φαινόμενο για να υπάρχει ζωή. 
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Επομένως, με λίγα λόγια φάνηκε να υπάρχει μια μικρή εξέλιξη της ΕκΑ με βάση την 
προηγούμενη ΔΜΑ, καθώς πέρασε από  παραδοσιακές προς λίγο πιο σύγχρονες 
πρακτικές σε σχέση με τις εναλλακτικές ιδέες, αφού άρχισε να τις λαμβάνει υπόψη 
της στη διδασκαλία, αναζητώντας τις στη βιβλιογραφία για να τις αναδείξει. Με βάση 
τον Πίνακα ΕκΑ 2, φαίνεται ότι ελάχιστα συμπεριέλαβε υπάρχουσες εναλλακτικές 
ιδέες μαθητών στις πρακτικές που εφάρμοσε στην τάξη, ενώ δεν παρουσιάστηκαν 
προσπάθειες για τροποποίηση της διδασκαλίας με βάση αυτές για κατάρριψή τους. 
Είναι σημαντικό ότι άρχισε πιο συστηματοποιημένα (π.χ. με αναζήτηση εναλλακτικών 
ιδεών από τη βιβλιογραφία) να μελετάει τις εναλλακτικές αντιλήψεις που έχουν οι 
μαθητές Γυμνασίου. Η αλλαγή της θέσης της για το ζήτημα των εναλλακτικών ιδεών 
είναι υπαρκτή, αλλά ως ένα βαθμό, καθώς η αναζήτηση και μελέτη αυτών στη 
βιβλιογραφία είναι ένα βήμα εξέλιξης, ώστε να ενσωματωθούν με κάποιον τρόπο και 
στην πράξη.  
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3) Διδακτική μέθοδος – Διερεύνηση  

 

Με βάση τον Πίνακα ΕκΑ 3, στο 1ο ΔΣ, με καθοδήγηση και ενθάρρυνση της 
εκπαιδευτικού, ζητήθηκε από τους μαθητές η διερεύνηση (καθοδηγούμενη 
διερεύνηση) των εξής ζητημάτων: 1. Οι σιδηρομαγνήτες και οι ιδιότητές τους, 2. Οι 
ηλεκτρομαγνήτες, 3. Το πείραμα του Oersted και 4. Το πείραμα του Faraday. Για 
παράδειγμα, σε σχέση με το πρώτο ζήτημα για τους σιδηρομαγνήτες και την έλξη – 
άπωση, ρωτήθηκαν: Η μορφή των μαγνητών είναι ίδια; Όλοι οι μαγνήτες έχουν ίδιο 
σχήμα; Ίδια μορφή;/ Σε κάθε μαγνήτη όλα τα σημεία του έλκουν το ίδιο; 
 

Ακόμα, η ΕκΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο να κάνουν οι μαθητές «πρόβλεψη»  (π.χ. 
«Προτού κάνετε ο, τιδήποτε, πρέπει να προβλέψετε, να πείτε τι πιστεύετε ότι θα 
συμβεί») για τα αποτελέσματα πριν τα πειράματα, προσπαθώντας να καλλιεργήσει 
τη συγκεκριμένη δεξιότητα. Οι μαθητές ερεύνησαν σε ομάδες τύπου jigsaw. Η 
διερεύνηση τους πραγματοποιήθηκε με βιβλιογραφική έρευνα για αναζήτηση 
πληροφοριών στο διαδίκτυο καθώς και με εκτέλεση προσχεδιασμένων δοκιμών και 
πειραμάτων με βάση ένα φύλλο εργασίας, το οποίο το είχε ετοιμάσει η διδάσκουσα 
(συνολικά 4 φύλλα εργασίας με διαφορετική θεματική – 1 φύλλο για κάθε ομάδα). 
 

Οι ομάδες ειδίκευσης, έχοντας κάνει τις διερευνήσεις τους, εν τέλει επέστρεψαν στις 
αρχικές ομάδες και τους μετέφεραν τα αποτελέσματα. Η επικοινωνία των 
αποτελεσμάτων είχε τη μορφή υπαγόρευσής τους στα υπόλοιπα μέλη της αρχικής 
ομάδας. Τα συμπεράσματα της διερεύνησης κοινοποιήθηκαν στην ολομέλεια μέσω 
ερωτήσεων που έθεσε η εκπαιδευτικός σε κάθε ομάδα με τα φύλλα εργασίας. 
Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο η εκπαιδευτικός συνόψισε τα κύρια σημεία της 
διδασκαλίας, αξιοποιώντας άμεσα τις απαντήσεις των μαθητών (π.χ. Σε κάθε 
μαγνήτη όλα τα σημεία του έλκουν το ίδιο;  Μαθητές: Όχι.  ΕκΑ: Αλλά;  Μ: Οι 
άκρες.). Επομένως, η ίδια κινήθηκε στα πλαίσια του παραδοσιακού μοντέλου 
διδασκαλίας και όχι τόσο της διερεύνησης. 
 
Στο 2ο ΔΣ, υπήρξε και πάλι καθοδήγηση και ενθάρρυνση της εκπαιδευτικού και οι 
μαθητές έκαναν σε ομάδες εργασίας, διερεύνηση των εξής ζητημάτων: 1. Λειτουργία 
ηλεκτρογεννήτριας και 2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ανεμογεννήτρια, 
φωτοβολταϊκά). Δόθηκε και σε αυτό το σενάριο έμφαση στο να κάνουν οι μαθητές 
«υπόθεση - πρόβλεψη»  για τα αποτελέσματα πριν τα πειράματα (π.χ. Οι ομάδες 
των μαθητών κλήθηκαν να διατυπώσουν τις υποθέσεις τους στις πειραματικές 
δραστηριότητες «Με ποιόν τρόπο νομίζετε ότι λειτουργεί ο φακός;»). 

Με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο που εφαρμόστηκε σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια 
της ΔΜΑ, δημιουργήθηκαν 4 ομάδες των 5 μελών, εντός των οποίων οι μαθητές 
ερεύνησαν τα ζητήματα που τους τέθηκαν. Ανά 2 ομάδες ανέλαβαν να διερευνήσουν 
το ίδιο θέμα (π.χ. τη λειτουργία της ηλεκτρογεννήτριας ή τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας). Η κάθε ομάδα έκανε διερεύνηση σε βιβλιογραφία (έντυπο υλικό λόγω 
προβλημάτων σύνδεσης στο διαδίκτυο) και μετά υλοποιούσε τα προσχεδιασμένες 
δοκιμές και πειράματα, πειραματιζόμενη και με τα υλικά που δόθηκαν. 

Παράλληλα με τις πειραματικές – διερευνητικές δραστηριότητες, κάθε ομάδα 
κρατούσε τις σημειώσεις της σε φύλλο εργασίας (συνολικά 2 φύλλα εργασίας με 
διαφορετική θεματική – 1 ίδιο φύλλο εργασίας για κάθε 2 ομάδες) που της δόθηκε, 
ανάλογα με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούσε (πείραμα ή αναζήτηση από 
πηγές πληροφόρησης). Στο τέλος των πειραμάτων και της αναζήτηση πληροφοριών 
της κάθε ομάδας,  ακολούθησε συζήτηση των μελών της ομάδας και έπειτα, θα 
γινόταν ανακοίνωση των συμπερασμάτων στην ολομέλεια της τάξης. Η ανακοίνωση 
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και συζήτηση των τελικών συμπερασμάτων δεν πρόφτασε να ολοκληρωθεί στο 
δίωρο μάθημα και έγινε μετέπειτα. 

Εν συνεχεία, στο 3ο ΔΣ, η εκπαιδευτικός έθεσε ως ζήτημα διερεύνησης τον χώρο 
επίσκεψης, δηλαδή ενθάρρυνε τους μαθητές να διεξάγουν μια έρευνα στη 
βιβλιογραφία και να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα με βάση το φύλλο εργασίας 
της κάθε ομάδας (συνολικά 4 φύλλα εργασίας με διαφορετική θεματική – 1 φύλλο για 
κάθε ομάδα). Π.χ. τέθηκαν ως ζητήματα προς διερεύνηση τα εξής: 1) Οι βασικές 
υπηρεσίες της ΔΕΗ, 2) Η κοινωνική προσφορά της ΔΕΗ, 3) Το εργαζόμενο 
προσωπικό της ΔΕΗ (είδη επαγγελμάτων), 4) Το περιβάλλον και η επίδραση της 
ΔΕΗ σε αυτό. 

Επιπλέον, η ΕκΑ ενθάρρυνε τα παιδιά, με βάση τις διερευνήσεις τους, να σκεφτούν 
και να καταγράψουν τα ερωτήματα που επιθυμούσαν να θέσουν στους υπευθύνους 
των χώρων επίσκεψης, αλλά και να διερευνήσουν τα θέματα που ανέλαβαν ως 
ομάδες είτε στο διαδίκτυο είτε εναλλακτικά σε έντυπο υλικό με σχετικές για το κάθε 
θέμα πληροφορίες, ώστε να αντλήσουν τα δεδομένα που ανταποκρίνονται στο θέμα 
που διερευνούν, χωρίς να καθυστερήσουν λόγω αδυναμιών των Η/Υ (π.χ. σύνδεση 
στο διαδίκτυο). 

Οι μαθητές δεν οργάνωσαν μόνοι τους τις διαδικασίες. Η έρευνα στη βιβλιογραφία  
οργανώθηκε από την εκπαιδευτικό. Ωστόσο, τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και 
συμμετείχαν ενεργά σε αυτά, κάνοντας συνεργατικά διερεύνηση πληροφοριών από 
πηγές πληροφόρησης (έντυπο υλικό λόγω προβλημάτων σύνδεσης στο διαδίκτυο) 
και καταγράφοντας απαντήσεις ως ομάδα για το θέμα που τους δόθηκε. Και η 
εκπαιδευτικός και οι μαθητές συνόψισαν τα κύρια σημεία της διδασκαλίας. Η 
εκπαιδευτικός ζήτησε από κάθε ομάδα να ανακοινώσει τα αποτελέσματα (δηλαδή τις 
απαντήσεις που κατέγραψε στο φύλλο εργασίας) της βιβλιογραφικής έρευνας τους. 
Οι μαθητές κοινοποίησαν τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια της τάξης και η 
εκπαιδευτικός τα επικυρώνει. Ορισμένα παιδιά σκέφτηκαν να κάνουν στους 
υπεύθυνους κάποιες ερωτήσεις που κοινοποιήθηκαν στην ολομέλεια (π.χ. Η ΔΕΗ 
κάθε χρόνο πληρώνει κάποια πρόστιμα; Την συμφέρει αυτό;) Η εκπαιδευτικός ζήτησε 
από τα παιδιά να σκεφτούν και να συγκεντρώσουν ανά ομάδες και άλλα ερωτήματα 
που τους απασχολούν για να υποβληθούν κατά την επίσκεψη στη ΔΕΗ. 

Κατά την εφαρμογή του 4ου ΔΣ με την οργανωμένη επίσκεψη στους 
τεχνοεπιστημονικούς χώρους (ΚΠΕ, λιγνιτωρυχείο, ΑΗΣ), ουσιαστικά δεν υπήρξε 
διερεύνηση που να οργανώθηκε από την ίδια την εκπαιδευτικό. Ωστόσο, με βάση 
προβληματισμούς που τέθηκαν από τους υπεύθυνους του ΚΠΕ προς τους μαθητές, 
όπως π.χ. «Τι μέλλον έχει η περιοχή μας (ως προς την αξιοποίησή της);», εκείνοι 
ενθαρρύνθηκαν από την εκπαιδευτικό να απαντήσουν και σε ένα ζήτημα που τους 
έθεσε προς προβληματισμό και ήταν το εξής: «Αν σας πήγαιναν σε ένα σχολείο στη 
Γαλλία ή στην Ελβετία και προσπαθούσατε να πείσετε συνομήλικους σας να 
επισκεφτούν τον τόπο σας, τι θα λέγατε;». Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν και έδωσαν ως 
απαντήσεις: «Τη φύση», «Τα μονοπάτια». Ακόμα, χωρισμένα σε ομάδες,  
παρατήρησαν πραγματικά κομμάτια λιγνίτη και πειραματίστηκαν, κατασκευάζοντας 
λιγνίτη σε γυάλινα δοχεία με χώμα, ξυλάκια, φύλλα και πέτρες. Η καθοδήγηση και η 
ενθάρρυνση της εκπαιδευτικού για υποβολή ερωτημάτων και συμμετοχή ήταν 
γεγονός σε όλους τους πειραματισμούς και τις δραστηριότητες που υλοποίησαν τα 
παιδιά στο ΚΠΕ Βεύης. 

Στο τελευταίο ΔΣ του αναστοχασμού δεν υπήρξε διερεύνηση με πειραματισμό ή 
αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, παρά μόνο ένας μικρός πειραματισμός στο 
τέλος του μαθήματος μέσω ενός υποθετικού πειράματος που δόθηκε με φύλλο 
εργασίας της καθηγήτριας. Μέσω του φύλλου εργασίας που δόθηκε για αξιολόγηση – 
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αναστοχασμό, τέθηκε το εξής ζήτημα – υποθετικό πείραμα: «Τι θα κάνετε για να 
διαπιστώσετε ποιο από τα 2 είναι ο μαγνήτης;».  

Ακόμα, οι μαθητές κλήθηκαν και ενθαρρύνθηκαν να προτείνουν μέτρα πρόληψης για 
εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσω ενός ενημερωτικού φυλλαδίου της ΔΕΗ, 
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ορισμένα μέτρα με τα παιδιά να είναι χωρισμένα 
σε 4 ομάδες των 5 μελών με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Αφού έκαναν μερικές 
προτάσεις,  μοιράστηκαν πολύχρωμα χαρτόνια στις ομάδες με σκοπό τη δημιουργία 
μιας αφίσας για ευαισθητοποίηση σε σχέση με το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας, 
η οποία θα βασιζόταν σε όσα είχαν διερευνήσει και βιώσει οι μαθητές εντός τάξης 
(πειράματα – διερεύνηση σε πηγές πληροφόρησης), αλλά κυρίως στους χώρους 
επίσκεψης. Τα παιδιά έκοψαν διάφορα χάρτινα σχήματα σχετικά με το περιβάλλον 
(π.χ. δέντρα, λουλούδια, φύλλα, σύννεφα, έναν κύκλο - πλανήτη Γη), πάνω στα 
οποία ζωγράφισαν (π.χ. τον κύκλο - πλανήτη Γη τον χώρισαν σε 2 μέρη και έφτιαξαν 
σκίτσα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το εργοστάσιο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας) και έγραψαν στις ομάδες τους προτάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας.  

Στο τέλος του μαθήματος, ζητήθηκε από την εκπαιδευτικό η σύνταξη μιας γραπτής 
αναφοράς για την επίσκεψη και την όλη προετοιμασία στη σχολική αίθουσα, αλλά και 
ως εφαρμογή της γνώσης, ζητήθηκε και η εθελοντική συμμετοχή μαθητών για τη 
δημιουργία «Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας» της τάξης και όσοι μαθητές το 
επιθυμούσαν δήλωσαν τη συμμετοχή τους. Όλα όσα προτάθηκαν και διδάχθηκαν τα 
παιδιά για την εξοικονόμηση ενέργειας, κλήθηκαν να τα εφαρμόσουν μέσω αυτής της 
ομάδας στην καθημερινή ζωή τους εντός και εκτός σχολείου. 

Πίνακας ΕκΑ 3: Πρακτικές για Διδακτική μέθοδο - Διερεύνηση κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 

 

1ο  ΔΣ 

• Καθοδηγούμενη  ομαδική εργασία /διερεύνηση σε 4 ομάδες τύπου jigsaw. 

 

•  Βιβλιογραφική έρευνα με αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο - εκτέλεση προσχεδιασμένων δοκιμών και πειραμάτων με βάση 1 φύλλο εργασίας (4 διαφορετικά - 1 για κάθε 
ομάδα) ανά ομάδα-θεματική για: σιδηρομαγνήτες, ηλεκτρομαγνήτες και τα πειράματα του Oersted και του Faraday. 

 

• Ιδιαίτερη έμφαση στο να αναπτυχθεί ικανότητα πρόβλεψης  για τα αποτελέσματα πριν τα πειράματα. 

 

• Σύνοψη από εκπαιδευτικό και μαθητές -Συμπεράσματα διερεύνησης κοινοποιήθηκαν στην ολομέλεια μέσω ερωτήσεων που έθεσε η εκπαιδευτικός σε κάθε ομάδα.  
 

2ο ΔΣ 

• Καθοδηγούμενη ομαδική εργασία /διερεύνηση σε 4 ομάδες εργασίας με ομαδοσυνεργατική μέθοδο . 

 

• Βιβλιογραφική έρευνα με αναζήτηση πληροφοριών σε έντυπο υλικό  καθώς και σε εκτέλεση προσχεδιασμένων δοκιμών και πειραμάτων με βάση 1 φύλλο εργασίας (2 
διαφορετικά - 1 για κάθε 2 ομάδες) ανά θεματική για: λειτουργία γεννήτριας ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

• Ιδιαίτερη έμφαση στο να αναπτυχθεί ικανότητα υπόθεσης - πρόβλεψης  για τα αποτελέσματα πριν τα πειράματα. 

3ο ΔΣ  

• Καθοδηγούμενη ομαδική εργασία /διερεύνηση σε 4 ομάδες εργασίας με ομαδοσυνεργατική μέθοδο. 

 

• Βιβλιογραφική έρευνα με αναζήτηση πληροφοριών σε έντυπο υλικό με βάση 1 φύλλο εργασίας (4 διαφορετικά) ανά ομάδα - θεματική για: βασικές υπηρεσίες, κοινωνική 
προσφορά, εργαζόμενο προσωπικό της ΔΕΗ , περιβαλλοντική επίδραση ΔΕΗ. 

 

•  Ενθάρρυνση μαθητών για να σκεφτούν και να καταγράψουν ερωτήματα προς τους υπευθύνους των χώρων επίσκεψης βάσει της διερεύνησής τους. 

 

• Σύνοψη από εκπαιδευτικό και μαθητές -Συμπεράσματα διερεύνησης κοινοποιήθηκαν στην ολομέλεια μέσω ερωτήσεων που έθεσε η εκπαιδευτικός σε κάθε ομάδα.  

 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΤΕΠ ΧΩΡΟΥΣ 

 
• Δεν οργανώθηκε διδασκαλία βάσει διερεύνησης. 

 

• Καθοδήγηση-Ενθάρρυνσημαθητών για υποβολή ερωτημάτων και συμμετοχή  σε πειραματισμούς - δραστηριότητες και προβληματισμούς που τέθηκαν από υπεύθυνους  ΚΠΕ. 

 

• Ζήτημα προς προβληματισμό μαθητών από ΕκΑ:«Αν σας πήγαιναν σε ένα σχολείο στη Γαλλία ή στην Ελβετία και προσπαθούσατε να πείσετε συνομήλικους σας να επισκεφτούν 
τον τόπο σας, τι θα λέγατε;» 

 

5ο ΔΣ  - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

• Δεν υπήρξε διερεύνηση με πειραματισμό ή αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, παρά μόνο ένας μικρός πειραματισμός στο τέλος του μαθήματος μέσω ενός υποθετικού 
πειράματος που δόθηκε με φύλλο εργασίας της καθηγήτριας. 

 

• Καθοδηγούμενη ομαδική εργασία - Δημιουργία αφίσας - κολάζ με προτάσεις μαθητών για εξοικονόμηση ενέργειας και γραπτές απεικονίσεις θεμάτων που διερεύνησαν.  

 

• Γραπτή αναφορά για επίσκεψη και διερευνητικές δραστηριότητες στη σχολική αίθουσα. 
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Συνοπτικά, η ΕκΑ σημείωσε μεγάλη εξέλιξη στις πρακτικές για τη πτυχή της 
διδακτικής μεθόδου από την αρχή μέχρι το τέλος της 2ης ΔΜΑ σε σχέση και με την 1η 
ΔΜΑ. Αξιοποίησε διδακτικά σύγχρονες πρακτικές του φάσματος της διερεύνησης, 
όπως εργασία σε ομάδες με τη μέθοδο jigsaw ή με την ομαδοσυνεργατική, με 
δημιουργία δικών της φύλλων εργασίας για καθοδηγούμενη διερεύνηση ζητημάτων 
μέσω πειραματικών δραστηριοτήτων και διερευνήσεων στο διαδίκτυο σχετικών με 
τον ηλεκτρομαγνητισμό και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα παιδιά.  
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4) Λεκτική Αλληλεπίδραση  

Κάνοντας λόγο για τη λεκτική αλληλεπίδραση της ΕκΑ με τους μαθητές της, όπως 
φαίνεται και στον Πίνακα ΕκΑ 4, και στα 5 ΔΣ παρατηρήθηκε ότι οι ερωτήσεις που 
θέτει στα παιδιά είναι κατά βάση κλειστές και μέσω αυτών επιδιώκει την ανάκληση 
γνώσεων και πληροφοριών από τους μαθητές, προσπαθώντας να τους υπενθυμίσει 
βασικές έννοιες και φαινόμενα που θα συναντήσουν στις ομαδικές δραστηριότητες 
που επακολουθούν. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων ερωτήσεων είναι: «Η μορφή 
των μαγνητών είναι ίδια; Όλοι οι μαγνήτες έχουν ίδιο σχήμα; Ίδια μορφή;», «Κάποιοι 
από εσάς κάνατε το πείραμα Oersted. Τι ακριβώς αποδείξατε με το πείραμα που 
κάνατε; Θυμάστε;», «Ποια είναι τα κυριότερα καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας;». Στο 5ο ΔΣ του αναστοχασμού, κάνοντας αναφορά στο οικολογικό 
αποτύπωμα, ειπώθηκαν τα εξής από την εκπαιδευτικό: «Το οικολογικό αποτύπωμα 
μπορεί να είναι ατομικό ή συλλογικό. Καταλαβαίνεται τι σημαίνει; Ανάλογα με 
ενεργειακές μας συνήθειες προκύπτει το οικολογικό μας αποτύπωμα.» Η ερώτηση 
έγινε για έλεγχο γνώσης και απαντήθηκε από την ίδια την εκπαιδευτικό. 
 
Ορισμένες φορές η ανατροφοδότηση που παρείχε στου μαθητές ήταν εστιασμένη και 
κάποιες φορές τους παρότρυνε να αναζητήσουν τις δικές τους απαντήσεις, 
εναλλακτικές λύσεις, ιδέες ή απόψεις (π.χ. Μαθητής: Κυρία, που οφείλεται αυτό; Ότι 
γυρίζει έτσι η πυξίδα;  ΕκΑ: Εσύ θα μου το εξηγήσεις αυτό.) ή ενίσχυε το 
διερευνητικό διάλογο μεταξύ τους, ειδικά κατά τη διάρκεια των πειραμάτων και της 
έρευνας στη βιβλιογραφία. Ακόμα, παρότρυνε τους μαθητές να ρωτούν και να 
εκφράζουν τις απορίες τους και επιβράβευε τις ορθές απαντήσεις τους, κυρίως με 
μονολεκτικές εκφράσεις (π.χ. Πολύ ωραία ή Μπράβο). Γενικά, άκουγε τους μαθητές 
και δεν προσπερνούσε τις ερωτήσεις που έκαναν. 
 
Οι μαθητές στο 1ο ΔΣ έκαναν μερικές ερωτήσεις και οι περισσότερες από αυτές 
αφορούσαν στα ζητήματα που θα μελετούσαν κατά τον πειραμάτισμό τους και τον 
τρόπο ορθής χρήσης των υλικών (π.χ. πείραμα Oersted). Στο 2ο ΔΣ εξέφρασαν 
επίσης απορίες κυρίως στη διάρκεια των πειραμάτων, όπου και είχαν την 
καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. Οι ερωτήσεις τους σχετίζονταν με την υλοποίηση 
των πειραμάτων, την ορθή χρήση των υλικών αλλά και για όρους υλικών που δεν 
θυμόντουσαν από τα προηγούμενα μαθήματα (π.χ. Τι είναι το led;).  

Στα 3 πρώτα ΔΣ καθοδήγησε ως ένα σημείο τους μαθητές στο πώς να συνδιαλεγούν 
μεταξύ τους κατά τη διερεύνηση στη βιβλιογραφία, αλλά τους άφησε να δράσουν και 
ελεύθερα στις ομάδες τους, συζητώντας το υπό διερεύνηση θέμα και 
ανταλλάσσοντας απόψεις μεταξύ τους σε επίπεδο ομάδας. Σε όλη τη διάρκεια των 
διερευνήσεων των 3 ΔΣ και των πειραματισμών που έγιναν στα 2 πρώτα, η 
εκπαιδευτικός κυκλοφορούσε ανάμεσα στα παιδιά και τους επισήμανε να διαβάζουν 
προσεκτικά τις οδηγίες - ερωτήσεις του φύλλου και να τις συζητούν σε επίπεδο 
ομάδας.  

Επίσης, ειδικά για το 3ο ΔΣ, παρότρυνε πολλές φορές τους μαθητές να σκεφτούν και 
να καταγράψουν ατομικά ή και ανά ομάδες τις ερωτήσεις που θα ήθελαν να κάνουν 
στους ειδικούς κατά την επίσκεψη. Οι ερωτήσεις των μαθητών ήταν αρκετές και κατά 
κύριο λόγο αφορούσαν στην επικείμενη επίσκεψη. Η εκπαιδευτικός φάνηκε σε 
κάποιες περιπτώσεις να επιβραβεύει τις ερωτήσεις που προτείνουν οι μαθητές να 
θέσουν στους υπεύθυνους των χώρων επίσκεψης (π.χ. ΑΗΣ Μελίτης). 

Έπειτα, η λεκτική αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικού με τους μαθητές κατά την ημέρα 
της επίσκεψης ήταν πολύ περιορισμένη. Η εκπαιδευτικός παρακολούθησε, όπως και 
οι μαθητές τις δραστηριότητες που είχαν προετοιμάσει οι ειδικοί του ΚΠΕ και κάποιες 
φορές απλώς διαμεσολαβούσε επεξηγώντας, κάνοντας ερωτήσεις, διευκολύνοντας 
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την κατανόηση των μαθητών, ενισχύοντας το διάλογο που έκαναν στις ομάδες που 
χωρίστηκαν με βάση τις ομαδικές εργασίες που τέθηκαν στο ΚΠΕ. 

Επίσης, παρότρυνε πολλές φορές τους μαθητές να υποβάλουν ερωτήσεις που είχαν 
προετοιμάσει στην τάξη ή απορίες που τους δημιουργήθηκαν εκείνη τη στιγμή προς 
τους ειδικούς κατά την επίσκεψη. Για παράδειγμα, στο ΚΠΕ ενθάρρυνε τα παιδιά να 
ρωτήσουν  «Στα πόσα μέτρα σκάβουμε για να βρούμε λιγνίτη;», καθώς ήταν κάτι που 
το είχαν ως απορία στην τάξη. Ακόμα, μετά την ενημέρωσης από τον αρμόδια 
υπάλληλο του ΑΗΣ στη Μελίτη για διάφορα θέματα σχετικά με την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας (ιστορική αναδρομή, έργο ΔΕΗ, υπαρκτές μονάδες, 
εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μελίτης, λειτουργίες και χώροι αυτού, φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας ηλεκτρικής ενέργειας, περιβαλλοντική πολιτική, δράσεις 
της ΔΕΗ), οι μαθητές έθεσαν τις ερωτήσεις που είχαν προετοιμάσει γραπτώς και 
τυπώσει σε φύλλα Α4 (π.χ. Πόσο δύσκολο θα χαρακτηρίζατε το επάγγελμά σας;/ 
Αυτήν την περίοδο γίνεται συντήρηση του ΑΗΣ. Πώς παίρνουμε ηλεκτρική ενέργεια;/ 
Η μεταφορά του λιγνίτη γίνεται με ταινιόδρομους. Υπάρχει άλλος τρόπος;). 
 

Στο 5ο ΔΣ, η ΕκΑ παρότρυνε τα παιδιά να εκφράσουν τις ιδέες τους, λέγοντάς τους 
«Για να ακούσω τις ιδέες σας.» ή τις απορίες τους. Διατυπώθηκαν διάφορες 
προτάσεις - ιδέες και ερωτήσει, ενώ επιβραβεύτηκαν οι προσπάθειες όλων για τις 
εργασίες και τις πρωτοβουλίες που πήραν π.χ. στη δημιουργία της αφίσας σχετικά με 
τα θέματα που πραγματεύτηκαν μέσω της ΔΜΑ για την οργάνωση της επίσκεψης στη 
ΔΕΗ και της «Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας» για το σχολείο τους. 

 

Πίνακας ΕκΑ 4: Πρακτικές για Λεκτική Αλληλεπίδραση κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 

1ο  ΔΣ 

• Κλειστές  ερωτήσεις  - Ανάκληση γνώσεων και πληροφοριών για βασικές έννοιες και φαινόμενα. 

• Ανατροφοδότηση ορισμένες φορές εστιασμένη. 

• Κάποιες φορές  παρότρυνση μαθητών για  να αναζητήσουν τις δικές τους απαντήσεις, εναλλακτικές λύσεις, ιδέες ή απόψεις  & ενίσχυση  διερευνητικού διαλόγου μαθητών, ειδικά κατά τη 
διάρκεια  πειραμάτων - έρευνας στη βιβλιογραφία.  

• Καθοδήγηση ως προς το πώς να συνδιαλεγούν μεταξύ τους κατά τη διερεύνηση στη βιβλιογραφία, αλλά τους άφησε να δράσουν και ελεύθερα στις ομάδες τους, συζητώντας το υπό 
διερεύνηση θέμα και ανταλλάσσοντας απόψεις μεταξύ τους σε επίπεδο ομάδας.  

• Παρότρυνση μαθητών να ρωτούν και να εκφράζουν απορίες . 

• Επιβράβευση ορθών απαντήσεων. 

 

• Οι μαθητές εξέφρασαν απορίες κυρίως στη διάρκεια των πειραμάτων, όπου και είχαν την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. -  Ερωτήσεις για υλοποίηση πειραμάτων - ορθή χρήση υλικών.  
 

2ο ΔΣ 

• Κλειστές  ερωτήσεις  - Ανάκληση γνώσεων και πληροφοριών για βασικές έννοιες και φαινόμενα. 

• Ανατροφοδότηση ορισμένες φορές εστιασμένη 

• Κάποιες φορές παρότρυνση για να αναζητήσουν τις δικές τους απαντήσεις, εναλλακτικές λύσεις, ιδέες ή απόψεις & ενίσχυση διερευνητικού διαλόγου  μαθητών ειδικά κατά τη διάρκεια 
πειραμάτων -έρευνας στη βιβλιογραφία.  

• Καθοδήγηση ως προς το πώς να συνδιαλεγούν μεταξύ τους κατά τη διερεύνηση στη βιβλιογραφία, αλλά τους άφησε να δράσουν και ελεύθερα στις ομάδες τους, συζητώντας το υπό 
διερεύνηση θέμα και ανταλλάσσοντας απόψεις μεταξύ τους σε επίπεδο ομάδας. 

• Επιβράβευση ορθών απαντήσεων. 

 

• Οι μαθητές εξέφρασαν απορίες κυρίως στη διάρκεια των πειραμάτων, όπου και είχαν την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. - Ερωτήσεις για υλοποίηση πειραμάτων - ορθή χρήση υλικών -  
ανάκληση όρων. 

 

3ο ΔΣ  

• Κλειστές  ερωτήσεις  - Ανάκληση γνώσεων και πληροφοριών για βασικές έννοιες και φαινόμενα. 

• Ανατροφοδότηση  ορισμένες φορές εστιασμένη - Δεν προσπερνά τις ερωτήσεις μαθητών για την επίσκεψη. 

• Καθοδήγηση ως προς το πώς να συνδιαλεγούν μεταξύ τους κατά τη διερεύνηση στη βιβλιογραφία, αλλά τους άφησε να δράσουν και ελεύθερα στις ομάδες τους, συζητώντας το υπό 
διερεύνηση θέμα και ανταλλάσσοντας απόψεις μεταξύ τους σε επίπεδο ομάδας. 

• Σε όλη τη διάρκεια των διερευνήσεων ανάμεσα στα παιδιά και επισήμανση γιαανάγνωσης οδηγιών -  ερωτήσεων φύλλου εργασίας  και συζήτηση στην ομάδα. 

• Παρότρυνση προς μαθητές για να σκεφτούν και να καταγράψουν ατομικά ή και ανά ομάδες τις ερωτήσεις προς τους ειδικούς για την επίσκεψη.  

 

• Οι μαθητές έκαναν ερωτήσεις κυρίως για  την επικείμενη επίσκεψη. - Επιβράβευση ερωτήσεων που προτείνουν οι μαθητές να θέσουν στους υπεύθυνους χώρων επίσκεψης. 

 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΤΕΠ ΧΩΡΟΥΣ 

 
• Περιορισμένη λεκτική αλληλεπίδραση  εκπαιδευτικού - μαθητών.   

• Κάποιες φορές απλή διαμεσολάβηση για επεξηγήσεις, επιπλέον ερωτήσεις, διευκόλυνση κατανόησης μαθητών και ενίσχυση διαλόγου με υπεύθυνους χώρου επίσκεψης. 

• Πολλές φορές  παρότρυνση προς μαθητές για υποβολή ερωτήσεων που είχαν προετοιμάσει στην τάξη ή αποριών προς τους ειδικούς κατά την επίσκεψη. 

 

5ο ΔΣ  - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

• Κλειστές  ερωτήσεις  - Ανάκληση γνώσεων και πληροφοριών για βασικές έννοιες και φαινόμενα. 

• Ανατροφοδότηση ορισμένες φορές εστιασμένη. - Δεν προσπερνώνται ερωτήσεις μαθητών. 

• Κάποιες φορές  παρότρυνση μαθητών για  να αναζητήσουν τις δικές τους απαντήσεις, εναλλακτικές λύσεις, ιδέες ή απόψεις , αλλά και να αιτιολογήσουν και να δώσουν παραδείγματα 
για τις απόψεις τους.  

• Παρότρυνση μαθητών να ρωτούν και να εκφράζουν απορίες . 

 

• Ερωτήσεις & απορίες  των μαθητών είναι αρκετές.  
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Επομένως, σε επίπεδο λεκτικής αλληλεπίδρασης, υπήρξε μια μικρή εξέλιξη των 
πρακτικών της εκπαιδευτικού, καθώς υιοθέτησε παρόμοιές πρακτικές με την 
προηγούμενη φάση. Για τις λεκτικές συμπεριφορές που πρέπει να αναπτύξει ο 
μαθητής σε μια τάξη προσανατολισμένη στη διερευνητική μάθηση, η ΕκΑ 
χρησιμοποίησε κυρίως κλειστές ερωτήσεις και ερωτήσεις ανάκλησης πληροφοριών. 
Ωστόσο, όπως φαίνεται και από τα παραπάνω έκανε προσπάθεια να παρακινήσει 
και να ενισχύσει τους μαθητές της στο να υποβάλουν ερωτήσεις, να θέσουν απορίες, 
να προβληματιστούν και να εκφράσουν ιδέες ή να προτείνουν λύσεις, ατομικά ή ως 
ομάδες. Είναι αξιοσημείωτο ότι στη διάρκεια της επίσκεψης (4ο ΔΣ), η λεκτική 
αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και μαθητών ήταν περιορισμένη. 
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5) Υλικά – Πειράματα – ΤΠΕ  

Στο 1ο ΔΣ οι μαθητές ασχολήθηκαν με πειράματα (πειραματικές δοκιμές - π.χ. 
Oersted, Faraday) σε ομάδες με τη μέθοδο jigsaw, ακολουθώντας τις οδηγίες του 
φύλλου εργασίας που τους είχε ετοιμάσει η εκπαιδευτικός. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 
4 ομάδες που συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας με βάση το προς διερεύνηση θέμα 
(1.Μαγνήτης, 2. Ηλεκτρομαγνήτης , 3. Oersted, 4. Faraday). Σε κάθε ομάδα έγινε 
χωρισμός σε 2 υπο- ομάδες εκ των οποίων η μια πραγματοποιούσε τα σχετικά με το 
θέμα πειράματα και η άλλη έκανε έρευνα στο διαδίκτυο/ βιβλιογραφία. Στο τέλος των 
διαδικασιών αυτών οι ρόλοι των υπο- ομάδων αντιστρέφονταν. 

Η ΕκΑ τόνιζε συνεχώς την προτεραιότητα που θα πρέπει να δώσουν οι μαθητές στις 
προβλέψεις πριν ακόμα ξεκινήσουν τις πειραματικές δραστηριότητες. Παρά τις 
οδηγίες και τις παρακλήσεις της, αρκετές ομάδες ξεκίνησαν να περιεργάζονται τα 
υλικά λόγω περιέργειας και κάποιοι ξεκίνησαν να κάνουν τα πειράματα. Τα υλικά και 
τα όργανα (π.χ. καρφίτσες, συνδετήρες, αλουμινόχαρτο, κέρματα, μπαταρίες και 
καλώδια για τη δημιουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων) ενθουσίασαν και προσέλκυσαν 
το ενδιαφέρον των μαθητών για τις διαδικασίες. 

Υπήρξαν δυσκολίες στην εκτέλεση ορισμένων πειραμάτων, όπως στην ομάδα  
Oersted και ήταν απαραίτητη η επίδειξη των πειραμάτων. Η εκπαιδευτικός 
πραγματοποίησε μια σύντομη επίδειξη ή έδειξε στα παιδιά πώς να χρησιμοποιήσουν 
τα υλικά και εν συνεχεία τα άφησε να δοκιμάσουν και μόνα τους. Ακόμα, αξιοποίησε 
ΤΠΕ στη διδασκαλία της, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα παρουσιάσεων Power 
Point για προβολή των σχετικών με το διδακτικό περιεχόμενο διαφανειών και ένα 
λογισμικό προσομοίωσης με το μοντέλο της Γης ως μαγνήτη με τους 2 μαγνητικούς 
πόλους. 

Κατά το 2ο και 3ο ΔΣ, οι μαθητές πραγματοποίησαν τα πειράματα (πειραματικές 
δοκιμές) σε ομάδες με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ακολουθώντας τις οδηγίες του 
φύλλου εργασίας που τους δόθηκε. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες που 
συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας με βάση το προς διερεύνηση θέμα (Στο 2ο ΔΣ: 1. 
Λειτουργία ηλεκτρογεννήτριας, 2.Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το 3ο ΔΣ: 1. 
Βασικές υπηρεσίες της ΔΕΗ, 2. Η κοινωνική προσφορά της ΔΕΗ, 3. Το εργαζόμενο 
προσωπικό της ΔΕΗ, 4. Το περιβάλλον και ΔΕΗ). Στο 2ο ΔΣ ανά 2 ομάδες 
ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα. Κάθε ομάδα πραγματοποιούσε τα σχετικά με το θέμα 
πειράματα και έκανε έρευνα στη βιβλιογραφία. Στο 3ο ΔΣ, κάθε ομάδα έκανε 
διερεύνηση στο διαδίκτυο/ σε βιβλιογραφία. 

Ειδικά για το 2ο ΔΣ, η εκπαιδευτικός πραγματοποίησε μια σύντομη επίδειξη, έδειξε 
στα παιδιά πώς να χρησιμοποιήσουν τα υλικά και εν συνεχεία τα άφησε να 
δοκιμάσουν και μόνα τους. Αξιοποιήθηκαν και σε αυτό το ΔΣ οι ΤΠΕ για προβολή 
σχετικών με τη θεματολογία διαφανειών και ένα λογισμικό προσομοίωσης με το 
μοντέλο της ηλεκτρογεννήτριας, το οποίο έκανε επίδειξη η εκπαιδευτικός στα παιδιά. 
Με ένα παρόμοιο λογισμικό προσομοίωσης με το μοντέλο μιας ηλεκτρογεννήτριας, οι 
ίδιοι οι μαθητές στις ομάδες τους κατά τη διερεύνηση, είχαν την ευκαιρία να δουν τον 
τρόπο που λειτουργεί μια ηλεκτρογεννήτρια σε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, μέσω 
της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητισμού και της κινητικής δύναμης που προσφέρει 
το νερό. 

Οι μαθητές στο 3ο ΔΣ ανά ομάδες συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας (π.χ. ζητήθηκε η 
διατύπωση ερωτημάτων σε σχέση με τη ΔΕΗ ή ερωτημάτων που θα υπέβαλλαν 
στους υπεύθυνους του χώρου που θα επισκέπτονταν) με συγκεκριμένο θέμα (π.χ. 
βασικές υπηρεσίες της ΔΕΗ). Κάθε ομάδα έκανε έρευνα στη βιβλιογραφία, ενώ τα 
μέλη της συνεργάζονταν και ενεργούσαν και αυτόνομα. Στη διδασκαλία αυτή δεν 
ανατέθηκε στα παιδιά η υλοποίηση κάποιου πειράματος παρά μόνο η διερεύνηση σε 
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βιβλιογραφία. Λόγω προβλημάτων σύνδεσης στο διαδίκτυο, δόθηκε έντυπο υλικό 
στα παιδιά για να αναζητήσουν τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν μέσω των 
φύλλων εργασίας. Ωστόσο, χρησιμοποιήθηκαν και εδώ οι ΤΠΕ για προβολή 
διαφανειών σχετικών με το θέμα της διδασκαλίας που ήταν η επίσκεψη στη ΔΕΗ 
(π.χ. φωτογραφικό υλικό των εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων προσομοίωσης του 
τρόπου δημιουργίας λιγνίτη από το ΚΠΕ Μελίτης με μαθητές). Ακόμα, 
παρουσιάστηκαν βίντεο με θέμα «Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας» και για το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Κατά την ημέρα της επίσκεψης δεν ανατέθηκε στους μαθητές κάποιο πείραμα ή 
φύλλο εργασίας και δεν έγινε κάποια παρουσίαση με λογισμικό από την ίδια την 
εκπαιδευτικό, αλλά από τους υπεύθυνους ξενάγησης στους επισκέψιμους χώρους 
(π.χ. παρουσίαση Power Point από τους υπευθύνους – ξεναγούς του ΚΠΕ και του 
ΑΗΣ Μελίτης). Ο μόνος πειραματισμός των μαθητών με υλικά ήταν στο ΚΠΕ Βεύης, 
όπου με καθοδήγηση των υπευθύνων και εν μέρει της εκπαιδευτικού, οι μαθητές 
παρατήρησαν πραγματικά κομμάτια λιγνίτη και πειραματίστηκαν, κατασκευάζοντας 
λιγνίτη σε γυάλινα δοχεία με χώμα, ξυλάκια, φύλλα και πέτρες.  

Στο τελευταίο ΔΣ του αναστοχασμού, η εκπαιδευτικός αξιοποίησε και πάλι τις ΤΠΕ 
για προβολή διαφανειών σχετικών με την επίσκεψη στη ΔΕΗ και το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Παρουσιάστηκαν φωτογραφίες από τα σημεία επίσκεψης που έκαναν 
οι μαθητές (ΚΠΕ, ορυχείο, ΑΗΣ) και έγινε επίδειξη ενός βίντεο προς προβληματισμό 
των μαθητών για την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εν 
συνεχεία, σε ομάδες εργασίας των 5 μελών με την ομαδοσυνεργατική, οι μαθητές 
κλήθηκαν να προτείνουν ιδέες για εξοικονόμηση ενέργειας και να φτιάξουν ένα κολάζ 
– αφίσα για ευαισθητοποίηση σε σχέση με αυτό το θέμα, μεταχειριζόμενοι απλά 
υλικά (π.χ. χαρτόνια, μαρκαδόρους, ψαλίδια). Η εκπαιδευτικός δεν ανέθεσε κάποιο 
πείραμα στα παιδιά. Ένας μικρός πειραματισμός υπήρξε προς το τέλος του ΔΣ, όταν 
δόθηκε φύλλο εργασίας για αξιολόγηση – αναστοχασμό που περιλάμβανε τα εξής: 1) 
Υποθετικό πείραμα: «Τι θα κάνετε για να διαπιστώσετε ποια από τις 2 ράβδους είναι 
ο μαγνήτης;». 2) Ταξινόμηση επιπτώσεων και μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου 
του θερμοκηπίου. Πραγματοποιήθηκε και επίδειξη του υποθετικού πειράματος από 
την εκπαιδευτικό για να γίνει περισσότερο κατανοητό από τους μαθητές. 

Πίνακας ΕκΑ 5: Πρακτικές για Υλικά – Πειράματα - ΤΠΕ κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 

1ο  ΔΣ 

• Κάποιες φορές πραγματοποίησε η ίδια επίδειξη  - μεταχειρίζεται υλικά 

 

• Ανέθεσε στους μαθητές την εκτέλεση πειραμάτων - διερεύνηση στη βιβλιογραφία/ στο διαδίκτυο σε ομάδες τύπου jigsaw με φύλλα εργασίας. 

 

• Χρησιμοποίησε λογισμικό για να  ετοιμάσει μια παρουσίαση και λογισμικό προσομοίωσης με το μοντέλο της Γης ως μαγνήτη.  

2ο ΔΣ 

• Κάποιες φορές πραγματοποίησε η ίδια επίδειξη  - μεταχειρίζεται υλικά  και λογισμικό με μοντέλο ηλεκτρογεννήτριας. 

 

• Ανέθεσε στους μαθητές την εκτέλεση πειραμάτων - διερεύνηση στη βιβλιογραφία σε ομάδες  εργασίας με ομαδοσυνεργατική μέθοδο και φύλλα 
εργασίας. 

 

• Χρησιμοποίησε λογισμικό για να  ετοιμάσει μια παρουσίαση και λογισμικό προσομοίωση με μοντέλο  ηλεκτρογεννήτριας .  

3ο ΔΣ  

• Ανέθεσε στους μαθητές διερεύνηση στη βιβλιογραφία σε ομάδες  εργασίας με ομαδοσυνεργατική μέθοδο  και φύλλα εργασίας.  

 

• Χρησιμοποίησε λογισμικό για να  ετοιμάσει μια παρουσίαση- Επίδειξη βίντεο («Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας», φαινόμενο θερμοκηπίου, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΤΕΠ ΧΩΡΟΥΣ 

• Δεν ανατέθηκε κάποιο πείραμα ή φύλλο εργασίας από εκπαιδευτικό . 

 

• Δεν έγινε κάποια παρουσίαση με λογισμικό από την ίδια την εκπαιδευτικό, αλλά από τους υπεύθυνους ξενάγησης στους επισκέψιμους  χώρους.  

 

5ο ΔΣ  - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

• Χρησιμοποίησε λογισμικό για να  ετοιμάσει μια παρουσίαση και βίντεο για προβληματισμό με θέμα φαινόμενο θερμοκηπίου - κλιματική αλλαγή.  

 

• Ανέθεσε στους μαθητές δημιουργία αφίσας με απλά υλικά σε ομάδες  εργασίας με ομαδοσυνεργατική  μέθοδο και φύλλα εργασίας. με υποθετικό 
πείραμα & άσκηση ταξινόμησης. 

 

• Επίδειξη  του υποθετικού πειράματος από  την εκπαιδευτικό. 
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Εν ολίγοις, η ΕκΑ φαίνεται να παρουσιάζει μεγάλη εξέλιξη για την πτυχή Υλικά – 
Πειράματα – ΤΠΕ στη διδακτική πράξη κατά τη διάρκεια της 2ης ΔΜΑ. Στη φάση αυτή 
επέλεξε και οργάνωσε η ίδια τα υλικά (π.χ. φακοί, καρφιά, συνδετήρες, καλώδια, 
λαμπτήρες, πιστολάκι μαλλιών), τα πειράματα και τη χρήση ΤΠΕ. Απλά καθημερινά 
υλικά με βάση αντίστοιχα πειράματα άλλοτε επίδειξης και άλλοτε με εργασία των 
μαθητών σε ομάδες, χρήση λογισμικών και μοντέλων που παρουσιάστηκαν μέσω 
Η/Υ ήταν πρακτικές που υιοθετήθηκαν στη Γ΄φάση. Ενώ αρχικά στη Β΄ φάση, 
φαινόταν δύσκολο  η οργάνωση πειραμάτων με επιλογή κατάλληλων υλικών και 
μέσων (π.χ. πειράματα με χρήση ΤΠΕ) ή η ενασχόληση με πιο καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες ακόμα και στις ΦΕ (όπως στο 5ο ΔΣ), τελικά η ίδια πραγματοποίησε 
ένα άλμα από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας των πειραμάτων από το σχολικό 
εγχειρίδιο προς πιο σύγχρονες τάσεις με τη χρήση πραγματικών υλικών και μέσων 
από τα παιδιά μέσω καθοδηγούμενης ομαδικής εργασίας, αλλά κυρίως την 
αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδασκαλία. Ωστόσο, και σε αυτήν την κατηγορίας, στη διάρκεια 
της επίσκεψης δεν ανέθεσε κάποιο πείραμα και δεν ετοίμασε η ίδια κάποιο φύλλο 
εργασίας για τα παιδιά. 
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6) Διαδικαστική Γνώση  

Σύμφωνα με τον Πίνακα ΕκΑ 6 που παρουσιάζει την εξέλιξη των πρακτικών της 
εκπαιδευτικού ως προς την πτυχή της διαδικαστικής γνώσης, παρατηρείται ότι η 
εκπαιδευτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της ΔΜΑ δεν δίδασκε ρητά τα βήματα, αλλά έλεγε 
στους μαθητές τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών, έχοντας ως βάση της ένα ή 
περισσότερα φύλλα εργασίας (πρώτα παρατήρηση, έπειτα πείραμα και τέλος 
έλεγχος για συμπέρασμα). Τα φύλλα εργασίας της φάνηκε ότι εστίαζαν στο να 
καλλιεργηθούν ποικίλες δεξιότητες και κυρίως της πρόβλεψης ή/ και υπόθεσης πριν 
τις πειραματικές δραστηριότητες (π.χ. τονιζόταν με κεφαλαία γράμματα η λέξη 
«πρόβλεψη» και μετά ακολουθούσε ερώτημα: Ένας μαγνήτης μπορεί να απωθεί ένα 
σιδερένιο καρφί;).  

Γενικά, έδινε οδηγίες σχετικές με το συγκεκριμένο έργο που είχε να κάνει κάθε μια 
από τις ομάδες των μαθητών (4 ομάδες συνολικά) (π.χ. «Προτού κάνετε ο, τιδήποτε, 
πρέπει να προβλέψετε, να πείτε τι πιστεύετε ότι θα συμβεί») και προσπάθησε να 
καλλιεργήσει δεξιότητες των επιστημονικών μεθόδων μέσω «διαβάσματος και 
γραψίματος» κατά τη διερεύνηση στο διαδίκτυο και μέσω πειραμάτων. Συγκεκριμένα, 
στο 1ο ΔΣ προσπάθησε να καλλιεργήσει δεξιότητες πρόβλεψης, υπόθεσης, 
παρατήρησης και ελέγχου των παρατηρήσεων μέσω των πειραματισμών, αλλά και 
κριτικής αξιολόγησης πληροφοριών, ενώ στο 2ο, εκτός από τις παραπάνω, έγινε 
προσπάθεια καλλιέργειας και της δεξιότητας σύγκρισης (π.χ. Η εκπαιδευτικός, 
κάνοντας λόγο για τους τρόπους παραγωγής ατμού, κάλεσε τους μαθητές να 
προβούν σε σύγκριση μεταξύ αυτών: «Αν συγκρίνουμε τους τρόπους παραγωγής 
ατμού, δηλαδή καύσιμα ή ηλιακή ενέργεια, υπάρχει διαφορά;»). Στο 3ο ΔΣ, εστίασε 
στη δεξιότητα αναζήτησης και κριτικής αξιολόγησης πληροφοριών από έντυπα μέσα. 
Κατά την επίσκεψη δεν φάνηκε να γίνεται κάποια συγκεκριμένη προσπάθεια, πέρα 
από το εξής ερώτημα προς προβληματισμό «Αν σας πήγαιναν σε ένα σχολείο στη 
Γαλλία ή στην Ελβετία και προσπαθούσατε να πείσετε συνομήλικους σας να 
επισκεφτούν τον τόπο σας, τι θα λέγατε;», προκειμένου να διατυπωθούν υποθέσεις. 

Στο 5ο και τελευταίο ΔΣ, η αφίσα με τις προτάσεις που έγραψαν τα παιδιά για 
εξοικονόμηση ενέργειας, το φύλλο εργασίας που δόθηκε στο τέλος, αλλά και η 
γραπτή αναφορά που ζητήθηκε για την επίσκεψη,  μπορούν να θεωρηθούν ως μέρος 
της διαδικαστικής γνώσης, γιατί σχετίζονται με τη σύνταξη - «γράψιμο» κειμένου που 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και επιστημονικό περιεχόμενο από τις ΦΕ.  
 

Πίνακας ΕκΑ 6: Πρακτικές για Διαδικαστική Γνώση κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 
 

1ο  ΔΣ 

• Δεν διδάσκει ρητά τα βήματα, αλλά λέει στους μαθητές τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών. 

 

• Καλλιεργεί δεξιότητες των επιστημονικών μεθόδων μέσω "διαβάσματος και γραψίματος"  κατά τη διερεύνηση στο διαδίκτυο και μέσω πειραμάτων 
(πρόβλεψη, υπόθεση, παρατήρησης και ελέγχου των παρατηρήσεων, κριτική αξιολόγηση πληροφοριών) - Τονίστηκε "πρόβλεψη". 

2ο ΔΣ 

• Δεν διδάσκει ρητά τα βήματα, αλλά λέει στους μαθητές τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών. 

 

• Καλλιεργεί δεξιότητες των επιστημονικών μεθόδων μέσω "διαβάσματος και γραψίματος"  κατά τη διερεύνηση στο διαδίκτυο και μέσω πειραμάτων 
(πρόβλεψη, υπόθεση, παρατήρησης και ελέγχου των παρατηρήσεων, κριτική αξιολόγηση πληροφοριώνσύγκριση) - Τονίστηκε "πρόβλεψη". 

3ο ΔΣ  

• Δεν διδάσκει ρητά τα βήματα, αλλά λέει στους μαθητές τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών. 

 

• Καλλιεργεί δεξιότητες των επιστημονικών μεθόδωνμέσω "διαβάσματος και γραψίματος"  κατά τη διερεύνηση στο διαδίκτυο (αναζήτηση  και κριτική 
αξιολόγηση πληροφοριών) 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΣΕ ΤΕΠ 
ΧΩΡΟΥΣ 

• Δεν έγινε διδασκαλία. 

 

• Δεν φάνηκε κάποια συγκεκριμένη προσπάθεια ή ενέργεια για καλλιέργεια δεξιοτήτων. 

 

5ο ΔΣ - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜ

ΟΣ 

 

• Δεν διδάσκει ρητά τα βήματα, αλλά λέει στους μαθητές τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών. 

 

• Καλλιεργεί δεξιότητες των επιστημονικών μεθόδων μέσω "γραψίματος"(σύγκριση, υπόθεση, ταξινόμηση). 
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Ακόμα, έγιναν προσπάθειες καλλιέργειας δεξιοτήτων σύγκρισης μέσω ερωτήσεων 
που έγιναν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (π.χ. «Είδατε το βίντεο στα ΚΠΕ «Το 
ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας». Εντοπίσατε διαφορά του εργοστασίου που έδειχνε 
στο βίντεο με αυτό που είδατε στην επίσκεψη στον ΑΗΣ Μελίτης;») και υπόθεσης και 
ταξινόμησης μέσω προβλημάτων του φύλλου εργασίας που δόθηκε στο τέλος. 
 
Γενικά, λοιπόν, ως προς τη διαδικαστική γνώση, η ΕκΑ είχε μεγάλη εξέλιξη, καθώς 
έδωσε πιο πολύ έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων παρατήρησης, ταξινόμησης, 
πρόβλεψης/ υπόθεσης, ελέγχου υποθέσεων, σύγκρισης. Όπως και στην 
προηγούμενη φάση (Β΄φάση), δεν δίδαξε ρητά τα βήματα, αλλά τη σειρά εκτέλεσης 
των ενεργειών, δίνοντας οδηγίες με έμφαση στην εκτέλεση των διαδικασιών. 
Επεδίωξε μέσω της δικής της ΔΜΑ να βελτιώσει τις παραπάνω δεξιότητες (ειδικά της 
πρόβλεψης) μέσω «διαβάσματος και γραψίματος» με τα φύλλα εργασίας, κατά τη 
διερεύνηση στο διαδίκτυο και τα πειράματα. 
 

 

7) Επιστημολογική γνώση  

Για τη συγκεκριμένη πτυχή δεν συλλέχθηκαν επαρκείς πληροφορίες και φάνηκε να 
υπάρχει πολύ μικρή εξέλιξη στη φάση αυτή, όπως και στην προηγούμενη. Η ΕκΑ 
φάνηκε να εστιάζει πολύ λίγες φορές στη φύση και την ιστορία της Επιστήμης. 
Γενικά, δεν έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτήν. Στα πρώτα 3 ΔΣ έγινε μικρή αναφορά 
στην ιστορία της Επιστήμης κατά τη θεωρητική παρουσίαση που έκανε στους 
μαθητές (π.χ. στο 1ο ΔΣ ειπώθηκαν τα εξής: «Υπήρξαν 2 σημαντικές στιγμές στην 
ιστορία του ηλεκτρομαγνητισμού.  Πρώτα ο Oersted ανακάλυψε ότι  όταν ένας 
αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, αποκτά ιδιότητες μαγνήτη. Αργότερα, ο 
Faraday ανακάλυψε ότι  η κίνηση ενός μαγνήτη μέσα σε πηνίο που έχει τα άκρα του 
συνδεδεμένα  ή ενός τέτοιου πηνίου μέσα σε μαγνητικό πεδίο, δημιουργεί ηλεκτρικό 
ρεύμα.»). Δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο κομμάτι της επιστημολογικής γνώσης και 
έτσι, δεν φάνηκε να υιοθετούνται πολλά από τα στοιχεία αυτής (π.χ. αναφορά σε 
αλλαγές των επιστημονικών θεωριών ή/ και σύνδεση αυτών με τα επιστημονικά/ 
κοινωνικά δεδομένα της εποχής, ερωτήσεις για τη φύση της επιστήμης ή αναφορά 
στην αξία χρήσης πολλαπλών πηγών πληροφόρησης) στις πρακτικές της ΕκΑ. Για το 
λόγω του ότι δεν δόθηκε έμφαση σε αυτή την πτυχή, καθώς δεν προέκυψαν 
σημαντικά δεδομένα και δεν καταρτίστηκε κάποιος πίνακας. 
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8) Προετοιμασία και επίσκεψη σε τεχνο – επιστημονικούς (ΤΕΠ) χώρους  
 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα ΕκΑ 7, στα 3 πρώτα ΔΣ έγινε η προετοιμασία των 
μαθητών για την επίσκεψη στο ΚΠΕ Βεύης, το λιγνιτωρυχείο Αχλάδας και τον ΑΗΣ 
Μελίτης (επίσκεψη ΔΕΗ). Στο 4ο ΔΣ υλοποιήθηκε η επίσκεψη και στο 5ο έγινε η 
σχετική με αυτή μεταγνωστική συζήτηση και άλλες δραστηριότητες. 
 
Αναλυτικότερα, στο 1ο ΔΣ, η εκπαιδευτικός έδωσε στους μαθητές πληροφορίες πριν 
την επίσκεψη, για τους χώρους επίσκεψης και την ενασχόληση με σχετικά πειράματα 
και διερευνήσεις στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο και τα επόμενα 2 μαθήματα 
(διδακτικά σενάρια). Υπήρξε σύνδεση του μαθήματος με την επίσκεψη μέσω της 
σχετικής συζήτησης που έγινε και με την ανάθεση σε 4 ομάδες των 5 μελών 
πειραμάτων και διερεύνησης στο διαδίκτυο σε σχέση με τον μαγνητισμό - 
ηλεκτρομαγνητισμό και τις ιδιότητες υλικών που θα συναντήσουν τα παιδιά στο χώρο 
επίσκεψης. Στο 2ο ΔΣ, εργάστηκε ανάλογα, απλώς οι ομάδες των παιδιών 
ασχολήθηκαν με διαφορετική θεματολογία (τον τρόπο λειτουργίας της 
ηλεκτρογεννήτριας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) σχετική με την επίσκεψη. 
Ακόμα, στο τέλος του 2ου ΔΣ ζητήθηκε από τους μαθητές να ξεκινήσουν τη συλλογή 
ερωτήσεων που θα ήθελαν να υποβάλουν κατά την επίσκεψη στους ειδικούς. 

Στο 3ο ΔΣ, στην αρχή έγινε αναφορά  στους στόχους της επίσκεψης στη ΔΕΗ και στο 
πρόγραμμα της ημέρας υλοποίησής της (ώρες έναρξης, σημεία επίσκεψης: στο ΚΠΕ, 
στο ορυχείο Αχλάδας και στον ΑΗΣ Μελίτης, όπου θα γίνει ξενάγηση). Οι 
πληροφορίες που δόθηκαν τόσο με τη θεωρητική εισαγωγή, το φωτογραφικό υλικό 
και τα βίντεο, όσο και με τις διερευνητικές δραστηριότητες, συνδέονταν άμεσα με την 
επίσκεψη που θα έκαναν οι μαθητές στη ΔΕΗ και την προετοιμασία τους, ώστε να 
έχει νόημα και ενδιαφέρον για τους ίδιους. Ακολουθώντας τις σχεδιασμένες από τη 
ΔΜΑ δραστηριότητες, η εκπαιδευτικός προετοίμασε τους μαθητές πριν την 
υλοποίηση της επίσκεψης, τους ενημέρωσε για διαδικαστικά ζητήματα και τον 
σκελετό της επίσκεψης, τους πληροφορεί και τους οργάνωσε, αναθέτοντας 
καθήκοντα (π.χ. φωτογράφου, σημειώσεις).  

Ακόμα, ανατέθηκαν δραστηριότητες στα παιδιά, όπως η αναζήτηση πληροφοριών για 
τη ΔΕΗ, το εξειδικευμένο προσωπικό, την επίδρασή της στο περιβάλλον και την 
κοινωνική προσφορά της. Επίσης, η ΕκΑ ενθάρρυνε τους μαθητές να διατυπώσουν 
τα ερωτήματα και τις απορίες τους, τις οποίες θα έθεταν στους υπεύθυνους των 
χώρων επίσκεψης προκειμένου να λάβουν απαντήσεις. Ήταν σημαντικό το ότι πέρα 
από τους στόχους της επίσκεψης, διευκρίνισε και τις αναμενόμενες ενέργειες και 
συμπεριφορές των παιδιών στο πεδίο.   

Κατά την ημέρα της επίσκεψης και τη διάρκεια αυτής, ο ρόλος της εκπαιδευτικού 
ήταν κάποιες μόνο φορές καθοδηγητικός και διαμεσολαβητικός. Κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης που έγινε τόσο στο ΚΠΕ όσο και στον ΑΗΣ, ο ρόλος της ήταν σχεδόν 
ουδέτερος καθώς περιορίστηκε στο να επιβλέπει τη συμπεριφορά των παιδιών και να 
παρακολουθεί τον εισηγητή. Φρόντιζε κυρίως για θέματα συντονισμού και 
συμπεριφοράς των μαθητών.   

Ακόμα, η εκπαιδευτικός παρακολούθησε με προσοχή και ενδιαφέρον τη διάλεξη και 
τη ξενάγηση από τους 2 υπεύθυνους τόσο στο ΚΠΕ, όσο και στον ΑΗΣ. Υπήρξαν και 
στιγμές που παρέμβαινε και προέτρεπε τους μαθητές να σημειώσουν ερωτήματα - 
απορίες με βάση τα όσα αναφέρονταν στις εισηγήσεις για να τα υποβάλουν στους 
εισηγητές - ξεναγούς. Ακόμα, είχε υπό την επίβλεψή της τους μαθητές της και 
υποστήριξε την εργασία που έκαναν σε ομάδες στο ΚΠΕ Βεύης.     

Η ΕκΑ δεν είχε ετοιμάσει κάποιο ειδικό φύλλο εργασίας που θα έπρεπε να 
συμπληρωθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Μόνο στο ΚΠΕ 
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Βεύης τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες, συνεργάστηκαν και συμπλήρωσαν φύλλα 
εργασίας του ΚΠΕ για παράδειγμα, σε σχέση με το οικολογικό αποτύπωμα και 
κατασκεύασαν λιγνίτη με χώμα, πέτρες, φύλλα και κλαδιά. 

Κατά κύριο λόγο οι μαθητές παρακολουθούσαν τους ξεναγούς, αλλά είχαν και πιο 
ενεργό ρόλο κάποιες φορές. Ειδικά, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τον 
υπεύθυνο του ΑΗΣ σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια (ιστορική αναδρομή, έργο 
ΔΕΗ, υπαρκτές μονάδες, εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μελίτης, λειτουργίες και χώροι 
αυτού, φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας ηλεκτρικής ενέργειας,  περιβαλλοντική 
πολιτική, δράσεις της ΔΕΗ), οι μαθητές ήταν αρκετή ώρα απλοί παρατηρητές. 
Ορισμένοι μαθητές κράτησαν σημειώσεις ή έθεσαν ερωτήματα που είχαν 
προετοιμάσει στην τάξη και κάποιοι άλλοι τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο 
στοιχείων που τους ενδιέφεραν από τους χώρους επίσκεψης. 

Στο 5ο ΔΣ του αναστοχασμού, η εκπαιδευτικός συνέδεσε την επίσκεψη με τα 
μαθήματα που είχαν προηγηθεί μέσω των ερωτήσεων και των δραστηριοτήτων που 
υλοποίησε στην τάξη. Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες που έγιναν μετά την 
επίσκεψη στην τάξη ήταν:  

 Μια ανακεφαλαιωτική - μεταγνωστική συζήτηση (σε μέτωπο) σχετικά με την 
επίσκεψη, τις εντυπώσεις που άφησε στους μαθητές και ανακεφαλαίωση 
όσων είδαν μέσα από χρήση παρουσιάσεων με Power Point.  

 Έγινε παρουσίαση βίντεο σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου για να προβληματίσει τα παιδιά. Τέθηκε το σχετικό με την 
επίσκεψη ερώτημα: «Πώς συνδέεται κλιματική αλλαγή με την επίσκεψη που 
κάναμε;».  

 Στις  ομάδες εργασίας των 5 μελών από τα προηγούμενα ΔΣ, οι μαθητές 
κλήθηκαν να προτείνουν ιδέες για εξοικονόμηση ενέργειας και να φτιάξουν 
ένα κολάζ – αφίσα για ευαισθητοποίηση σε σχέση με αυτό το θέμα. Τα παιδιά 
έκοψαν διάφορα χάρτινα σχήματα σχετικά με το περιβάλλον (π.χ. δέντρα, 
λουλούδια, φύλλα, σύννεφα, έναν κύκλο - πλανήτη Γη), πάνω στα οποία 
ζωγράφισαν (π.χ. τον κύκλο - πλανήτη Γη τον χώρισαν σε 2 μέρη και 
έφτιαξαν σκίτσα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) και έγραψαν στις ομάδες τους 
προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.  

 Ζητήθηκε από την εκπαιδευτικό η δημιουργία μιας τελικής γραπτής αναφοράς 
για την επίσκεψη (που ίσως δημοσιευτεί π.χ. στην ομάδα τους στο 
Facebook).  

 Δόθηκε και ένα φύλλο εργασίας σε κάθε μαθητή. Το φύλλο εργασίας 
περιλάμβανε 2 ασκήσεις αξιολόγησης: Η 1η έδινε 2 ράβδους και ζητούσε από 
τα παιδιά το εξής «Τι θα κάνετε για να διαπιστώσετε ποια από τις 2 ράβδους 
είναι ο μαγνήτης;». Η 2η ζητούσε μια ταξινόμηση επιπτώσεων και μέτρων 
αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Στο τέλος, ζητήθηκε από την εκπαιδευτικό η εθελοντική συμμετοχή μαθητών για τη 
δημιουργία «Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας» της τάξης και όσοι μαθητές το 
επιθυμούσαν δήλωσαν τη συμμετοχή τους, ενώ σε μια από τις επόμενες ημέρες, θα 
γινόταν και συμπλήρωση ερωτηματολογίου (μετά-εννοιολογικό ερωτηματολόγιο - 
post test) μεταγνωστικού χαρακτήρα. 
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Η εκπαιδευτικός και οι μαθητές θέλησαν να κοινοποιήσουν τις εργασίες τους - 
αναφορές στο υπόλοιπο σχολείο μέσω της αφίσας - κολάζ  και της γραπτής 
αναφοράς (π.χ. Facebook). Δηλαδή, στόχος του 5ου ΔΣ ήταν και η παρουσίαση και η 
διάχυση εκτός τάξης των εργασιών των μαθητών σχετικά με την επίσκεψη. 

Πίνακας ΕκΑ 7: Πρακτικές για Προετοιμασία και επίσκεψη σε ΤΕΠ χώρους κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 
 

Κάνοντας μια σύνοψη των παραπάνω σχετικά με την προετοιμασία, την 
πραγματοποίηση και την ανασκόπηση της επίσκεψης στους ΤΕΠ χώρους, φαίνεται 
να υπάρχει μεγάλη εξέλιξη των πρακτικών της ΕκΑ στο επίπεδο κυρίως της 
προετοιμασίας και της ανασκόπησης της επίσκεψης, καθώς το πλαίσιο στο οποίο 
κινήθηκε ήταν πολύ πιο μαθητοκεντρικό αυτήν τη φορά σε σχέση με αυτό της 
Β΄φάσης. Ωστόσο, οι πρακτικές της στη διάρκεια της επίσκεψης κινούνται προς τον 
παραδοσιακό τρόπο με απλή παρατήρηση των ξεναγών, χωρίς κάποιο έτοιμο φύλλο 
εργασίας ή οργανωμένη δραστηριότητα του εκπαιδευτικού.  

1ο  ΔΣ 

• Έδωσε στους μαθητές πληροφορίες πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα σημεία ενδιαφέροντος. 

• Ανέθεσε δραστηριότητες στους μαθητές πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα σημεία ενδιαφέροντος. 

• Συνέδεσε την επίσκεψη με το μάθημα στην τάξη. 

2ο ΔΣ 

• Έδωσε στους μαθητές πληροφορίες πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα σημεία ενδιαφέροντος. 

• Ανέθεσε δραστηριότητες στους μαθητές πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα σημεία ενδιαφέροντος. 

• Συνέδεσε την επίσκεψη με το μάθημα στην τάξη. 

3ο ΔΣ  

• Έδωσε στους μαθητές πληροφορίες πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα σημεία ενδιαφέροντος. 

• Ανέθεσε δραστηριότητες στους μαθητές πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα σημεία ενδιαφέροντος.  

• Διευκρίνισε τους στόχους της επίσκεψης και τις αναμενόμενες ενέργειες και συμπεριφορές των παιδιών στο πεδίο.  

• Συνέδεσε την επίσκεψη με το μάθημα στην τάξη. 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΤΕΠ ΧΩΡΟΥΣ 

• Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης κάποιες φορές παρατηροσαν απλώς /στοχευμένα με καθοδήγηση κάποιου είδους/ τον ξεναγό - εισηγητή 

• Οι μαθητές  κατέγραψαν πληροφορίες στο σημειωματάριο τους και τράβηξαν φωτογραφίες/ βίντεο (ντοκουμέντα). 

 

• Η εκπαιδευτικός παρακολούθησε απλά τον ξεναγό / εισηγητή, αλλά και καθοδηγησε- παρενέβη- υποστήριξε μαθητές όταν το χρειάστηκαν. 

• Δεν είχε ετοιμάσει δικό της φύλλο εργασίας προς συμπλήρωση από μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης - Φύλλο εργασίας δόθηκε από ΚΠΕ. 

 

5ο ΔΣ - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

• Συνέδεσε την επίσκεψη με το μάθημα στην τάξη. 

 

• Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες σχετικές με την επίσκεψη μετά από αυτήν, στο σχολείο. (-Ανακεφαλαιωτική/ μεταγνωστική συζήτηση για 
επίσκεψη, εντυπώσεις γενικά. -Παρουσίαση βίντεο για κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου προς προβληματισμό. - Ομάδες εργασίας 
πρότειναν ιδέες εξοικονόμησης ενέργειας με δημιουργία κολάζ – αφίσας για ευαισθητοποίηση. -Γραπτή αναφορά για επίσκεψη - Φύλλο εργασίας -
«Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας» -Μελλοντική συμπλήρωση post test) 

 

• Σκοπός : Παρουσίαση και διάχυση εκτός τάξης των εργασιών των παιδιών σχετικά με την επίσκεψη (π.χ. στο χώρος σχολείου, στο Facebook)  
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9) Διδακτικό Μοντέλο  

Σύμφωνα με τον Πίνακα ΕκΑ 8, σχετικά με το διδακτικό μοντέλο, όπως 
παρατηρήθηκε για το 1ο ΔΣ υιοθετήθηκε από την εκπαιδευτικό το παραδοσιακό 
μοντέλο - μεταφοράς της γνώσης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών 
δραστηριοτήτων μαζί με ορισμένα στοιχεία του εποικοδομητικού μοντέλου λόγω της 
προσπάθειας ανάδειξης των ιδεών - εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών (π.χ. 
σύγχυση βαρυτικής – μαγνητικής δύναμης της Γης). Σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια, η 
διδασκαλία κινήθηκε με βάση το διερευνητικό μοντέλο με ανακαλυπτική επίδειξη από 
την εκπαιδευτικό (π.χ. σε πείραμα Oersted) αλλά και καθοδηγούμενη ομαδική 
εργασία των μαθητών, οι οποίοι εργάστηκαν, κάνοντας πειράματα και διερεύνηση 
στο διαδίκτυο σχετικά με τον μαγνητισμό - ηλεκτρομαγνητισμό.  

Στο 2ο και 3ο ΔΣ χρησιμοποιήθηκε το παραδοσιακό μοντέλο- μεταφοράς της γνώσης 
για τις  εισαγωγικές δραστηριότητες, όπου έγινε προσπάθεια ανάδειξης των ιδεών 
των μαθητών, όχι όμως κάποιων συγκεκριμένων εναλλακτικών. Στη συνέχεια 
αξιοποιήθηκε το διερευνητικό μοντέλο με ανακαλυπτική επίδειξη από την 
εκπαιδευτικό αλλά και καθοδηγούμενη ομαδική εργασία των μαθητών, οι οποίοι 
εργάστηκαν, κάνοντας πειράματα και διερεύνηση στη βιβλιογραφία (στο 2ο ΔΣ ήταν 
σχετικά με την ηλεκτρογεννήτρια και τις πηγές ενέργειας - παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ στο 3ο έγινε μόνο διερεύνηση στη 
βιβλιογραφία για ζητήματα σχετικά με το χώρο επίσκεψης).  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δεν υιοθετήθηκε κάποιο διδακτικό μοντέλο, αφού 
ουσιαστικά δεν πραγματοποιήθηκε διδασκαλία. Εν τέλει, στο 5ο ΔΣ η εκπαιδευτικός 
έκανε χρήση του μοντέλου μεταφοράς της γνώσης με κάποια στοιχεία του 
εποικοδομητικού μοντέλου λόγω της προσπάθειας ανάδειξης και αξιοποίησης των 
ιδεών των μαθητών στις δραστηριότητες που θα ακολουθούσαν, ακόμα και κάποιων 
εναλλακτικών αντιλήψεων (π.χ. σε σχέση με το φαινόμενο του θερμοκηπίου). Στο 
πλαίσιο των μεταγνωστικών δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα στην τάξη, εκτός του 
παραδοσιακού μοντέλου, υιοθετήθηκαν στοιχεία του διερευνητικού λόγω της 
καθοδηγούμενης ομαδικής εργασίας κατά τη διάρκεια δημιουργίας της αφίσας σε 
σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

Πίνακας ΕκΑ 8: Διδακτικό μοντέλο πρακτικών κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 
 
  

1ο  ΔΣ 

•  Παραδοσιακό μοντέλο- μεταφοράς της γνώσης με στοιχεία εποικοδομητικού μοντέλου - προσπάθεια ανάδειξης ιδεών & εναλλακτικών 
αντιλήψεων 

• Διερευνητικό μοντέλο (ανακαλυπτική επίδειξη από την εκπαιδευτικό π.χ. σε πείραμα Oersted-  καθοδηγούμενη ομαδική εργασία με πειράματα & 
διερεύνηση στο διαδίκτυο).  

2ο ΔΣ 

•  Παραδοσιακό μοντέλο- μεταφοράς της γνώσης  

• Διερευνητικό μοντέλο (ανακαλυπτική επίδειξη από την εκπαιδευτικό -  καθοδηγούμενη ομαδική εργασία με πειράματα & διερεύνηση στη 
βιβλιογραφία).  

3ο ΔΣ  

•  Παραδοσιακό μοντέλο- μεταφοράς της γνώσης  

• Διερευνητικό μοντέλο (ανακαλυπτική επίδειξη από την εκπαιδευτικό -  καθοδηγούμενη ομαδική εργασία με διερεύνηση στη βιβλιογραφία).  

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΣΕ ΤΕΠ 
ΧΩΡΟΥΣ 

• Δεν έγινε διδασκαλία - εφαρμογή διδακτικού μοντέλου. 

 

 

5ο ΔΣ - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜ

ΟΣ 

 

•  Παραδοσιακό μοντέλο- μεταφοράς της γνώσης  με στοιχεία εποικοδομητικού μοντέλου λόγω της προσπάθειας ανάδειξης και αξιοποίησης των 
ιδεών των μαθητών – ακόμα και κάποιων εναλλακτικών. 

• Διερευνητικό μοντέλο - Καθοδηγούμενη ομαδική εργασία (π.χ. για δημιουργία αφίσας σχετική με εξοικονόμηση ενέργειας). 
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Συμπερασματικά, λοιπόν, φαίνεται να υπάρχει μικρή εξέλιξη σε όλη τη διάρκεια της 
ΔΜΑ και να υιοθετούνται από την ΕκΑ στοιχεία διαφόρων μοντέλων. Συγκεκριμένα, 
το μοντέλο μεταφοράς της γνώσης εφαρμόστηκε, ειδικά στην έναρξη των ΔΣ, και το 
διερευνητικό μοντέλο, κυρίως στη διάρκεια πειραματικών ή διερευνητικών 
δραστηριοτήτων των μαθητών. Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν και στη Β΄φάση 
με βάση τις παρατηρήσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι αρχίζει να κάνει προσπάθειες 
να λάβει υπόψη εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών στη διδασκαλία στο 1ο και στο 
5ο ΔΣ, μελετώντας τη βιβλιογραφία. 
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Εκπαιδευτικός Β 

 
1) Περιεχόμενο/ Διδακτικός μετασχηματισμός 
 
Στον Πίνακα ΕκΒ 1 παρουσιάζονται οι πρακτικές που καταγράφηκαν στην κλείδα, τις 
οποίες υιοθετεί η Εκπαιδευτικός Β (ΕκΒ) στη ΔΜΑ που σχεδίασε για το 
ηλεκτρομαγνητισμό. Όπως φαίνεται τόσο στο 1ο όσο και στο 2ο διδακτικό σενάριο 
(ΔΣ) κυριάρχησε η εισαγωγή εννοιών, ορισμών και η περιγραφή διαδικασιών και 
φαινομένων μέσα από τη χρήση επιστημονικής ορολογίας (π.χ. στο 1ο ΔΣ δόθηκαν 
ως όροι σιδηρομαγνητικά υλικά, μαγνήτες, ηλεκτρομαγνήτης, ηλεκτρομαγνητισμός, 
ενώ στο 2ο ΔΣ λειτουργία ηλεκτρογεννήτριας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).  
 
Πιο συγκεκριμένα, η ίδια μέσω των πρακτικών της μετασχηματίζει σε έναν βαθμό το 
περιεχόμενο αυτό, καθώς το απλοποιεί, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο και να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών της. Αυτό το πετυχαίνει μέσα από τη 
χρήση απλών καθημερινών εκφράσεων και παραδειγμάτων, συνδέσεων με την 
καθημερινή ζωή των μαθητών, απλών περιγραφών. Παράλληλα, μεριμνά έτσι, ώστε 
οι μαθητές να προσεγγίσουν βαθύτερα το επιστημονικό περιεχόμενο, προς το οποίο 
δείχνει σεβασμό, χρησιμοποιώντας επιστημονική ορολογία, καθώς συχνά η ίδια 
αποδέχεται μη επιστημονικούς όρους (π.χ. μη επιστημονικός όρος «τραβήξει» αντί 
του «έλξει»: Τι είδους σώματα έλκει ένας σιδηρομαγνήτης; Τι μπορεί να τραβήξει; 
Μπορεί να τραβήξει μια ζάντα;  Μ: Μια ζάντα αυτοκινήτου.  Ε: Από τι υλικό είναι 
μια ζάντα αυτοκινήτου;  Μ: Αλουμίνιο;  Ε: Άρα τι μπορεί να τραβήξει ένας 
μαγνήτης;  Μ2: Μέταλλα.) και επαναδιατυπώνει τις απαντήσεις τους με χρήση 
επιστημονικών όρων (π.χ. Ε: Τι σχήμα μπορεί να έχει ένας ηλεκτρομαγνήτης;  Μ: 
Στρογγυλός./Μ2: Πεταλωτός./Μ3: Ορθογώνιος.  Ε: Ορθογώνιος. Άλλο;Μ3:  
Ο,τιδήποτε σχήμα.  Ε: Ο,τιδήποτε σχήμα μπορεί να έχει.). Ακόμα, στα 2 πρώτα ΔΣ 

χρησιμοποίησε καθημερινά υλικά σε σχέση με το διδακτικό περιεχόμενο (π.χ. 
ανεμιστήρες, επιτραπέζιες λάμπες, πιστολάκια μαλλιών, μαγνήτες, φακό, μπαταρίες) 
και το συνέδεσε με την εμπειρία των μαθητών από την καθημερινή ζωή.  

Στο 3ο ΔΣ το περιεχόμενο που προσεγγίστηκε ήταν οι βασικές υπηρεσίες, η 
κοινωνική προσφορά, το εργαζόμενο προσωπικό της ΔΕΗ (είδη επαγγελμάτων) και 
η σύνδεση της με το περιβάλλον (π.χ. διαχείριση αποβλήτων). Ο διδακτικός 
μετασχηματισμός του περιεχομένου δεν ήταν ευδιάκριτος και έντονος, ίσως επειδή το 
προς διδασκαλία περιεχόμενο κατά κύριο λόγο αναφερόταν σε θέματα 
κοινωνικοπολιτισμικής διάστασης. Επίσης, η εκπαιδευτικός δεν κλήθηκε να διδάξει 
κάποια έννοια ή φαινόμενο ή νόμο των ΦΕ παρά μόνο να προετοιμάσει τους μαθητές 
για την επίσκεψη. Επίσης, δεν έγινε εισαγωγή εννοιών/ ορισμών κ.λπ., αλλά 
πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες διερεύνησης στο διαδίκτυο για ζητήματα σε 
σχέση με την επίσκεψη στη ΔΕΗ (π.χ. υπηρεσίες της ΔΕΗ, είδη επαγγελμάτων, η 
επίδρασή της στο περιβάλλον).  

Κατόπιν, στο 4ο ΔΣ, η εκπαιδευτικός παρακολουθούσε  με προσοχή και ενδιαφέρον 
τη διάλεξη και τη ξενάγηση από τους υπεύθυνους τόσο στο ΚΠΕ, όσο και στον ΑΗΣ 
της ΔΕΗ, χωρίς όμως να έχει ετοιμάσει κάποια δική της δραστηριότητα ή φύλλο 
εργασίας για την ημέρα της επίσκεψης, πέρα από τις ερωτήσεις που είχαν 
καταγράψει τα παιδιά για να υποβάλουν στους υπεύθυνους του χώρου επίσκεψης. 
Υπήρξαν και στιγμές στη διάρκεια της επίσκεψης που παρέμβαινε και προέτρεπε ή 
ενθάρρυνε τους μαθητές να σημειώσουν επιπλέον ερωτήματα - απορίες με βάση τα 
όσα αναφέρονταν στις εισηγήσεις για να τα θέσουν στους εισηγητές - ξεναγούς. 
Ακόμα, επέβλεπε τους μαθητές και υποστήριξε την εργασία που έκαναν σε ομάδες 
στο ΚΠΕ Βεύης, η οποία είχε οργανωθεί από τους αρμόδιους του κέντρου. Γενικά, 



100 
 

δεν μετασχημάτισε διδακτικά η ίδια το γνωστικό περιεχόμενο που πραγματεύτηκαν οι 
μαθητές στην επίσκεψη. 

Στο 5ο ΔΣ έγινε αναφορά από την καθηγήτρια σε έννοιες που είχαν επεξηγηθεί στις 
προηγούμενες διδασκαλίες και στην επίσκεψη όπως για παράδειγμα, οικολογικό 
αποτύπωμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθείωση, φαινόμενο θερμοκηπίου. Στο 
εν λόγω ΔΣ παρατηρήθηκε να γίνεται σύνδεση του περιεχόμενο με βιώματα από την 
καθημερινή ζωή. Συγκεκριμένα, στη φάση του αναστοχασμού τέθηκαν διάφορα 
ζητήματα για ανάδειξη των ιδεών των μαθητών για την καθημερινότητα όπως: «Να 
δώσετε ιδέες σαν απλοί πολίτες για να κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια;». 
Οι μαθητές ανέφεραν για την εξοικονόμηση ενέργειας στην καθημερινότητά τους: 1) 
Να χρησιμοποιούμε την χύτρα ταχύτητας (αν θέλουμε να μαγειρέψουμε/ βράσουμε 
κάτι), 2) Να παίρνουμε κατσαρόλες στο ίδιο μέγεθος με το μάτι της κουζίνας, 3) Να 
χρησιμοποιούμε βραστήρα. 

 
Πίνακας ΕκΒ 1: Πρακτικές για Περιεχόμενο/ Διδακτικό Μετασχηματισμό κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 

 

Γενικά, φαίνεται ότι η ΕκΒ εξελίχτηκε ιδιαιτέρως (μεγάλη εξέλιξη) ως προς την πτυχή 
του διδακτικού μετασχηματισμού του περιεχομένου ΦΕ σε σχέση με την Β΄φάση. Στη 
Γ΄φάση, φάνηκε να δίνει μεγάλη σημασία στο περιεχόμενο ΦΕ, χρησιμοποιώντας 
κυρίως επιστημονική ορολογία, ενώ το μετασχηματίζει μέσω της αποδοχής ή 
επαναδιατύπωσης μη επιστημονικών όρων των παιδιών, χρησιμοποιώντας απλά 
υλικά, μέσα και πειράματα, αξιοποιεί την επίδειξη βίντεο, διαφανειών με 
φωτογραφικό υλικό, διερευνήσεις στο διαδίκτυο ή ασκήσεις με τη χρήση λογισμικών 
στον Η/Υ, κάνοντας σύνδεση με την καθημερινή εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους. 
Το περιεχόμενο της 2ης ΔΜΑ με τα αντίστοιχα υλικά και πειράματα που επιλέχθηκαν 
για το μετασχηματισμό αυτού, προετοίμασε τα παιδιά για την επίσκεψη στους 
χώρους ΤΕΠ. Ακόμα, ο μετασχηματισμός του περιεχομένου παρατηρήθηκε και μετά 
το πέρας της επίσκεψης. Ωστόσο, η ΕκΒ δεν μετασχημάτισε περιεχόμενο ΦΕ κατά 
την επίσκεψη, καθώς δεν υλοποίησε δικές της διδακτικές δραστηριότητες στη 
διάρκειά της. 

1ο  ΔΣ 

• Διδακτικό περιεχόμενο: τα σιδηρομαγνητικά υλικά,οι μαγνήτες και τα είδη τους, ο ηλεκτρομαγνήτης και ο ηλεκτρομαγνητισμός, το πέρασμα από το μαγνητισμό στον 
ηλεκτρομαγνητισμό και αντίστροφα (πειράματα Oersted και Faraday). 

 

• Εισαγωγή εννοιών, ορισμών και η περιγραφή διαδικασιών μέσα από χρήση επιστημονικής ορολογίας .  

• Απλοποίηση - μετασχηματισμός  περιεχομένου μέσω της αποδοχής μη επιστημονικών όρων των μαθητών, χρήσης καθημερινών υλικών σε σχέση με το περιεχόμενο και 
συνδέσεων με την εμπειρία από την καθημερινή ζωή.  
 

2ο ΔΣ 

• Διδακτικό περιεχόμενο : ο ηλεκτρομαγνητισμός, η ηλεκτρογεννήτρια με τη λειτουργία και τα είδη αυτής, καθώς και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ανεμογεννήτρια, 
φωτοβολταϊκά). 

 

• Εισαγωγή εννοιών, ορισμών και η περιγραφή διαδικασιών μέσα από χρήση επιστημονικής ορολογίας .  

• Απλοποίηση - μετασχηματισμός περιεχομένου μέσω της αποδοχής ή επαναδιατύπωσης μη επιστημονικών όρων των μαθητών, χρήσης καθημερινών υλικών σε σχέση με το 
περιεχόμενο και συνδέσεων με την εμπειρία από την καθημερινή ζωή.  

3ο ΔΣ  

• Διδακτικό περιεχόμενο: οι βασικές υπηρεσίες, η κοινωνική προσφορά, το εργαζόμενο προσωπικό της ΔΕΗ (είδη επαγγελμάτων) και η σύνδεση της με το περιβάλλον (π.χ. 
διαχείριση αποβλήτων). 

 

• Μη ευδιάκριτος και έντονος μετασχηματισμός, ίσως γιατί :  Α) συνίσταται σε θέματα κοινωνικοπολιτισμικής διάστασης &  Β) η εκπαιδευτικός δεν καλείται να διδάξει κάποια 
έννοια ή φαινόμενο ή νόμο ΦΕ παρά μόνο να προετοιμάσει τους μαθητές για την επίσκεψη. 

• Δεν έγινε εισαγωγή εννοιών/ ορισμών κ.λπ. Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες διερεύνησης στο διαδίκτυο για ζητήματα σε σχέση με την επίσκεψη στη ΔΕΗ. 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΤΕΠ ΧΩΡΟΥΣ 

 

• Δεν μετασχημάτισε η ίδια διδακτικά το γνωστικό περιεχόμενο που πραγματεύτηκαν οι μαθητές στη διάρκεια  της επίσκεψης. 

 

5ο ΔΣ - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ  

 

• Διδακτικό περιεχόμενο : Αναφορά σε έννοιες προηγούμενων διδασκαλιών και από τηνεπίσκεψη: οικολογικό αποτύπωμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθείωση, 
φαινόμενο θερμοκηπίου. 

 

• Σύνδεση  περιεχομένου  με εμπειρίες από καθημερινή ζωή.  
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2) Εναλλακτικές Αντιλήψεις – Ιδέες μαθητών 

Η ΕκΒ, σύμφωνα με τον Πίνακα ΕκΒ 2, στο 1ο ΔΣ φάνηκε να έχει αναζητήσει στη 
βιβλιογραφία και μελετήσει εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, τις οποίες και έλαβε 
υπόψη, κυρίως σε επίπεδο ανάδειξης αυτών, και ορισμένες φορές τις διόρθωνε 
άμεσα. Παρουσιάστηκε μια περίπτωση όπου βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εναλλακτική 
ιδέα μαθητή (π.χ. «η Γη έχει μέσα της έναν τεράστιο μαγνήτη»). Η εκπαιδευτικός 
επιδίωξε να διορθώσει άμεσα την εναλλακτική άποψη, εξηγώντας σύντομα την ορθή 
απάντηση (π.χ. Η Γη, όπως είπε, πριν ο ΜΛ, έχει μέσα της έναν τεράστιο μαγνήτη. 
Δεν έχει μέσα της έναν τεράστιο μαγνήτη. Είναι μαγνήτης.).  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στα επόμενα ΔΣ (στο 2ο, 3ο και στο 4ο με την 
επίσκεψη), δεν φαίνεται η ΕκΒ να λαμβάνει υπόψη της κάποια συγκεκριμένη 
εναλλακτική αντίληψη μαθητών, δεν διορθώνει ούτε και τροποποιεί αντίστοιχα τη 
διδασκαλία της. Να σημειωθεί ότι έγινε μια προσπάθεια ανάδειξης ιδεών, όχι όμως 
εναλλακτικών. Ακόμα και στο 5ο ΔΣ, έγινε κυρίως, προσπάθεια ανάδειξης ιδεών που 
προέκυψαν σε σχέση με την επίσκεψη στη ΔΕΗ, όχι τόσο των εναλλακτικών 
απόψεων των μαθητών.   

 

 

Πίνακας ΕκΒ 2: Πρακτικές για Εναλλακτικές Αντιλήψεις – Ιδέες μαθητών κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 

 

Συμπερασματικά, φάνηκε να υπάρχει μια μικρή εξέλιξη της ΕκΒ, καθώς σε αντίθεση 
με τη Β΄φάση, πέρασε από  παραδοσιακές προς λίγο πιο σύγχρονες πρακτικές σε 
σχέση με τις εναλλακτικές ιδέες, αφού άρχισε να τις λαμβάνει υπόψη της στη 
διδασκαλία, αναζητώντας τις στη βιβλιογραφία για να τις αναδείξει. Με βάση τον 
Πίνακα ΕκΒ 2, φαίνεται ότι ελάχιστα συμπεριέλαβε υπάρχουσες εναλλακτικές ιδέες 
μαθητών στις πρακτικές που εφάρμοσε στην τάξη, ενώ δεν παρουσιάστηκαν 
προσπάθειες για τροποποίηση της διδασκαλίας με βάση αυτές για κατάρριψή τους. 
Είναι σημαντικό ότι άρχισε πιο συστηματοποιημένα (π.χ. με αναζήτηση εναλλακτικών 
ιδεών από τη βιβλιογραφία) να μελετάει τις εναλλακτικές αντιλήψεις που έχουν οι 
μαθητές Γυμνασίου. Η αλλαγή της θέσης της για το ζήτημα των εναλλακτικών ιδεών 
είναι υπαρκτή, αλλά ως ένα βαθμό, καθώς η αναζήτηση και μελέτη αυτών στη 
βιβλιογραφία είναι ένα καίριο βήμα εξέλιξης, ώστε να ενσωματωθούν μετέπειτα με 
κάποιον τρόπο και στην πράξη.  

1ο  ΔΣ 

 

• Λαμβάνει υπόψη  ε.α. μαθητών, κυρίως σε επίπεδο ανάδειξης αυτών. 

 

• Ορισμένες φορές τις διορθώνει άμεσα. 
 

2ο ΔΣ 

• Δεν λαμβάνει υπόψη της κάποια συγκεκριμένη ε.α. μαθητών, δεν διορθώνει & δεν τροποποιεί αντίστοιχα τη διδασκαλία της.  

 

• Έγινε, όμως, προσπάθεια ανάδειξης ιδεών, όχι ε.α. 

3ο ΔΣ  

• Δεν λαμβάνει υπόψη της κάποια συγκεκριμένη ε.α. μαθητών, δεν διορθώνει & δεν τροποποιεί αντίστοιχα τη διδασκαλία της.  

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΤΕΠ ΧΩΡΟΥΣ 

• Δεν λαμβάνει υπόψη της κάποια συγκεκριμένη ε.α. μαθητών.  

 

5ο ΔΣ - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟ

Σ   

 

• Δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη ε.α. μαθητών και να τροποποιεί αντίστοιχα τη διδασκαλία της. 

 

• Έγινε προσπάθεια ανάδειξης ιδεών που προέκυψαν σε σχέση με την επίσκεψη στη ΔΕΗ , όχι ε.α. 
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3) Διδακτική μέθοδος – Διερεύνηση  
 

Με βάση τον Πίνακα ΕκΒ 3, στο 1ο ΔΣ,  τέθηκε το εξής πρόβλημα στους μαθητές από 
την εκπαιδευτικό «Αν πάρουμε έναν μαγνήτη και τον κόψουμε στη μέση, τι νομίζετε 
ότι θα γίνει; Θα έχουμε μόνο έναν νότιο πόλο; Ποιος μπορεί να μου πει τι θα συμβεί 
αν πάρουμε έναν τέτοιο μαγνήτη (ραβδόμορφο) και τον κόψουμε στη μέση; Τι νομίζετε 
ότι θα γίνει;». Στη συνέχεια, με καθοδήγηση και ενθάρρυνση της, ζητήθηκε από τους 
μαθητές η διερεύνηση (καθοδηγούμενη διερεύνηση) των εξής ζητημάτων: 1. Οι 
σιδηρομαγνήτες και οι ιδιότητές τους, 2. Οι ηλεκτρομαγνήτες, 3. Το πείραμα του 
Oersted και 4. Το πείραμα του Faraday. Οι μαθητές ερεύνησαν σε ομάδες τύπου 
jigsaw. Η διερεύνηση τους πραγματοποιήθηκε με βιβλιογραφική έρευνα για 
αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, καθώς και σε εκτέλεση προσχεδιασμένων 
δοκιμών και πειραμάτων με βάση ένα φύλλο εργασίας, το οποίο το είχε ετοιμάσει η 
διδάσκουσα (συνολικά 4 φύλλα εργασίας με διαφορετική θεματική – 1 φύλλο για κάθε 
ομάδα). 

 
Οι ομάδες ειδίκευσης, έχοντας κάνει τις διερευνήσεις τους, εν τέλει επέστρεψαν στις 
αρχικές ομάδες και τους μετέφεραν τα αποτελέσματα. Τα συμπεράσματα της 
διερεύνησης κοινοποιήθηκαν στην ολομέλεια μέσω ερωτήσεων που έθεσε η 
εκπαιδευτικός σε κάθε ομάδα. Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο η εκπαιδευτικός 
συνόψισε τα κύρια σημεία της διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις απαντήσεις των 
μαθητών. Είναι βασικό να σημειωθεί ότι δεν φάνηκε ξεκάθαρα στο 1ο ΔΣ αν δίνεται 
έμφαση από την ΕκΒ στο να κάνουν οι μαθητές «πρόβλεψη» για τα αποτελέσματα  
πριν τα πειράματα, αφού δεν τονίστηκε ούτε προφορικά από την ίδια ούτε μέσω των 
φύλλων εργασίας που δόθηκαν στους μαθητές. 

Στο 2ο ΔΣ, υπήρξε και πάλι καθοδήγηση και ενθάρρυνση της εκπαιδευτικού και οι 
μαθητές έκαναν σε ομάδες εργασίας, διερεύνηση των εξής ζητημάτων: 1. Λειτουργία 
ηλεκτρογεννήτριας και 2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ανεμογεννήτρια, 
φωτοβολταϊκά). Στο συγκεκριμένο ΔΣ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να κάνουν οι 
μαθητές «πρόβλεψη»  για τα αποτελέσματα πριν τα πειράματα. Για παράδειγμα, κατά 
τη διάρκεια της διερεύνησης με τα πειράματα και τη χρήση των ΤΠΕ, για τη 
συμπλήρωση των φύλλων εργασίας, ειπώθηκε από την ΕκΒ: «Πριν το πείραμα 
πρέπει να γράψετε τι νομίζετε (ότι θα συμβεί)». 

Με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο που εφαρμόστηκε σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια 
της ΔΜΑ που εφάρμοσε η ΕκΑ, δημιουργήθηκαν 4 ομάδες των 5 μελών, εντός των 
οποίων οι μαθητές ερεύνησαν τα ζητήματα που τους τέθηκαν. Ανά 2 ομάδες 
ανέλαβαν να διερευνήσουν το ίδιο θέμα (π.χ. τη λειτουργία της ηλεκτρογεννήτριας ή 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Η κάθε ομάδα έκανε διερεύνηση σε βιβλιογραφία 
(έντυπο υλικό λόγω προβλημάτων σύνδεσης στο διαδίκτυο) και μετά υλοποιούσε τις 
προσχεδιασμένες δοκιμές και τα πειράματα, πειραματιζόμενη και με τα υλικά που 
δόθηκαν. 

Παράλληλα με τις πειραματικές – διερευνητικές δραστηριότητες, κάθε ομάδα 
κρατούσε τις σημειώσεις της σε φύλλο εργασίας (συνολικά 2 φύλλα εργασίας με 
διαφορετική θεματική – 1 ίδιο φύλλο εργασίας για κάθε 2 ομάδες) που δόθηκε από 
την εκπαιδευτικό, ανάλογα με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούσε (πείραμα ή 
αναζήτηση από πηγές πληροφόρησης). Στο τέλος των πειραμάτων και της 
αναζήτηση πληροφοριών της κάθε ομάδας,  ακολούθησε συζήτηση των μελών της 
ομάδας και έπειτα, θα γινόταν ανακοίνωση των συμπερασμάτων στην ολομέλεια της 
τάξης. Η ανακοίνωση και συζήτηση των τελικών συμπερασμάτων δεν πρόφτασε να 
ολοκληρωθεί στο δίωρο μάθημα και έγινε μετέπειτα. 
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Εν συνεχεία, στο 3ο ΔΣ, η εκπαιδευτικός αρχικά, παρουσίασε το βίντεο «Το ταξίδι της 
ηλεκτρικής ενέργειας» για να παρατηρήσουν τα παιδιά τον τρόπο παραγωγής της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Προτού παρουσιαστεί το βίντεο, επισημάνθηκε στους μαθητές 
ότι πρέπει να το παρακολουθήσουν προσεκτικά, ώστε να μπορέσουν να κάνουν 
σύγκριση του εργοστασίου της ΔΕΗ που δείχνει το βίντεο με αυτό που θα 
επισκεφτούν στη Μελίτη (π.χ. «(Αφού γίνει η επίσκεψη της Τετάρτη), θα μου πείτε τις 
διαφορές που παρατηρείτε σε σχέση με το εργοστάσιο που θα επισκεφτούμε και 
αυτού από το βίντεο.»), θέτοντας έτσι ένα ζήτημα που θα πρέπει να απαντηθεί μέσω 
της επίσκεψης.  
 
Έτσι, έθεσε και το κύριο ζήτημα διερεύνησης που ήταν ο χώρος επίσκεψης (ορυχείο 
και ΑΗΣ), ενθάρρυνε τους μαθητές να διεξάγουν μια έρευνα στη βιβλιογραφία και να 
απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα με βάση το φύλλο εργασίας της κάθε ομάδας 
(συνολικά 4 φύλλα εργασίας με διαφορετική θεματική – 1 φύλλο για κάθε ομάδα). Για 
παράδειγμα, τέθηκαν ως ζητήματα προς διερεύνηση τα εξής: 1) Οι βασικές 
υπηρεσίες της ΔΕΗ, 2) Η κοινωνική προσφορά της ΔΕΗ, 3) Το εργαζόμενο 
προσωπικό της ΔΕΗ (είδη επαγγελμάτων), 4) Το περιβάλλον και η επίδραση της 
ΔΕΗ σε αυτό. Στη μελέτη των συγκεκριμένων ζητημάτων υπήρξε και καθοδήγηση της 
εκπαιδευτικού, όταν το ζητούσαν οι μαθητές,  για τον τρόπο εργασίας τους και το 
προς διερεύνηση θέμα.  Ωστόσο, άφησε τους μαθητές να δράσουν και ελεύθερα στις 
ομάδες τους κατά τη διάρκεια της έρευνας στο διαδίκτυο, συζητώντας το θέμα και 
ανταλλάσσοντας απόψεις.  
 
Με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο που εφαρμόστηκε, δημιουργήθηκαν 4 ομάδες των 
5 μελών, εντός των οποίων οι μαθητές ερεύνησαν τα ζητήματα που τους τέθηκαν 
(π.χ. βασικές υπηρεσίες της ΔΕΗ, η κοινωνική προσφορά της ΔΕΗ, το εργαζόμενο 
προσωπικό της ΔΕΗ, περιβάλλον και ΔΕΗ). Η κάθε ομάδα έκανε διερεύνηση στο 
διαδίκτυο ή στη βιβλιογραφία (π.χ. σχολικό εγχειρίδιο Χημείας Γ΄ Γυμνασίου) για να 
αναζητήσει τις απαραίτητες πληροφορίες.  

Οι μαθητές δεν οργάνωσαν μόνοι τους τις διαδικασίες. Η έρευνα στο διαδίκτυο 
οργανώθηκαν από την εκπαιδευτικό. Ωστόσο, έδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν 
ενεργά σε αυτά, κάνοντας συνεργατικά διερεύνηση πληροφοριών και καταγράφοντας 
απαντήσεις ως ομάδα για το θέμα που τους δόθηκε. Ορισμένοι μαθητές 
δυσκολεύονταν να αντιληφθούν τα ζητούμενα των ερωτήσεων ή να βρουν τις 
απαντήσεις με βάση τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους και ζητούσαν 
συνεχώς καθοδήγηση. 

Πολύ βασικό ήταν ότι για το τέλος όλων των διαδικασιών δόθηκε προς μελέτη και ένα 
ενημερωτικό φυλλάδιο για τη ΔΕΗ προς προβληματισμό. Τονίστηκε ότι θα πρέπει να 
απαντηθεί με βάση τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών, το εξής ερώτημα: «Τι 
μπορούμε να κάνουμε και εμείς από το σπίτι μας για το περιβάλλον; Τι διαχείριση 
πρέπει να κάνουμε, ώστε να μην ξοδεύουμε τόσο ρεύμα;» Μετά από σκέψη και με 
βάση την καθημερινότητα, ένας μαθητής έδωσε ως απάντηση: «Να κλείνουμε τις 
συσκευές από το κουμπί και όχι από το τηλεκοντρόλ.» 

Και η εκπαιδευτικός και οι μαθητές συνόψισαν τα κύρια σημεία της διδασκαλίας. Στο 
τέλος της αναζήτηση πληροφοριών της κάθε ομάδας,  ακολούθησε συζήτηση των 
μελών της ομάδας και έπειτα, ανακοίνωση των απαντήσεων στην ολομέλεια της 
τάξης. Η σύνοψη των κύριων σημείων της διδασκαλίας έγινε με το φύλλο εργασίας 
που δόθηκε στα παιδιά και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. Ορισμένα παιδιά 
σκέφτηκαν να κάνουν στους υπεύθυνους κάποιες ερωτήσεις που κοινοποιήθηκαν 
στην ολομέλεια, όπως π.χ. - Θα έρθει ποτέ τηλεθέρμανση και αν ναι, πότε; - Τι 
διαστάσεις έχουν οι πύργοι ψύξης; - Από ποια εργοστάσια τροφοδοτείται με ρεύμα η 
πόλη μας; - Δουλεύουν καλά τα φίλτρα στις καμινάδες; 
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Κατά την εφαρμογή του 4ου ΔΣ με την οργανωμένη επίσκεψη στους 
τεχνοεπιστημονικούς χώρους (ΚΠΕ, λιγνιτωρυχείο, ΑΗΣ), ουσιαστικά δεν υπήρξε 
διερεύνηση που να οργανώθηκε από την ίδια την εκπαιδευτικό. Ωστόσο, με βάση 
προβληματισμούς που τέθηκαν από τους υπεύθυνους του ΚΠΕ προς τους μαθητές, 
όπως π.χ. «Τι μέλλον έχει η περιοχή μας (ως προς την αξιοποίησή της);», εκείνοι 
ενθαρρύνθηκαν από την εκπαιδευτικό (π.χ. Για σκεφτείτε…) στο να σκεφτούν 
τρόπους αξιοποίησης της περιοχής της Φλώρινας. Διατυπώθηκαν προτάσεις όπως: 
η γεωργία, η κτηνοτροφία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμα, χωρισμένα σε 
ομάδες,  παρατήρησαν πραγματικά κομμάτια λιγνίτη και πειραματίστηκαν, 
κατασκευάζοντας λιγνίτη σε γυάλινα δοχεία με χώμα, ξυλάκια, φύλλα και πέτρες. Η 
καθοδήγηση και η ενθάρρυνση της εκπαιδευτικού για υποβολή ερωτημάτων και 
συμμετοχή ήταν γεγονός σε όλους τους πειραματισμούς και τις δραστηριότητες που 
υλοποίησαν τα παιδιά στο ΚΠΕ Βεύης. 

Στο τελευταίο ΔΣ του αναστοχασμού δεν υπήρξε διερεύνηση με πειραματισμό ή 
αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Έγινε μια συζήτηση αναστοχασμού μέσω 
παρουσίασης φωτογραφικού υλικού από την επίσκεψη και 3 βίντεο σχετικών με τη 
ΔΕΗ. Οι μαθητές κλήθηκαν να καταθέσουν γραπτώς τις ιδέες τους, τις εμπειρίες τους 
και τις εντυπώσεις από την επίσκεψη, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα που τους 
έθεσε η εκπαιδευτικός. Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα: - Τι σας άρεσε 
πιο πολύ/ τι σας εντυπωσίασε; Θα μου πείτε με δικά σας λόγια. - Τι σας ενόχλησε / 
δεν σας άρεσε; - Τι θα θέλατε να ήταν διαφορετικό στην επίσκεψη (ή και για τα 
εργαστήρια που κάναμε πριν την επίσκεψη) -Με ποιους τρόπους μπορούμε να 
κάνουμε καλύτερο (ή να ελαττώσουμε) το οικολογικό μας αποτύπωμα;- Αν θα θέλατε 
να παρουσιάσετε σε κάποιον την επίσκεψη πώς θα την παρουσιάζατε; Σε τι θα δίνατε 
μεγαλύτερη βάση; -Να δώσετε ιδέες σαν απλοί πολίτες για να κάνουμε οικονομία στην 
ηλεκτρική ενέργεια. Μέσω των απαντήσεων που έδωσαν στα ερωτήματα αυτά, οι 
μαθητές θα συνόψιζαν με την εκπαιδευτικό τα κύρια σημεία της διδασκαλίας. 

Πίνακας ΕκΒ 3: Πρακτικές για Διδακτική μέθοδο - Διερεύνηση κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 

1ο  ΔΣ 

• Καθοδηγούμενη  ομαδική εργασία/ διερεύνηση σε 4 ομάδες τύπου jigsaw. 

 

•  Βιβλιογραφική έρευνα με αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο - εκτέλεση προσχεδιασμένων δοκιμών και πειραμάτων με βάση 1 φύλλο εργασίας (4 διαφορετικά - 1 για 
κάθε ομάδα) ανά ομάδα-θεματική για: σιδηρομαγνήτες, ηλεκτρομαγνήτες και τα πειράματα του Oersted και του Faraday. 

 

• Δεν φάνηκε ξεκάθαρα έμφαση στην «πρόβλεψη» για τα αποτελέσματα  πριν τα πειράματα. 

 

• Σύνοψη από εκπαιδευτικό και μαθητές -Συμπεράσματα διερεύνησης κοινοποιήθηκαν στην ολομέλεια μέσω ερωτήσεων που έθεσε η εκπαιδευτικός σε κάθε ομάδα.  
 

2ο ΔΣ 

• Καθοδηγούμενη  ομαδική εργασία/ διερεύνηση σε 4 ομάδες εργασίας με ομαδοσυνεργατική μέθοδο . 

 

• Βιβλιογραφική έρευνα με αναζήτηση πληροφοριών σε έντυπο υλικό  καθώς και σε εκτέλεση προσχεδιασμένων δοκιμών και πειραμάτων με βάση 1 φύλλο εργασίας (2 
διαφορετικά - 1 για κάθε 2 ομάδες) ανά θεματική για: λειτουργία γεννήτριας ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

• Ιδιαίτερη έμφαση στο να αναπτυχθεί ικανότητα πρόβλεψης  για τα αποτελέσματα πριν τα πειράματα. 

3ο ΔΣ  

• Καθοδηγούμενη ομαδική εργασία/ διερεύνηση σε 4 ομάδες εργασίας με ομαδοσυνεργατική μέθοδο. 

 

• Επίδειξη βίντεο "Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας" για προβληματισμό σε σχέση με χώρο επίσκεψης και διερεύνηση. 

 

• Βιβλιογραφική έρευνα με αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο με βάση 1 φύλλο εργασίας (4 διαφορετικά) ανά ομάδα - θεματική για: βασικές υπηρεσίες, κοινωνική 
προσφορά, εργαζόμενο προσωπικό της ΔΕΗ , περιβαλλοντική επίδραση ΔΕΗ. 

 

•  Ενθάρρυνση μαθητών για να σκεφτούν και να καταγράψουν ερωτήματα προς τους υπευθύνους των χώρων επίσκεψης βάσει της διερεύνησής τους. 

 

• Σύνοψη από εκπαιδευτικό και μαθητές . 

 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΤΕΠ ΧΩΡΟΥΣ 

 
• Δεν οργανώθηκε διδασκαλία βάσει διερεύνησης. 

 

• Καθοδήγηση-Ενθάρρυνσημαθητών για υποβολή ερωτημάτων και συμμετοχή  σε πειραματισμούς - δραστηριότητες και προβληματισμούς που τέθηκαν από υπεύθυνους  ΚΠΕ. 

 

 

5ο ΔΣ  - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

• Δεν υπήρξε διερεύνηση με πειραματισμό ή αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

 

• Γραπτή κατάθεση ιδεών, εντυπώσεων και εμπειριών από επίσκεψη και διερευνήσεις που έγιναν στην τάξη. 
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Εν ολίγοις,  η ΕκΒ φαίνεται από όλα τα παραπάνω ότι είχε μεγάλη εξέλιξη στις 
πρακτικές της για την πτυχή της διδακτικής μεθόδου ειδικά για την προετοιμασία της 
επίσκεψης στους ΤΕΠ χώρους. Όπως και στη Β΄φάση, έτσι κι εδώ αξιοποίησε 
διδακτικά με μεγαλύτερη άνεση και εμπειρία σύγχρονες πρακτικές του φάσματος της 
διερεύνησης, όπως εργασία σε ομάδες με τη μέθοδο jigsaw ή με την 
ομαδοσυνεργατική, με δημιουργία δικών της φύλλων εργασίας για καθοδηγούμενη 
διερεύνηση ζητημάτων μέσω πειραματικών δραστηριοτήτων και διερευνήσεων στο 
διαδίκτυο σχετικών με τον ηλεκτρομαγνητισμό και την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από τα παιδιά.  
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4) Λεκτική Αλληλεπίδραση  

Με βάση τον Πίνακα ΕκΒ 4, κάνοντας λόγο για τη λεκτική αλληλεπίδραση της ΕκΒ με 
τους μαθητές της παρατηρήθηκε και στα 5 ΔΣ ότι οι ερωτήσεις που θέτει στα παιδιά 
είναι κατά βάση κλειστές και μέσω αυτών επιδιώκει την ανάκληση γνώσεων και 
πληροφοριών από τους μαθητές προσπαθώντας να τους υπενθυμίσει βασικές 
έννοιες και φαινόμενα που θα συναντούσαν στις ομαδικές δραστηριότητες. 
Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων ερωτήσεων είναι: «Επειδή θα ασχοληθούμε με την 
ηλεκτρογεννήτρια, θα κάνουμε μια θεωρητική εισαγωγή στον ηλεκτρομαγνητισμό. 
Είναι εκτός ύλης, αλλά έχουμε πει λίγα πράγματα. Θυμάστε;», «Σε ποιο σημείο ο 
μαγνήτης ασκεί μεγαλύτερες δυνάμεις; Τι ξέρετε;», «Μήπως θυμάστε πόσους 
εργαζόμενους έχει η ΔΕΗ;». 
 
Ορισμένες φορές η ανατροφοδότηση που παρείχε στου μαθητές ήταν εστιασμένη 
(π.χ. για το ζήτημα της βαρύτητας: ΕκΒ: Έχει σχέση η βαρύτητα με τη μαγνητική 
δύναμη;  Μαθητής: Ο μαγνήτης τραβάει.  ΕκΒ: Πώς μπορούμε, Γιάννη, να 
καταλάβουμε; Αν αφήσω αυτό το μπουκάλι προς τα πού θα πάει;) και κάποιες φορές 
τους παρότρυνε να αναζητήσουν τις δικές τους απαντήσεις, εναλλακτικές λύσεις, 
ιδέες ή απόψεις ή ενίσχυε το διερευνητικό διάλογο μεταξύ τους, ειδικά κατά τη 
διάρκεια των πειραμάτων και της έρευνας στη βιβλιογραφία. Ακόμα, παρότρυνε τους 
μαθητές να ρωτούν και να εκφράζουν τις απορίες τους και επιβράβευε τις ορθές 
απαντήσεις τους, κυρίως με μονολεκτικές εκφράσεις (π.χ. Μπράβο). Γενικά, άκουγε 
τους μαθητές και δεν προσπερνούσε τις ερωτήσεις που έκαναν. 
 
Οι μαθητές στο 1ο και στο 2ο ΔΣ έκαναν μερικές ερωτήσεις, οι περισσότερες από τις 
οποίες σχετίζονταν με τα ζητήματα που θα μελετούσαν κατά τον πειραματισμό τους 
και τον τρόπο ορθής χρήσης των υλικών (π.χ. πείραμα Oersted). Στο 3 πρώτα ΔΣ, η 
εκπαιδευτικός καθοδήγησε ως ένα σημείο τους μαθητές στο πώς να συνδιαλεγούν 
μεταξύ τους κατά τη διερεύνηση στη βιβλιογραφία, αλλά τους άφησε να δράσουν και 
ελεύθερα στις ομάδες τους, συζητώντας το υπό διερεύνηση θέμα και 
ανταλλάσσοντας απόψεις μεταξύ τους σε επίπεδο ομάδας. Σε όλη τη διάρκεια των 
διερευνήσεων των 3 ΔΣ και των πειραματισμών που έγιναν στα 2 πρώτα, η 
εκπαιδευτικός κυκλοφορούσε ανάμεσα στα παιδιά και τους επισήμανε να διαβάζουν 
προσεκτικά τις οδηγίες - ερωτήσεις του φύλλου και να τις συζητούν σε επίπεδο 
ομάδας.  

Επίσης, ειδικά για το 3ο ΔΣ, οι μαθητές παροτρύνθηκαν να προβληματιστούν και να 
εκφράσουν τις απόψεις – λύσεις τους για εξοικονόμηση ενέργειας. Στο τέλος όλων 
έπρεπε να απαντηθεί από τους μαθητές το ερώτημα: «Σύμφωνα με το τελευταίο 
φυλλάδιο που διαβάσατε, τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς από το σπίτι μας για το 
περιβάλλον; Τι διαχείριση πρέπει να κάνουμε, ώστε να κάνουμε οικονομία στις 
συσκευές;»  Μέσω αυτού παροτρύνθηκαν να προβληματιστούν και να εκφράσουν τις 
απόψεις – λύσεις τους (π.χ. ένας μαθητής έδωσε ως απάντηση «Να κλείνουμε τις 
συσκευές από το κουμπί και όχι από το τηλεκοντρόλ.»). Ακόμα, υπήρξε πολλές 
φορές παρότρυνση προς τους μαθητές για να σκεφτούν και να καταγράψουν ατομικά 
ή και ανά ομάδες τις ερωτήσεις που θα ήθελαν να κάνουν στους ειδικούς κατά την 
επίσκεψη (π.χ. «Εσείς μπορείτε ό, τι απορία έχετε να τη σημειώνετε»). Οι ερωτήσεις 
των μαθητών ήταν αρκετές και κατά κύριο λόγο αφορούσαν στην επικείμενη 
επίσκεψη. Η εκπαιδευτικός φάνηκε σε κάποιες περιπτώσεις να επιβραβεύει τις 
ερωτήσεις που πρότειναν οι μαθητές να θέσουν στους ειδικούς των χώρων 
επίσκεψης. 
 

Έπειτα, η λεκτική αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικού με τους μαθητές κατά την ημέρα 
της επίσκεψης ήταν πολύ περιορισμένη. Η εκπαιδευτικός παρακολούθησε, όπως και 
οι μαθητές τις δραστηριότητες που είχαν προετοιμάσει οι ειδικοί του ΚΠΕ και κάποιες 



107 
 

φορές απλώς διαμεσολαβούσε επεξηγώντας, κάνοντας ερωτήσεις, διευκολύνοντας 
την κατανόηση των μαθητών, ενισχύοντας το διάλογο που έκαναν στις ομάδες που 
χωρίστηκαν με βάση τις ομαδικές εργασίες που τέθηκαν στο ΚΠΕ. 

Επίσης, ομοίως με την ΕκΑ, παρότρυνε τους μαθητές να υποβάλουν ερωτήσεις που 
είχαν προετοιμάσει στην τάξη ή απορίες που τους δημιουργήθηκαν εκείνη τη στιγμή 
προς τους ειδικούς κατά την επίσκεψη. Ακόμα, μετά την ενημέρωσης από τον 
αρμόδια υπάλληλο του ΑΗΣ στη Μελίτη για διάφορα θέματα σχετικά με την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ιστορική αναδρομή, έργο ΔΕΗ, υπαρκτές μονάδες, 
εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μελίτης, λειτουργίες και χώροι αυτού, φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας ηλεκτρικής ενέργειας, περιβαλλοντική πολιτική, δράσεις 
της ΔΕΗ), οι μαθητές έθεσαν τις ερωτήσεις που είχαν προετοιμάσει σε μορφή 
σημειώσεων (π.χ. Θα γίνει δεύτερο εργοστάσιο στη Μελίτη;/ Κάθε πότε γίνεται 
έλεγχος στα φίλτρα;/ Τα καλώδια της ΔΕΗ θα είναι πάντα έτσι ή θα θάβονται κάτω 
από τη γη;/ Τι διαστάσεις έχουν οι πύργοι ψύξης;). 
 

Στο 5ο ΔΣ, η ΕκΒ ζήτησε από τα παιδιά να εκφράσουν γραπτώς τις εντυπώσεις και 
τις ιδέες τους μέσω ερωτήσεων που τους έθεσε ως παρότρυνση. Διατυπώθηκαν 
διάφορες ιδέες και απόψεις ως αναστοχασμός όλων των διαδικασιών που 
υλοποιήθηκαν εντός και εκτός τάξης. Πρέπει να ειπωθεί ότι τα γραπτά των παιδιών 
λόγω πίεσης χρόνου, δεν συζητήθηκαν στη σχολική τάξη. 

Πίνακας ΕκΒ 4: Πρακτικές για Λεκτική Αλληλεπίδραση κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 

Επομένως, σε επίπεδο λεκτικής αλληλεπίδρασης, υπήρξε μια μικρή εξέλιξη των 
πρακτικών της εκπαιδευτικού, καθώς φάνηκε να βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα 
που βρέθηκε να είναι και στη Β΄φάση. Για τις λεκτικές συμπεριφορές που πρέπει να 
αναπτύξει ο μαθητής σε μια τάξη προσανατολισμένη στη διερευνητική μάθηση, η 
ΕκB χρησιμοποίησε κυρίως κλειστές (και όχι ανοιχτές ερωτήσεις), αλλά και 

1ο  ΔΣ 

• Κλειστές  ερωτήσεις  - Ανάκληση γνώσεων και πληροφοριών για βασικές έννοιες και φαινόμενα. 

• Ανατροφοδότηση ορισμένες φορές εστιασμένη. 

• Κάποιες φορές  παρότρυνση μαθητών για  να αναζητήσουν τις δικές τους απαντήσεις, εναλλακτικές λύσεις, ιδέες ή απόψεις  & ενίσχυση  διερευνητικού διαλόγου μαθητών, ειδικά 
κατά τη διάρκεια  πειραμάτων - έρευνας στη βιβλιογραφία.   

• Καθοδήγηση ως προς το πώς να συνδιαλεγούν μεταξύ τους κατά τη διερεύνηση στη βιβλιογραφία, αλλά τους άφησε να δράσουν και ελεύθερα στις ομάδες τους, συζητώντας το 
υπό διερεύνηση θέμα και ανταλλάσσοντας απόψεις μεταξύ τους σε επίπεδο ομάδας. 

• Παρότρυνση μαθητών να ρωτούν και να εκφράζουν απορίες . 

• Επιβράβευση ορθών απαντήσεων. 

 

• Οι μαθητές εξέφρασαν απορίες κυρίως στη διάρκεια των πειραμάτων, όπου και είχαν την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. -  Ερωτήσεις για υλοποίηση πειραμάτων - ορθή χρήση 
υλικών.  
 

2ο ΔΣ 

• Κλειστές  ερωτήσεις  - Ανάκληση γνώσεων και πληροφοριών για βασικές έννοιες και φαινόμενα. 

• Ανατροφοδότηση ορισμένες φορές εστιασμένη 

• Κάποιες φορές παρότρυνση για να αναζητήσουν τις δικές τους απαντήσεις, εναλλακτικές λύσεις, ιδέες ή απόψεις & ενίσχυση διερευνητικού διαλόγου  μαθητών ειδικά κατά τη 
διάρκεια πειραμάτων -έρευνας στη βιβλιογραφία.  

• Καθοδήγηση ως προς το πώς να συνδιαλεγούν μεταξύ τους κατά τη διερεύνηση στη βιβλιογραφία, αλλά τους άφησε να δράσουν και ελεύθερα στις ομάδες τους, συζητώντας το 
υπό διερεύνηση θέμα και ανταλλάσσοντας απόψεις μεταξύ τους σε επίπεδο ομάδας. 

• Επιβράβευση ορθών απαντήσεων. 

 

• Οι μαθητές εξέφρασαν απορίες κυρίως στη διάρκεια των πειραμάτων, όπου και είχαν την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. - Ερωτήσεις για υλοποίηση πειραμάτων - ορθή χρήση 
υλικών. 

 

3ο ΔΣ  

• Κλειστές  ερωτήσεις  - Ανάκληση γνώσεων και πληροφοριών για βασικές έννοιες και φαινόμενα. 

• Ανατροφοδότηση  ορισμένες φορές εστιασμένη - Δεν προσπερνά τις ερωτήσεις μαθητών για την επίσκεψη. 

• Καθοδήγηση ως προς το πώς να συνδιαλεγούν μεταξύ τους κατά τη διερεύνηση στη βιβλιογραφία, αλλά τους άφησε να δράσουν και ελεύθερα στις ομάδες τους, συζητώντας το 
υπό διερεύνηση θέμα και ανταλλάσσοντας απόψεις μεταξύ τους σε επίπεδο ομάδας. 

• Σε όλη τη διάρκεια των διερευνήσεων ανάμεσα στα παιδιά και επισήμανση για ανάγνωσης οδηγιών -  ερωτήσεων φύλλου εργασίας  και συζήτηση στην ομάδα. 

• Παρότρυνση προς μαθητές για προβληματισμό, έκφραση απόψεων - λύσεων και για να σκεφτούν και να καταγράψουν ατομικά ή και ανά ομάδες τις ερωτήσεις προς τους ειδικούς 
για την επίσκεψη.  

 

• Οι μαθητές έκαναν ερωτήσεις κυρίως για  την επικείμενη επίσκεψη. - Επιβράβευση ερωτήσεων που προτείνουν οι μαθητές να θέσουν στους υπεύθυνους χώρων επίσκεψης. 

 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΤΕΠ ΧΩΡΟΥΣ 

 
• Περιορισμένη λεκτική αλληλεπίδραση  εκπαιδευτικού - μαθητών.   

• Κάποιες φορές απλή διαμεσολάβηση για επεξηγήσεις, επιπλέον ερωτήσεις, διευκόλυνση κατανόησης μαθητών και ενίσχυση διαλόγου με υπεύθυνους χώρου επίσκεψης. 

• Πολλές φορές  παρότρυνση προς μαθητές για υποβολή ερωτήσεων που είχαν προετοιμάσει στην τάξη ή αποριών προς τους ειδικούς κατά την επίσκεψη. 

 

5ο ΔΣ  - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

• Κλειστές  ερωτήσεις  - Ανάκληση γνώσεων και πληροφοριών για βασικές έννοιες και φαινόμενα. 

• Ανατροφοδότηση ορισμένες φορές εστιασμένη. - Δεν προσπερνώνται ερωτήσεις μαθητών. 

• Κάποιες φορές  παρότρυνση μαθητών για  να αναζητήσουν τις δικές τους απαντήσεις, εναλλακτικές λύσεις, ιδέες ή απόψεις. 

• Παρότρυνση μαθητών να ρωτούν και να εκφράζουν απορίες . 

 

• Ερωτήσεις & απορίες  των μαθητών είναι λίγες.  
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ερωτήσεις ανάκλησης πληροφοριών. Ωστόσο, όπως φαίνεται και από τα παραπάνω 
έκανε προσπάθεια να παρακινήσει και να ενισχύσει τους μαθητές της στο να 
υποβάλουν ερωτήσεις, να θέσουν απορίες, να προβληματιστούν και να εκφράσουν 
ιδέες ή να προτείνουν λύσεις, ατομικά ή ως ομάδες. Είναι αξιοσημείωτο ότι στη 
διάρκεια της επίσκεψης (4ο ΔΣ), η λεκτική αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και μαθητών 
ήταν περιορισμένη. 
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5) Υλικά – Πειράματα – ΤΠΕ  

Στο 1ο ΔΣ οι μαθητές ασχολήθηκαν με πειράματα (πειραματικές δοκιμές - π.χ. 
Oersted, Faraday) σε ομάδες με τη μέθοδο jigsaw, ακολουθώντας τις οδηγίες του 
φύλλου εργασίας που τους είχε ετοιμάσει η εκπαιδευτικός. Στο 1ο ΔΣ οι μαθητές 
ασχολήθηκαν με πειράματα (πειραματικές δοκιμές - π.χ. Oersted, Faraday) σε 
ομάδες jigsaw, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας που τους είχε 
ετοιμάσει η εκπαιδευτικός. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες που συμπλήρωσαν 
φύλλα εργασίας με βάση το προς διερεύνηση θέμα (1.Μαγνήτης, 2. 
Ηλεκτρομαγνήτης , 3. Oersted, 4. Faraday). Σε κάθε ομάδα έγινε χωρισμός σε 2 υπο- 
ομάδες εκ των οποίων η μια πραγματοποιούσε τα σχετικά με το θέμα πειράματα και 
η άλλη έκανε έρευνα στο διαδίκτυο/ βιβλιογραφία. Στο τέλος των διαδικασιών αυτών 
οι ρόλοι των υπο- ομάδων αντιστρέφονταν. 

Η ΕκΒ δεν τόνισε ιδιαίτερα το στοιχείο της πρόβλεψης πριν ακόμα ξεκινήσουν τις 
πειραματικές δραστηριότητες οι μαθητές. Ακόμα, παρά τις οδηγίες και τις 
παρακλήσεις που έκανε, αρκετές ομάδες ξεκίνησαν να περιεργάζονται τα υλικά λόγω 
περιέργειας και κάποιοι ξεκίνησαν να κάνουν τα πειράματα. Τα υλικά και τα όργανα 
(π.χ. καρφίτσες, συνδετήρες, αλουμινόχαρτο, κέρματα, μπαταρίες και καλώδια για τη 
δημιουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων) ενθουσίασαν και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 
των μαθητών για τις διαδικασίες. 

Υπήρξαν δυσκολίες στην εκτέλεση ορισμένων πειραμάτων, όπως στην ομάδα  
Oersted και ήταν απαραίτητη η επίδειξη των πειραμάτων. Η εκπαιδευτικός 
πραγματοποίησε μια σύντομη επίδειξη και έδειξε στα παιδιά πώς να 
χρησιμοποιήσουν τα υλικά και εν συνεχεία τα άφησε να δοκιμάσουν και μόνα τους. 
Ακόμα, αξιοποίησε ΤΠΕ στη διδασκαλία της, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 
παρουσιάσεων Power Point για προβολή των σχετικών με το διδακτικό περιεχόμενο 
διαφανειών και ένα λογισμικό προσομοίωσης με το μοντέλο της Γης ως μαγνήτη με 
τους 2 μαγνητικούς πόλους. 

Κατά το 2ο και 3ο ΔΣ, οι μαθητές πραγματοποίησαν τα πειράματα (πειραματικές 
δοκιμές) ή διερεύνηση στο διαδίκτυο σε ομάδες με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, 
ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας που τους δόθηκε. Οι μαθητές 
χωρίστηκαν σε 4 ομάδες που συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας με βάση το προς 
διερεύνηση θέμα (Στο 2ο ΔΣ: 1. Λειτουργία ηλεκτρογεννήτριας, 2.Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ενώ το 3ο ΔΣ: 1. Βασικές υπηρεσίες της ΔΕΗ, 2. Η κοινωνική προσφορά 
της ΔΕΗ, 3. Το εργαζόμενο προσωπικό της ΔΕΗ, 4. Το περιβάλλον και ΔΕΗ). Στο 2ο 
ΔΣ ανά 2 ομάδες ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα. Κάθε ομάδα πραγματοποιούσε τα 
σχετικά με το θέμα πειράματα και έκανε έρευνα στο διαδίκτυο. Στο 3ο ΔΣ, κάθε ομάδα 
έκανε μόνο διερεύνηση στο διαδίκτυο για μια θεματική. 

Ειδικά για το 2ο ΔΣ, η εκπαιδευτικός πραγματοποίησε μια σύντομη επίδειξη, έδειξε 
στα παιδιά πώς να χρησιμοποιήσουν τα υλικά και εν συνεχεία τα άφησε να 
δοκιμάσουν και μόνα τους. Αξιοποιήθηκαν και σε αυτό το ΔΣ οι ΤΠΕ για προβολή 
σχετικών με τη θεματολογία διαφανειών και ένα λογισμικό προσομοίωσης με το 
μοντέλο της ηλεκτρογεννήτριας, το οποίο το δοκίμασαν οι μαθητές στις ομάδες τους.  

Οι μαθητές στο 3ο ΔΣ ανά ομάδες συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας (π.χ. ζητήθηκε η 
διατύπωση ερωτημάτων σε σχέση με τη ΔΕΗ ή ερωτημάτων που θα υπέβαλλαν 
στους υπεύθυνους του χώρου που θα επισκέπτονταν) με συγκεκριμένο θέμα (π.χ. 
βασικές υπηρεσίες της ΔΕΗ). Κάθε ομάδα έκανε έρευνα στο διαδίκτυο, ενώ τα μέλη 
της συνεργάζονταν και ενεργούσαν και αυτόνομα. Στη διδασκαλία αυτή δεν 
ανατέθηκε στα παιδιά η υλοποίηση κάποιου πειράματος παρά μόνο η διερεύνηση 
στο διαδίκτυο. Κάθε ομάδα έκανε έρευνα στο διαδίκτυο, ενώ τα μέλη της 
συνεργάζονταν και ενεργούσαν και αυτόνομα. Στη διδασκαλία αυτή, δεν ανατέθηκε 
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στα παιδιά η υλοποίηση κάποιου πειράματος παρά μόνο η διερεύνηση σε 
πληροφορίες του διαδικτύου. Χρησιμοποιήθηκαν και εδώ οι ΤΠΕ για προβολή 
διαφανειών σχετικών με το θέμα της διδασκαλίας που ήταν η επίσκεψη στη ΔΕΗ 
(π.χ. φωτογραφικό υλικό των εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων προσομοίωσης του 
τρόπου δημιουργίας λιγνίτη από το ΚΠΕ Μελίτης με μαθητές). Ακόμα, 
παρουσιάστηκε και ένα βίντεο με θέμα «Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας» για να 
τεθεί ένα πρόβλημα σύγκρισης προς τους μαθητές για τη διαδικασία επεξεργασίας 
καύσιμων υλικών, όπως ο λιγνίτης, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κατά την ημέρα της επίσκεψης δεν ανατέθηκε στους μαθητές κάποιο πείραμα ή 
φύλλο εργασίας και δεν έγινε κάποια παρουσίαση με λογισμικό από την ίδια την 
εκπαιδευτικό, αλλά από τους υπεύθυνους ξενάγησης στους επισκέψιμους χώρους 
(π.χ. παρουσίαση Power Point από τους υπευθύνους – ξεναγούς του ΚΠΕ και του 
ΑΗΣ Μελίτης). Ο μόνος πειραματισμός των μαθητών με υλικά ήταν στο ΚΠΕ Βεύης, 
όπου με καθοδήγηση των υπευθύνων και εν μέρει της εκπαιδευτικού, οι μαθητές 
παρατήρησαν πραγματικά κομμάτια λιγνίτη και πειραματίστηκαν, κατασκευάζοντας 
λιγνίτη σε γυάλινα δοχεία με χώμα, ξυλάκια, φύλλα και πέτρες.  

Στο τελευταίο ΔΣ του αναστοχασμού, η εκπαιδευτικός αξιοποίησε και πάλι τις ΤΠΕ 
για προβολή διαφανειών σχετικών με την επίσκεψη στη ΔΕΗ. Παρουσιάστηκαν 
φωτογραφίες από τα σημεία επίσκεψης που έκαναν οι μαθητές (ΚΠΕ, ορυχείο, ΑΗΣ) 
και εν συνεχεία, έγινε επίδειξη 3 βίντεο με διαφημιστικά μηνύματα σχετικά με τη ΔΕΗ 
για συζήτηση. Το 1ο βίντεο αναφερόταν γενικά στη ΔΕΗ και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει, το 2ο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ρόλο της ΔΕΗ που 
προσφέρει ενέργεια στην κοινωνία (π.χ. με την τηλεθέρμανση) και το 3ο στο 
εργαζόμενο προσωπικό της ΔΕΗ και το σημαντικό του έργο για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες. Τα βίντεο έδειξαν διάφορες πλευρές της ΔΕΗ 
προς προβληματισμό των μαθητών στη συνέχει. Η εκπαιδευτικός δεν ανέθεσε 
κάποιο πείραμα στα παιδιά, αλλά ζητήθηκε να καταθέσουν γραπτώς εντυπώσεις και 
ιδέες από την επίσκεψη και τις σχετικές με αυτήν δραστηριότητες που υλοποίησαν τις 
προηγούμενες ημέρες στη σχολική τάξη. 

Πίνακας ΕκΒ 5: Πρακτικές για Υλικά – Πειράματα - ΤΠΕ κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 

1ο  ΔΣ 

• Κάποιες φορές πραγματοποίησε η ίδια επίδειξη  - μεταχειρίζεται υλικά 

 

• Ανέθεσε στους μαθητές την εκτέλεση πειραμάτων - διερεύνηση στο διαδίκτυο σε ομάδες τύπου jigsaw με φύλλα εργασίας. 

 

• Χρησιμοποίησε λογισμικό για να  ετοιμάσει μια παρουσίαση. 

2ο ΔΣ 

• Κάποιες φορές πραγματοποίησε η ίδια επίδειξη  - μεταχειρίζεται υλικά. 

 

• Ανέθεσε στους μαθητές την εκτέλεση πειραμάτων - διερεύνηση στη βιβλιογραφία σε ομάδες  εργασίας με ομαδοσυνεργατική μέθοδο και φύλλα 
εργασίας. 

 

• Χρησιμοποίησε λογισμικό για να  ετοιμάσει μια παρουσίαση και λογισμικό προσομοίωση με μοντέλο  ηλεκτρογεννήτριας για να πειραματιστούν  οι 
ομάδες μαθητών . 

3ο ΔΣ  

• Ανέθεσε στους μαθητές διερεύνηση στο διαδίκτυο σε ομάδες εργασίας με ομαδοσυνεργατική μέθοδο  και φύλλα εργασίας.  

 

• Χρησιμοποίησε λογισμικό για να  ετοιμάσει μια παρουσίαση- Επίδειξη βίντεο «Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας» για προβληματισμό. 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΤΕΠ ΧΩΡΟΥΣ 

• Δεν ανατέθηκε κάποιο πείραμα ή έτοιμο φύλλο εργασίας από εκπαιδευτικό . 

 

• Δεν έγινε κάποια παρουσίαση με λογισμικό από την ίδια την εκπαιδευτικό, αλλά από τους υπεύθυνους ξενάγησης στους επισκέψιμους  χώρους.  

 

5ο ΔΣ  - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

• Χρησιμοποίησε λογισμικό για να ετοιμάσει μια παρουσίαση με φωτογραφικό υλικό από επίσκεψη και 3 βίντεο σχετικά με ΔΕΗ για συζήτηση.  

 

• Δεν ανατέθηκε κάποιο πείραμα ή έτοιμο φύλλο εργασίας, παρά μόνο κάποιες ερωτήσεις για γραπτό αναστοχασμό των μαθητών. 
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Συνοπτικά, η ΕκΒ φαίνεται να παρουσιάζει μεγάλη εξέλιξη για την πτυχή Υλικά – 
Πειράματα – ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Σε αντίθεση με την προηγούμενη φάση όπου 
δόθηκε η έτοιμη ΔΜΑ με συγκεκριμένα υλικά και πειράματα που έπρεπε να 
εφαρμόσει στην πράξη, στη φάση αυτή επέλεξε και οργάνωσε η ίδια τα υλικά (π.χ. 
φακοί, καρφιά, συνδετήρες, καλώδια, λαμπτήρες, πιστολάκι μαλλιών), τα πειράματα 
και τη χρήση ΤΠΕ για τη ΔΜΑ. Απλά καθημερινά υλικά με βάση αντίστοιχα 
πειράματα άλλοτε επίδειξης και άλλοτε με εργασία των μαθητών σε ομάδες, χρήση 
λογισμικών και μοντέλων που παρουσιάστηκαν μέσω Η/Υ ήταν πρακτικές που 
υιοθετήθηκαν στη Γ΄φάση. Ενώ αρχικά στη Β΄ φάση, φαινόταν δύσκολο  η οργάνωση 
πειραμάτων με επιλογή κατάλληλων υλικών και μέσων (π.χ. πειράματα με χρήση 
ΤΠΕ), τελικά η ΕκΒ πέρασε από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας των 
πειραμάτων από το σχολικό εγχειρίδιο προς πιο σύγχρονες τάσεις με τη χρήση 
πραγματικών υλικών και μέσων από τα παιδιά με καθοδηγούμενη ομαδική εργασία, 
αλλά κυρίως την αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδασκαλία. Βέβαια, και σε αυτή την 
κατηγορία, στη διάρκεια της επίσκεψης δεν ανέθεσε κάποιο πείραμα και δεν ετοίμασε 
η ίδια κάποιο φύλλο εργασίας για τα παιδιά. 
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6) Διαδικαστική Γνώση  

Σύμφωνα με τον Πίνακα ΕκΒ 6 που παρουσιάζει την εξέλιξη των πρακτικών της 
εκπαιδευτικού ως προς την πτυχή της διαδικαστικής γνώσης, παρατηρείται ότι η 
εκπαιδευτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της ΔΜΑ δεν δίδασκε ρητά τα βήματα, αλλά έλεγε 
στους μαθητές τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών, έχοντας ως βάση της ένα ή 
περισσότερα φύλλα εργασίας (πρώτα παρατήρηση, έπειτα πείραμα και τέλος 
έλεγχος για συμπέρασμα).  

Γενικά, έδινε οδηγίες σχετικές με το συγκεκριμένο έργο που είχε να κάνει κάθε μια 
από τις ομάδες των μαθητών (4 ομάδες συνολικά) και προσπάθησε να καλλιεργήσει 
δεξιότητες των επιστημονικών μεθόδων μέσω «διαβάσματος και γραψίματος»  κατά 
τη διερεύνηση στο διαδίκτυο και μέσω πειραμάτων. Συγκεκριμένα, στο 1ο ΔΣ 
προσπάθησε να καλλιεργήσει δεξιότητες παρατήρησης και ελέγχου των 
παρατηρήσεων μέσω των πειραματισμών, αλλά και κριτικής αξιολόγησης 
πληροφοριών, χωρίς να εστιάζει στην ικανότητα πρόβλεψης ή υπόθεσης. Στο 2ο ΔΣ 
εκτός από τις παραπάνω, φάνηκε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη δεξιότητα 
πρόβλεψης και υπόθεσης από ότι στο 1ο (π.χ. «Πριν το πείραμα πρέπει να γράψετε τι 
νομίζετε (ότι θα συμβεί);).  

Έπειτα, στο 3ο ΔΣ, εστίασε στη δεξιότητα αναζήτησης και κριτικής αξιολόγησης 
πληροφοριών από το διαδίκτυο. Κατά την επίσκεψη δεν φάνηκε να γίνεται κάποια 
συγκεκριμένη προσπάθεια ή ενέργεια για καλλιέργεια δεξιοτήτων. Τέλος, στο 5ο ΔΣ, 
η εκπαιδευτικός καθόρισε τη σειρά των ενεργειών των μαθητών, δίνοντας μια σειρά 
ερωτήσεων προς απάντηση σε σχέση με την επίσκεψη. Μέσω γραπτού 
αναστοχασμού και καταιγισμό ιδεών, τα παιδιά κατέθεσαν γραπτώς τις εμπειρίες 
τους και τις εντυπώσεις από την επίσκεψη, απαντώντας στα ερωτήματα. Αυτό το 
στοιχείο φανερώνει «γράψιμο» κειμένου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και 
επιστημονικό περιεχόμενο από τις ΦΕ. Ακόμα, προσπάθησε να καλλιεργήσει 
δεξιότητες των επιστημονικών μεθόδων, όπως τη δεξιότητα της σύγκρισης. 
Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, έθεσε ξανά το πρόβλημα που είχε τεθεί στο 3ο ΔΣ, 
πριν την επίσκεψη: «Θέλω να θυμηθείτε το βίντεο «Το ταξίδι της ηλεκτρικής 
ενέργειας», το οποίο έχετε δει 3 φορές και να μου πείτε ομοιότητες και διαφορές σε 
σχέση με τη λειτουργία του εργοστασίου στο βίντεο και αυτού που επισκεφτήκαμε.» 
και οι μαθητές έδωσαν τις απαντήσεις τους (π.χ. «Δεν έχει καμινάδα με καπνό (ΑΗΣ 
Μελίτης)», «Στο ορυχείο Αχλάδας δεν έχει ταινιόδρομους. Η μεταφορά γίνεται με 
φορτηγά.»). 

Πίνακας ΕκΒ 6: Πρακτικές για Διαδικαστική Γνώση κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 

1ο  ΔΣ 

 

• Δεν διδάσκει ρητά τα βήματα, αλλά λέει στους μαθητές τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών. 

 

• Καλλιεργεί δεξιότητες των επιστημονικών μεθόδων μέσω "διαβάσματος και γραψίματος"  κατά τη διερεύνηση στο διαδίκτυο και μέσω πειραμάτων 
(παρατήρησης και ελέγχου των παρατηρήσεων, κριτική αξιολόγηση πληροφοριών) - Δεν τονίστηκε "πρόβλεψη/ υπόθεση". 

2ο ΔΣ 

• Δεν διδάσκει ρητά τα βήματα, αλλά λέει στους μαθητές τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών. 

 

• Καλλιεργεί δεξιότητες των επιστημονικών μεθόδων μέσω "διαβάσματος και γραψίματος"  κατά τη διερεύνηση στο διαδίκτυο και μέσω πειραμάτων 
(πρόβλεψη, υπόθεση, παρατήρησης και ελέγχου των παρατηρήσεων, κριτική αξιολόγηση πληροφοριών, σύγκριση) - Τονίστηκε "πρόβλεψη/ 
υπόθεση". 

3ο ΔΣ  

• Δεν διδάσκει ρητά τα βήματα, αλλά λέει στους μαθητές τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών. 

 

• Καλλιεργεί δεξιότητες των επιστημονικών μεθόδωνμέσω "διαβάσματος και γραψίματος"  κατά τη διερεύνηση στο διαδίκτυο (αναζήτηση  και κριτική 
αξιολόγηση πληροφοριών) 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΣΕ ΤΕΠ 
ΧΩΡΟΥΣ 

• Δεν έγινε διδασκαλία. 

 

• Δεν φάνηκε κάποια συγκεκριμένη προσπάθεια ή ενέργεια για καλλιέργεια δεξιοτήτων. 

 

5ο ΔΣ - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜ

ΟΣ 

 

• Δεν διδάσκει ρητά τα βήματα, αλλά λέει στους μαθητές τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών. 

 

• Καλλιεργεί δεξιότητες των επιστημονικών μεθόδων μέσω "γραψίματος" και προβληματισμού (σύγκριση). 
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Συμπερασματικά, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως προς τη διαδικαστική 
γνώση, η ΕκΒ είχε μεγάλη εξέλιξη, καθώς έδωσε πιο πολύ έμφαση από ότι στην 
προηγούμενη φάση, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσω της διδακτικής των ΦΕ, 
όπως π.χ. παρατήρησης, ταξινόμησης, πρόβλεψης/ υπόθεσης, ελέγχου υποθέσεων, 
σύγκρισης. Δεν δίδαξε ρητά τα βήματα, αλλά τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών, 
δίνοντας οδηγίες με έμφαση στην εκτέλεση των διαδικασιών. Επεδίωξε μέσω της 
δικής της ΔΜΑ να βελτιώσει τις παραπάνω δεξιότητες μέσω «διαβάσματος και 
γραψίματος» με τα φύλλα εργασίας, κατά τη διερεύνηση στο διαδίκτυο και τα 
πειράματα. 

 
 
 

7) Επιστημολογική γνώση  

Για τη συγκεκριμένη πτυχή δεν συλλέχθηκαν επαρκείς πληροφορίες και φάνηκε να 
υπάρχει πολύ μικρή εξέλιξη, όμοια με της προηγούμενης. Η ΕκΒ φάνηκε να εστιάζει 
πολύ λίγες φορές στη φύση και την ιστορία της Επιστήμης. Γενικά, δεν έγινε ιδιαίτερη 
αναφορά σε αυτήν. Στο 1ο και στο 3ο ΔΣ έγινε μικρή αναφορά στην ιστορία της 
Επιστήμης κατά τη θεωρητική παρουσίαση που έκανε στους μαθητές (π.χ. στο 1ο ΔΣ 
ειπώθηκαν τα εξής: «Ο μαγνητίτης 1η φορά βρέθηκε στη Μ. Ασία από έναν βοσκό 
που λεγόταν Μάγνητας και έτσι  πήρε αυτό το όνομα.»). Δεν δόθηκε ιδιαίτερη 
σημασία στο κομμάτι της επιστημολογικής γνώσης και έτσι, δεν φάνηκε να 
υιοθετούνται πολλά από τα στοιχεία αυτής (π.χ. αναφορά σε αλλαγές των 
επιστημονικών θεωριών ή/ και σύνδεση αυτών με τα επιστημονικά/ κοινωνικά 
δεδομένα της εποχής, ερωτήσεις για τη φύση της επιστήμης ή αναφορά στην αξία 
χρήσης πολλαπλών πηγών πληροφόρησης) στις πρακτικές της ΕκΒ. Για το λόγω του 
ότι δεν δόθηκε έμφαση σε αυτή την πτυχή και δεν προέκυψαν σημαντικά δεδομένα, 
δεν καταρτίστηκε κάποιος πίνακας. 
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8) Προετοιμασία και επίσκεψη σε τεχνο – επιστημονικούς (ΤΕΠ) χώρους  
 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα ΕκΒ 7, στα 3 πρώτα ΔΣ έγινε η προετοιμασία των 
μαθητών για την επίσκεψη στο ΚΠΕ Βεύης, το λιγνιτωρυχείο Αχλάδας και τον ΑΗΣ 
Μελίτης (επίσκεψη ΔΕΗ). Στο 4ο ΔΣ υλοποιήθηκε η επίσκεψη και στο 5ο έγινε η 
σχετική με αυτή μεταγνωστική συζήτηση και άλλες δραστηριότητες. 
 
Αναλυτικότερα, στο 1ο ΔΣ, η εκπαιδευτικός έδωσε στους μαθητές πληροφορίες πριν 
την επίσκεψη, για τους χώρους επίσκεψης και την ενασχόληση με σχετικά πειράματα 
και διερευνήσεις στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο και τα επόμενα 2 μαθήματα 
(διδακτικά σενάρια). Υπήρξε σύνδεση του μαθήματος με την επίσκεψη μέσω της 
σχετικής συζήτησης που έγινε και με την ανάθεση σε 4 ομάδες των 5 μελών 
πειραμάτων και διερεύνησης στο διαδίκτυο σε σχέση με τον μαγνητισμό - 
ηλεκτρομαγνητισμό και τις ιδιότητες υλικών που θα συναντήσουν τα παιδιά στο χώρο 
επίσκεψης. Στο 2ο ΔΣ η εκπαιδευτικός εργάστηκε ανάλογα, απλώς οι ομάδες των 
παιδιών ασχολήθηκαν με διαφορετική θεματολογία (τον τρόπο λειτουργίας της 
ηλεκτρογεννήτριας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) σχετική με την επίσκεψη. 
Ακόμα, στο τέλος του 2ου ΔΣ ζητήθηκε από τους μαθητές να ξεκινήσουν τη συλλογή 
ερωτήσεων που θα ήθελαν να υποβάλουν κατά την επίσκεψη στους ειδικούς. 
 
Στην αρχή του 3ου ΔΣ, έγινε αναφορά  στους στόχους της επίσκεψης στη ΔΕΗ και 
στο πρόγραμμα της ημέρας όπου θα πραγματοποιηθεί (ώρες έναρξης, σημεία 
επίσκεψης: στο ΚΠΕ, στο ορυχείο Αχλάδας και στον ΑΗΣ Μελίτης, όπου θα γίνει 
ξενάγηση). Οι πληροφορίες που δόθηκαν τόσο με τη θεωρητική εισαγωγή, το 
φωτογραφικό υλικό και τα βίντεο, όσο και με τις διερευνητικές δραστηριότητες, 
συνδέονταν άμεσα με την επίσκεψη που θα έκαναν οι μαθητές στη ΔΕΗ και την 
προετοιμασία τους, ώστε να έχει νόημα και ενδιαφέρον για τους ίδιους. 
Ακολουθώντας τις σχεδιασμένες από τη ΔΜΑ δραστηριότητες, η εκπαιδευτικός 
προετοίμασε τους μαθητές πριν την υλοποίηση της επίσκεψης, τους ενημέρωσε για 
διαδικαστικά ζητήματα και τον σκελετό της επίσκεψης, τους πληροφορεί και τους 
οργάνωσε, αναθέτοντας καθήκοντα (π.χ. φωτογράφου, σημειώσεις). Η εκπαιδευτικός 
ανέθεσε σε μαθητές αρμοδιότητες για την ημέρα της επίσκεψης, όπως λήψη 
φωτογραφιών, ηχογράφηση ή σημειώσεις από το χώρο και ό, τι τους θα τους 
φαινόταν ενδιαφέρον (π.χ. «Μαρία θα έχεις τη μηχανή για να βγάζεις φωτογραφίες. 
Μπορείτε να έχετε και ηχογράφηση ή να κρατάτε σημειώσεις»). 

Ακόμα, ανατέθηκαν δραστηριότητες στα παιδιά, όπως η αναζήτηση πληροφοριών για 
τη ΔΕΗ, το εξειδικευμένο προσωπικό, την επίδρασή της στο περιβάλλον και την 
κοινωνική προσφορά της. Επίσης, η ΕκΒ ενθάρρυνε τους μαθητές να διατυπώσουν 
τα ερωτήματα και τις απορίες τους, τις οποίες θα έθεταν στους υπεύθυνους των 
χώρων επίσκεψης προκειμένου να λάβουν απαντήσεις. Ήταν σημαντικό το ότι πέρα 
από τους στόχους της επίσκεψης, διευκρίνισε και τις αναμενόμενες ενέργειες και 
συμπεριφορές των παιδιών στο πεδίο.   

Κατά την ημέρα της επίσκεψης και τη διάρκεια αυτής, δεν υπήρξε κάποιου είδους 
συγκροτημένη καθοδήγηση προς τους μαθητές από την πλευρά της εκπαιδευτικού. 
Ο ρόλος της ήταν κάποιες μόνο φορές καθοδηγητικός και διαμεσολαβητικός. Κατά τη 
διάρκεια της παρουσίασης που έγινε τόσο στο ΚΠΕ όσο και στον ΑΗΣ, ο ρόλος της 
ήταν σχεδόν ουδέτερος καθώς περιορίστηκε στο να επιβλέπει τη συμπεριφορά των 
παιδιών και να παρακολουθεί τον εισηγητή. Φρόντιζε κυρίως για θέματα συντονισμού 
και συμπεριφοράς των μαθητών.   

Ακόμα, η ίδια παρακολούθησε με προσοχή και ενδιαφέρον τη διάλεξη και τη 
ξενάγηση από τους 2 υπεύθυνους τόσο στο ΚΠΕ, όσο και στον ΑΗΣ. Υπήρξαν και 
στιγμές που παρέμβαινε και προέτρεπε τους μαθητές να σημειώσουν ερωτήματα - 
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απορίες με βάση τα όσα αναφέρονταν στις εισηγήσεις για να τα υποβάλουν στους 
εισηγητές - ξεναγούς. Ακόμα, είχε υπό την επίβλεψή της τους μαθητές της και 
υποστήριξε την εργασία που έκαναν σε ομάδες στο ΚΠΕ Βεύης.     

Η ΕκΒ δεν είχε ετοιμάσει κάποιο ειδικό φύλλο εργασίας που θα έπρεπε να 
συμπληρωθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Μόνο στο ΚΠΕ 
Βεύης τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες, συνεργάστηκαν και συμπλήρωσαν φύλλα 
εργασίας του ΚΠΕ σε σχέση με το οικολογικό αποτύπωμα και κατασκεύασαν λιγνίτη 
με χώμα, πέτρες, φύλλα και κλαδιά. 

Κατά κύριο λόγο οι μαθητές παρακολουθούσαν τους ξεναγούς, αλλά είχαν και πιο 
ενεργό ρόλο κάποιες φορές. Ειδικά, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τον 
υπεύθυνο του ΑΗΣ σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια (ιστορική αναδρομή, έργο 
ΔΕΗ, υπαρκτές μονάδες, εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μελίτης, λειτουργίες και χώροι 
αυτού, φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας ηλεκτρικής ενέργειας,  περιβαλλοντική 
πολιτική, δράσεις της ΔΕΗ), οι μαθητές ήταν αρκετή ώρα απλοί παρατηρητές. 
Ορισμένοι μαθητές κράτησαν σημειώσεις ή έθεσαν ερωτήματα που είχαν 
προετοιμάσει στην τάξη και κάποιοι άλλοι τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο 
στοιχείων που τους ενδιέφεραν από τους χώρους επίσκεψης. 

Στο 5ο ΔΣ του αναστοχασμού, η εκπαιδευτικός συνέδεσε την επίσκεψη με τα 
μαθήματα που είχαν προηγηθεί μέσω των ερωτήσεων και των δραστηριοτήτων που 
υλοποίησε στην τάξη. Η εκπαιδευτικός συνέδεσε την επίσκεψη με τα μαθήματα που 
είχαν προηγηθεί. Οι δραστηριότητες που έγιναν μετά την επίσκεψη στην τάξη ήταν οι 
εξής: 

 Παρουσίαση φωτογραφικού υλικού από την επίσκεψη και βίντεο σχετικά με τη 
ΔΕΗ για να γίνει μια ανακεφαλαιωτική και μεταγνωστική συζήτηση με τους 
μαθητές. Η συζήτηση που έγινε επικεντρώθηκε στη πρόσφατη επίσκεψη, στις 
εντυπώσεις και τα ερωτήματα των μαθητών. Η σύνδεση με την επίσκεψη έγινε 
μέσω ερωτήσεων  που είχαν τεθεί από προηγούμενα μαθήματα (π.χ. με βίντεο 
«Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας» για ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με τη 
λειτουργία του εργοστασίου στο βίντεο και αυτού της επίσκεψης). Ακόμα, 
παρουσιάστηκαν κα 3 βίντεο με διαφημιστικά μηνύματα σχετικά με τη ΔΕΗ προς 
προβληματισμό των μαθητών, προκειμένου η εκπαιδευτικός να ελέγξει την 
κατανόηση των μαθητών, ζητώντας τους να ανακαλέσουν πληροφορίες. 

 Γραπτός αναστοχασμός με καταιγισμό ιδεών – εντυπώσεων των μαθητών από 
την επίσκεψη. Τα παιδιά κατέθεσαν γραπτώς τις εμπειρίες τους και τις 
εντυπώσεις τους από την επίσκεψη μέσα από διάφορα ερωτήματα που τους 
τέθηκαν προς απάντηση.  

 Στις ομάδες τους από την προηγούμενη διδασκαλία, οι μαθητές κλήθηκαν να 
ετοιμάσουν 5 ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους για τα θέματα που 
πραγματεύτηκαν (π.χ. βασικές υπηρεσίες της ΔΕΗ, κοινωνική προσφορά ΔΕΗ, 
περιβάλλον και ΔΕΗ, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ) για τη δημιουργία αφίσας - κολάζ ή 
ενός παιχνιδιού γνώσεων με ερωτήσεις – απαντήσεις που θα στηρίζονται σε όσα 
αποκόμισαν από την όλη εμπειρία τους (νέες γνώσεις και ευκαιρίες 
προβληματισμού) από την εφαρμογή της ΔΜΑ και κυρίως από την επίσκεψη στη 
ΔΕΗ. 
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 Σε επόμενες μέρες θα γινόταν και συμπλήρωση ερωτηματολογίου (μετά 
εννοιολογικό ερωτηματολόγιο - post test). 

Η εκπαιδευτικός και οι μαθητές είχαν σαν σκοπό να κοινοποιήσουν τις εργασίες τους 
- αναφορές στο διαδίκτυο. Δηλαδή, στόχος ήταν η παρουσίαση και η διάχυση εκτός 
τάξης των εργασιών των μαθητών σχετικά με την επίσκεψη. Ειπώθηκαν διάφορες 
προτάσεις για παρουσίαση της επίσκεψης που έκαναν οι μαθητές, όπως δημοσίευση 
στην ιστοσελίδα του σχολείου είτε και γενικότερα εκτός σχολείου, μέσω της 
δημιουργίας: αφίσας - κολάζ με φωτογραφίες από την επίσκεψη και σχετικά με αυτήν 
γραπτά κείμενα των παιδιών (π.χ. εντυπώσεις που κατέθεσαν στην τάξη), βίντεο και 
συλλογή φωτογραφικού υλικού από την επίσκεψη, παρουσίασης διαφανειών με τη 
γραπτή αναφορά των παιδιών στην επίσκεψη. 

 

 
Πίνακας ΕκΒ 7: Πρακτικές για Προετοιμασία και επίσκεψη σε ΤΕΠ χώρους κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 
 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω σχετικά με την προετοιμασία, την πραγματοποίηση και 
την ανασκόπηση της επίσκεψης στους ΤΕΠ χώρους, για την ΕκΒ φαίνεται να 
υπάρχει μεγάλη εξέλιξη των πρακτικών της στο επίπεδο κυρίως της προετοιμασίας 
και της ανασκόπησης της επίσκεψης σε σχέση με αυτήν που είχε οργανώσει στην Β΄ 
φάση. Οι πρακτικές της στη διάρκεια της επίσκεψης ίσως κινούνται πιο πολύ προς 
τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται συνήθως οι εκπαιδευτικές 
επισκέψεις σε χώρους εκτός σχολείου με απλή παρατήρηση των ξεναγών, χωρίς 
κάποιο έτοιμο φύλλο εργασίας ή οργανωμένη δραστηριότητα του εκπαιδευτικού.  

1ο  ΔΣ 

• Έδωσε στους μαθητές πληροφορίες πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα σημεία ενδιαφέροντος. 

• Ανέθεσε δραστηριότητες στους μαθητές πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα σημεία ενδιαφέροντος. 

• Συνέδεσε την επίσκεψη με το μάθημα στην τάξη. 

2ο ΔΣ 

• Έδωσε στους μαθητές πληροφορίες πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα σημεία ενδιαφέροντος. 

• Ανέθεσε δραστηριότητες στους μαθητές πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα σημεία ενδιαφέροντος. 

• Συνέδεσε την επίσκεψη με το μάθημα στην τάξη. 

3ο ΔΣ  

• Έδωσε στους μαθητές πληροφορίες πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα σημεία ενδιαφέροντος. 

• Ανέθεσε δραστηριότητες στους μαθητές πριν την επίσκεψη, για το χώρο, τα εκθέματα ή τα σημεία ενδιαφέροντος.  

• Διευκρίνισε τους στόχους της επίσκεψης και τις αναμενόμενες ενέργειες και συμπεριφορές των παιδιών στο πεδίο.  

• Συνέδεσε την επίσκεψη με το μάθημα στην τάξη. 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΤΕΠ ΧΩΡΟΥΣ 

• Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης κάποιες φορές παρατηροσαν απλώς /στοχευμένα με καθοδήγηση κάποιου είδους/ τον ξεναγό - εισηγητή 

• Οι μαθητές  κατέγραψαν πληροφορίες στο σημειωματάριο τους και τράβηξαν φωτογραφίες/ βίντεο (ντοκουμέντα). 

 

• Η εκπαιδευτικός παρακολούθησε απλά τον ξεναγό / εισηγητή, αλλά και καθοδηγησε- παρενέβη- υποστήριξε μαθητές όταν το χρειάστηκαν. 

• Δεν είχε ετοιμάσει δικό της φύλλο εργασίας προς συμπλήρωση από μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης - Φύλλο εργασίας δόθηκε από ΚΠΕ. 

 

5ο ΔΣ - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

• Συνέδεσε την επίσκεψη με το μάθημα στην τάξη. 

 

• Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες σχετικές με την επίσκεψη μετά από αυτήν, στο σχολείο. (-Ανακεφαλαιωτική/ μεταγνωστική συζήτηση για 
επίσκεψη, ιδέες καιεντυπώσεις γενικά. -Παρουσίαση βίντεο "Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας" και 3 διαφημιστικών βίντεο για ΔΕΗ- Γραπτός 
αναστοχασμός μέσω ερωτημάτων- Ομάδες εργασίας για παιχνίδι γνώσεων ή αφίσα με φωτογραφίες - Γραπτή αναφορά /Βίντεο με φωτογραφικό υλικό 
επίσκεψης- Μελλοντική συμπλήρωση post test) 

 

• Σκοπός : Παρουσίαση και διάχυση εκτός τάξης των εργασιών των παιδιών σχετικά με την επίσκεψη (βίντεο/ αφίσα/παρουσίαση διαφανειών με γραπτή 
αναφορά για επίσκεψηπ.χ. σε ιστοσελίδα σχολείου ή στο χώρος σχολείου) . 
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9) Διδακτικό Μοντέλο  

Σύμφωνα με τον Πίνακα ΕκΒ 8, σχετικά με το διδακτικό μοντέλο, όπως 
παρατηρήθηκε για το 1ο ΔΣ, υιοθετήθηκε από την εκπαιδευτικό το παραδοσιακό 
μοντέλο - μεταφοράς της γνώσης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών 
δραστηριοτήτων μαζί με ορισμένα στοιχεία του εποικοδομητικού μοντέλου λόγω της 
προσπάθειας ανάδειξης των ιδεών - εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών (π.χ. 
σύγχυση βαρυτικής – μαγνητικής δύναμης της Γης, «η Γη είναι ένας τεράστιος 
μαγνήτης»). Σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια, η διδασκαλία κινήθηκε με βάση το 
διερευνητικό μοντέλο με ανακαλυπτική επίδειξη από την εκπαιδευτικό (π.χ. σε 
πείραμα Oersted) αλλά και καθοδηγούμενη ομαδική εργασία των μαθητών, οι οποίοι 
εργάστηκαν, κάνοντας πειράματα και διερεύνηση στο διαδίκτυο σχετικά με τον 
μαγνητισμό - ηλεκτρομαγνητισμό.  

Στο 2ο και 3ο ΔΣ χρησιμοποιήθηκε το παραδοσιακό μοντέλο- μεταφοράς της γνώσης 
για τις  εισαγωγικές δραστηριότητες, όπου έγινε προσπάθεια ανάδειξης των ιδεών 
των μαθητών, όχι όμως κάποιων συγκεκριμένων εναλλακτικών. Στη συνέχεια 
αξιοποιήθηκε το διερευνητικό μοντέλο με ανακαλυπτική επίδειξη από την 
εκπαιδευτικό αλλά και καθοδηγούμενη ομαδική εργασία των μαθητών, οι οποίοι 
εργάστηκαν, κάνοντας πειράματα και διερεύνηση στη βιβλιογραφία (στο 2ο ΔΣ ήταν 
σχετικά με την ηλεκτρογεννήτρια και τις πηγές ενέργειας - παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ στο 3ο έγινε μόνο διερεύνηση στη 
βιβλιογραφία για ζητήματα σχετικά με το χώρο επίσκεψης).  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δεν υιοθετήθηκε κάποιο διδακτικό μοντέλο, αφού 
ουσιαστικά δεν πραγματοποιήθηκε διδασκαλία. Εν τέλει, στο 5ο ΔΣ η εκπαιδευτικός 
έκανε χρήση του μοντέλου μεταφοράς της γνώσης και προσπάθησε να αναδείξει 
ιδέες και εντυπώσεις των μαθητών για όλες τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν 
στην τάξη, προκειμένου να γίνει η επίσκεψη στη ΔΕΗ. Ακόμα, μέσω επίδειξης 3 
βίντεο και θέτοντας κάποια αναστοχαστικά ερωτήματα στους μαθητές (π.χ. Με 
ποιους τρόπους μπορούμε να κάνουμε καλύτερο (ή να ελατώσσουμε) το οικολογικό 
μας αποτύπωμα; ή Να δώσετε ιδέες σαν απλοί πολίτες για να κάνουμε οικονομία στην 
ηλεκτρική ενέργεια), αξιοποίησε και το διερευνητικό μοντέλο. 

Πίνακας ΕκΒ 8: Διδακτικό μοντέλο πρακτικών κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ 
 

Συμπερασματικά, λοιπόν, φαίνεται να υπάρχει μικρή εξέλιξη σε όλη τη διάρκεια της 
ΔΜΑ και να υιοθετούνται, όπως και στη Β΄ φάση, από την ΕκΒ συνδυαστικά το 
μοντέλο μεταφοράς της γνώσης, ειδικά στην έναρξη των ΔΣ, και το διερευνητικό 
μοντέλο, κυρίως στη διάρκεια πειραματικών ή διερευνητικών δραστηριοτήτων των 
μαθητών.  

1ο  ΔΣ 

•  Παραδοσιακό μοντέλο- μεταφοράς της γνώσης με στοιχεία εποικοδομητικού μοντέλου - προσπάθεια ανάδειξης ιδεών & εναλλακτικών 
αντιλήψεων 

• Διερευνητικό μοντέλο (ανακαλυπτική επίδειξη από την εκπαιδευτικό π.χ. σε πείραμα Oersted-  καθοδηγούμενη ομαδική εργασία με πειράματα & 
διερεύνηση στο διαδίκτυο).  

2ο ΔΣ 

•  Παραδοσιακό μοντέλο- μεταφοράς της γνώσης  

• Διερευνητικό μοντέλο (ανακαλυπτική επίδειξη από την εκπαιδευτικό -  καθοδηγούμενη ομαδική εργασία με πειράματα & διερεύνηση στο 
διαδίκτυο).  

3ο ΔΣ  

•  Παραδοσιακό μοντέλο- μεταφοράς της γνώσης  

• Διερευνητικό μοντέλο (ανακαλυπτική επίδειξη από την εκπαιδευτικό -  καθοδηγούμενη ομαδική εργασία με διερεύνηση στο διαδίκτυο). 

4ο ΔΣ -  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΣΕ ΤΕΠ 
ΧΩΡΟΥΣ 

• Δεν έγινε διδασκαλία - εφαρμογή διδακτικού μοντέλου. 

 

 

5ο ΔΣ - 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜ

ΟΣ 

 

•  Παραδοσιακό μοντέλο- μεταφοράς της γνώσης και προσπάθειας ανάδειξης και αξιοποίησης των ιδεών των μαθητών - όχι εναλλακτικών. 

• Διερευνητικό μοντέλο (ανακαλυπτική επίδειξη από την εκπαιδευτικό). 
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7.2 Απόψεις εκπαιδευτικών από την αναστοχαστική – μεταγνωστική 

συζήτηση 

 

Βασιζόμενοι στην τελική αναστοχαστική – μεταγνωστική συζήτηση που έγινε με 
τις 2 εκπαιδευτικούς ΔΕ, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τα ακόλουθα δεδομένα 
για την κάθε μια πτυχή (άξονα), με στόχο να περιγραφούν και να παρουσιαστούν οι 
απόψεις που σχετίζονται με διδακτικές πρακτικές της κάθε μιας, ώστε να φανεί και η 
όποια αλλαγή σημειώθηκε. Όπως και στις πρακτικές που παρουσιάστηκαν, έτσι και 
για τις απόψεις, ο χαρακτηρισμός μικρή ή μεγάλη εξέλιξη (ή και αλλαγή) αποδίδεται 
από τους παρατηρητές. Αναλυτικά, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, τα στοιχεία που 
προέκυψαν έχουν ως εξής: 

Εκπαιδευτικός Α 

 
 Περιεχόμενο/ Διδακτικός μετασχηματισμός 
 
Η εκπαιδευτικός με βάση τα λεγόμενά της φαίνεται ότι σε αυτήν τη φάση, δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στο περιεχόμενο ΦΕ (ηλεκτρομαγνητισμός – ηλεκτρογεννήτρια 
και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) που επέλεξε βασιζόμενη στα ενδιαφέροντα και 
την καθημερινή εμπειρία των μαθητών της τάξης της. Μάλιστα, η ύπαρξη 
ενδιαφέροντος και σύνδεσης με την καθημερινή τους ζωή ενίσχυσε τη συμμετοχή 
όλων των παιδιών της. Συγκεκριμένα, ανέφερε: 

 
Τα παιδιά τα βρήκα πιο εξοικειωμένα. Θεωρώ ότι δούλεψαν όλα τα παιδιά αυτή τη 
φορά. [...] Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που είδα συγκεκριμένα άτομα να 
συμμετέχουν και μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα μπορεί να παίζει ρόλο και το θέμα 
που τους αφορά άμεσα και είναι για τον τόπο τους.  

 
Ακόμα, η καθηγήτρια επεσήμανε και το θέμα των πολλών εννοιών/ ορισμών στο 
πεδίο των ΦΕ που είναι αδύνατο να αφομοιώσουν οι μαθητές (π.χ. «Τόσες έννοιες  
να έχουμε την απαίτηση να τις αφομοιώσουν σε 2 και 3 μαθήματα, νομίζω ότι είναι 
ουτοπικό να το περιμένουμε.»). Μάλιστα, η πληθώρα εννοιών και φαινομένων ΦΕ 
οδήγησε την ΕκΑ, αλλά και την ΕκΒ με την οποία συνεργάστηκε, στην παράλειψη 
ορισμένων από τις πρακτικές τις κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ΔΜΑ. Τα 
όσα ειπώθηκαν παρακάτω αποτελούν ένδειξη διδακτικού μετασχηματισμού: 
 

Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολλές οι έννοιες με τις οποίες ασχοληθήκαμε. Ήταν 
δύσκολο να ξεχωρίσουμε ποιες θα κρατήσουμε και ποιες θα αφήσουμε έξω, γιατί 
είναι πάρα πολλές έννοιες που εμπλέκονται. Μαγνήτες, ηλεκτρομαγνήτες, 
γεννήτρια. Ας πούμε εγώ δεν έπιασα «κινητήρα» ως έννοια καθόλου, γιατί 
θεώρησα ότι θα μπερδευτούν… 

 

Είναι βασικό ότι η ΕκΑ, αξιολογώντας την όλη πορεία που ακολούθησε, τόνισε την 
ύπαρξη μεγαλύτερης ικανοποίησης σε αυτή τη φάση με το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή μιας δικής τους ΔΜΑ. Μέσα από την αναζήτηση σχετικών με το προς 
διδασκαλία περιεχόμενο ΦΕ πληροφοριών και την προσπάθεια της να το 
μετασχηματίσει έτσι ώστε να είναι κατάλληλο να διδαχθεί στους μαθητές της, δήλωσε 
τη μεγαλύτερη σιγουριά που αισθάνεται πλέον για το γνωστικό αντικείμενο που 
διδάσκει. Ψάχνοντας ο ίδιος ο εκπαιδευτικός πληροφορίες σε σχέση με το 
περιεχόμενο που καλείται να διδάξει και σχεδιάζοντας τη διδασκαλία του με βάση 
τους μαθητές της τάξης του, φέρει καλύτερα διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα. 
Αναδεικνύει με αυτόν τον τρόπο την αξία του διδακτικού μετασχηματισμού 
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περιεχομένου ΦΕ και την ανάγκη να μετατραπεί η θεωρία σε πράξη για 
αποτελεσματικότερη διδασκαλία, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι τονίζει την αξία του 
προγράμματος για την επαγγελματική της ανάπτυξη ως προς αυτήν την άγνωστη 
πτυχή. Δήλωσε τα ακόλουθα: 
 

Είμαι ευχαριστημένη. Εδώ χρειάστηκε να σχεδιάσουμε και κατάλαβα πόσο 
σημαντικό είναι το ότι ψάχνοντας όλο αυτό το διάστημα, απορρίπτοντας και 
διαλέγοντας, αισθανόμουν ότι κατέχω καλύτερα το όλο αντικείμενο και ότι μου 
ήταν πιο εύκολο να το περάσω (μέσα από τη διδακτική πράξη) στα παιδιά.  

 
Με το παραπάνω απόσπασμα, λοιπόν, δείχνει ότι έχει εξελίξει πολύ τις απόψεις τις 
και αντιλαμβάνεται το διδακτικό μετασχηματισμό του περιεχομένου, ενσωματώνοντάς 
το στη διδασκαλία της. 
 
 Εναλλακτικές Αντιλήψεις - Ιδέες μαθητών 
 
Στη Γ΄ φάση, οι εναλλακτικές ιδέες, οι απόψεις, οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα του κάθε 
μαθητή άρχισαν να λαμβάνονται πιο συστηματοποιημένα (π.χ. με αναζήτηση 
εναλλακτικών ιδεών από τη βιβλιογραφία) υπόψη από την ΕκΑ. Η ίδια άλλαξε θέση 
για το ζήτημα των εναλλακτικών ιδεών, στις οποίες άρχισε να αποδίδει μεγαλύτερη 
σημασία από ότι πριν (στη Β΄ φάση και γενικά, στις διδακτικές πρακτικές που 
εφάρμοζε) και να εντοπίζει ορισμένες από αυτές στη διάρκεια της διδασκαλίας. 
Θεωρεί ότι μια έτοιμη δουλειά είναι ναι μεν καλή, αλλά δεν ανταποκρίνεται πάντα 
στους μαθητές της κάθε τάξης που παρουσιάζουν συνήθως αρκετές διαφορές. 
Ανέφερε τα εξής: 
 

Εγώ αντιλήφθηκα καλύτερα για τις ιδέες των μαθητών. Εντόπισα καλύτερα 
αυτήν τη φορά κάποιες ιδέες των μαθητών. … Υπήρξε, δηλαδή, παιδί που με 
ρώτησε γιατί μπέρδεψε τη μαγνητική με τη βαρυτική δύναμη. Τώρα τα 
αναγνώριζα πιο εύκολα. Επίσης, σχεδίασα τη διδασκαλία, αφού έψαξα και 
βρήκα ιδέες  (ε.α.) των μαθητών που είδα ότι κάποιες από αυτές θα μπορούσα 
να προσπαθήσω να αλλάξω, να αποσαφηνίσω κάποιες. Κάποιες άλλες δεν τις 
ακούμπησα καν, αλλά βγαίνουν και άλλα εκεί που δεν το περιμένεις (εννοεί ότι 
προκύπτουν και ε.α. κατά τη διδασκαλία), χωρίς να είμαι σίγουρη για το τι είναι 
και πώς να το διαχειριστώ.  Πάντως αισθανόμουν πιο σίγουρη για το τι είναι 
αυτό (δηλ. οι εναλλακτικές ιδέες) και πώς μπορώ να το διαχειριστώ. 
 
Αναγκάστηκα να το δω περισσότερο από την πλευρά του παιδιού, με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό τελικά. Ήταν πολύ 
καλή η 1η δουλειά, αλλά ήταν έτοιμη.  

 
Σύμφωνα με τα λεγόμενά της φαίνεται, λοιπόν, ότι η έλλειψη κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών ΔΕ σε ζητήματα παιδαγωγικά και ψυχολογικά δυσχεραίνει το 
διδακτικό έργο και την αξιοποίηση εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών σε αυτό 
για ανατροπή αυτών και προσανατολισμό προς την επιστημονική άποψη. Όλα τα 
παραπάνω, φανερώνουν την ύπαρξη εξέλιξης στο κομμάτι των εναλλακτικών ιδεών. 
 

 Διδακτική Μέθοδος – Διερεύνηση 
 
Η ΕκΑ αναφέρθηκε στη μέθοδο jigsaw και τη ανάγκη εξοικείωσης τόσο της ίδιας όσο 
και των παιδιών με αυτήν, μέσα από συνεχόμενη επιμόρφωση για την αξιοποίηση 
της στη διδακτική πράξη, αφού μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά μαθησιακά 
αποτελέσματα σε πρακτικό επίπεδο. Όπως φαίνεται παρακάτω, το σημαντικό κατά 
την άποψη της ΕκΑ είναι ο εκπαιδευτικός να έχει διάθεση και ενδιαφέρον να 
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εξοικειωθεί και να υιοθετήσει πιο σύγχρονες διδακτικές πρακτικές (π.χ. της 
διερεύνησης) και να ξεφύγει λίγο από τα παραδοσιακά διδακτικά μονοπάτια που 
ακολουθεί στην καθημερινή σχολική ζωή. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: 

Εγώ πιστεύω ότι αν δουλέψεις jigsaw και εξοικειωθούν και εσύ (ο 
εκπαιδευτικός) και τα παιδιά, τότε μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Απλώς, 
θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά και δεν είναι εύκολο όταν είσαι εντελώς άμαθος. 
Και για εμάς τους ίδιους και για τα παιδιά, τα οποία είναι μαθημένα στο πες 
μας, αλλά στο χέρι μας είναι να τα ξεμάθουμε. 

 

Ακόμα, η εκπαιδευτικός συνειδητοποίησε και τη χρησιμότητα ύπαρξης των φύλλων 
εργασίας που στηρίζονται στη διερεύνηση, τα οποία ως εργαλείο δεν αξιοποιούσε 
στη διδασκαλία της και σε αυτήν τη φάση κλήθηκε να τα σχεδιάσει η ίδια και όχι να τα 
μετασχηματίσει (όπως έγινε στη Β΄ φάση), ώστε να τα εφαρμόσει στην τάξη της. 
Μέσω μελέτης αυτών από την ίδια, φάνηκε το ενδιαφέρον της για αξιολόγηση όχι 
τόσο του αποτελέσματος της μαθησιακής διαδικασίας (κάτι που ειδικά στη ΔΕ γίνεται 
μέσω των γραπτών διαγωνισμάτων αξιολόγησης), αλλά του διδακτικού της έργου 
που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, πέρα από το γνωστικό μέρος, και το 
συναισθηματικό για να αποκτήσουν τα παιδιά θετική στάση προς τις ΦΕ μέσα από 
θέματα που συνδέονται με την καθημερινή ζωή τους και προσελκύουν το ενδιαφέρον 
τους. Ειδικότερα, η εκπαιδευτικός ανέφερε σχετικά με τα παραπάνω: 

  
Επειδή μελέτησα τα φύλλα εργασίας τους, είδα πράγματα που θα έπρεπε να 
κάνω αλλιώς, που δεν κατάλαβαν. Δηλαδή, για το γνωστικό έχω μια εικόνα. 
Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ για το άλλο κομμάτι (το συναισθηματικό), το ότι 
ευαισθητοποιήθηκαν για το θέμα του τόπου τους, του περιβάλλοντος πάρα 
πολύ.  
 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι, με βάση τις παραπάνω απόψεις της εκπαιδευτικού 
που φανερώνουν ξεκάθαρα μια μεγάλη αλλαγή, επισημάνθηκε από τους ερευνητές η 
δυσκολία της μετάβασης από τη θεωρία στην πράξη στο πλαίσιο της διερεύνησης. 
 
 Υλικά – Πειράματα – ΤΠΕ  

Σε σχέση με τα υλικά και τα πειράματα, και οι 2 εκπαιδευτικοί, αξιολογώντας τις 
πρακτικές τους, φάνηκαν επιφυλακτικές στην επανάληψη ορισμένων πειραμάτων 
από τους ίδιους τους μαθητές λόγω δυσκολίας αυτών. Τα πειράματα αυτά (π.χ. 
Oersted) διαπιστώθηκε ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να υλοποιηθούν από τις ίδιες με 
επίδειξη, προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της ΔΜΑ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν 
πόσο σημαντικό θεωρείται πλέον η επιλογή και η οργάνωση από τις ίδιες 
κατάλληλων υλικών και πειραμάτων και η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.  

 
 Προετοιμασία και επίσκεψη σε ΤΕΠ χώρους 
 
Όπως και στο τέλος της 1ης ΔΜΑ, έτσι και στο τέλος της 2ης, η εκπαιδευτικός ανέφερε 
αλλαγές στις απόψεις και τις πρακτικές της που σχετίζονται με την οργάνωση και τον 
σχεδιασμό επίσκεψης σε χώρους τεχνοεπιστήμης. Ενώ, η ίδια στην προηγούμενη 
φάση, είχε παραδεχτεί ότι δεν ήταν πεπεισμένη για τη σημασία και την αναγκαιότητα 
της έκτασης του σχεδιασμού και της προετοιμασίας του εκπαιδευτικού για μια 
επίσκεψη, πλέον θεωρεί ότι εστιάζει ιδιαιτέρως στην οργάνωση επισκέψεων εκτός 
σχολείου. Διαπίστωσε την αξία της διενέργειας δραστηριοτήτων πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την επίσκεψη για τη μάθηση των μαθητών. Η αλλαγή αρχικά στις 
απόψεις της και στις πρακτικές της επήλθε μετά την έμπρακτη ενασχόληση της με 
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την ΔΜΑ που η ίδια σχεδίασε προς εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες 
διδασκαλίας. Ως βοηθητικός παράγοντας για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού, 
αναδείχθηκε η άμεση ενημέρωση του τελευταίου από τους υπευθύνους των χώρων, 
καθώς και τη μεταξύ τους συνεργασία για την οργάνωση και σχεδιασμό της 
επίσκεψης. 

 
Γενικά, κάνοντας λόγο για τις αλλαγές που επήλθαν στις πρακτικές και τις απόψεις 
της μέσα από τη 2η ΔΜΑ, έγινε φανερό από τα όσα η ίδια δήλωσε ότι υπάρχουν  
παράγοντες (π.χ. στάση συναδέρφων/ μαθητών, θετικά και αρνητικά στοιχεία, 
πιθανές βελτιώσεις, κ.ά.) που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την οργάνωση μιας 
επίσκεψης και να αξιολογούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτής, οι 
οποίοι αποκτούν πραγματικό νόημα για εκείνη. Η ιδιαίτερη σημασία της οργάνωσης 
επισκέψεων σε χώρους εκτός του σχολείου έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο μέρος των 
διδακτικών απόψεων και πρακτικών που έχει διαμορφώσει. Χαρακτηριστικά, 
ανέφερε: 
 

Πήγαμε μια άλλη εκδρομή και παρατηρούσα με άλλο μάτι τα πράγματα. Τη 
στάση των συναδέρφων, των παιδιών, τι θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώτικα 
και όλα αυτά που σε άλλη περίπτωση ούτε καν θα τα σκεφτόμουν.  

 
Σε σχέση με την 1η ΔΜΑ, θεωρεί ότι εφάρμοσε κάτι που είχε σχεδιάσει και οργανώσει 
η ίδια σε συνεργασία και με την ΕκΒ, τους ερευνητές και τους υπεύθυνους των τεχνο 
- επιστημονικών χώρων. Ήταν σημαντικό και για τις δυο το ότι μέσω της 2ης ΔΜΑ 
είχαν περισσότερη ελευθερία να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε σχέση με την 1η που 
ήταν έτοιμη και τους δόθηκε για τροποποίηση και εφαρμογή. Ανέφερε τα εξής: 
 

Άλλο πράγμα το έτοιμο και άλλο αυτό που σχεδιάζεις εσύ. Για την ίδια την 
επίσκεψη πάλι είχαμε βαδίσει σε κάτι έτοιμο. Ψάξαμε αν μπορούσε να 
συνεργαστεί το ΚΠΕ. Πήραμε περισσότερες πρωτοβουλίες. 

 
Τέλος, επισήμανε ότι η επίσκεψη που έγινε στη 2η ΔΜΑ αποτέλεσε θετική εμπειρία 
που προκάλεσε προβληματισμό και ευαισθητοποίηση των μαθητών της. Τα θετικά 
συναισθήματα των παιδιών σε αυτή τη φάση φάνηκε να την απασχολούν ακόμα πιο 
πολύ από τη 1η φάση. Σημείωσε:  

 
Από την επίσκεψη και στο ΚΠΕ και στο ορυχείο εντυπωσιάστηκαν. Μου άρεσε 
πάρα πολύ η αντίδρασή τους μετά (στην επιστροφή). Μου έκαναν σχόλια 
«Πω..πω… κυρία, δεν τα ξέραμε αυτά», προβληματίστηκαν και 
ευαισθητοποιήθηκαν πάρα πολύ. Στο μάθημα που κάναμε μετά (την 
επίσκεψη), δήλωσαν αμέσως ότι θέλουν να συμμετέχουν στην ομάδα 
εξοικονόμησης ενέργειας του σχολείου π.χ. για να κλείνουν τα φώτα. Τους 
έκανε πολύ εντύπωση. 

 

Επομένως, είναι εμφανής η μεγάλη αλλαγή στις απόψεις που έχει διαμορφώσει η 
ΕκΑ στη Γ΄φάση για το ζήτημα της οργάνωσης μιας επίσκεψης σε ΤΕΠ χώρους (μη 
τυπικής εκπαίδευσης). Οι δραστηριότητες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας 
της εκπαιδευτικής επίσκεψης αποκτούν πλέον βαθύτερο νόημα για εκείνη. 

  



122 
 

Εκπαιδευτικός Β 

 
 Περιεχόμενο/ Διδακτικός μετασχηματισμός 
 
Η εκπαιδευτικός με βάση τα λεγόμενά της φαίνεται ότι σε αυτήν τη φάση, δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στο περιεχόμενο ΦΕ που επέλεξε βασιζόμενη στα ενδιαφέροντα 
και την καθημερινότητα των παιδιών της τάξης της. Το διδακτικό περιεχόμενο της 2ης 
ΔΜΑ και τα αντίστοιχα υλικά και πειράματα που επιλέχθηκαν για το μετασχηματισμό 
του, ώστε να είναι κατάλληλος για το στοχούμενο πληθυσμό, ήταν πιο κοντά στα 
ενδιαφέροντα και την καθημερινή ζωή των μαθητών. Έτσι, αυτοί συμμετείχαν με 
περισσότερο ζήλο και φάνηκε να τους αρέσει η όλη διαδικασία. Συγκεκριμένα, 
ανέφερε: 
 

Πιστεύω ότι και τα πειράματα (της 2ης ΔΜΑ) ήταν πιο εντυπωσιακά (λόγω του 
περιεχομένου ΦΕ) συγκριτικά (με 1η ΔΜΑ). Γιατί στον ΟΤΕ ήταν περισσότερο 
παρατήρηση μόνο υλικών και πολύ γενικά πράγματα, ενώ εδώ ήταν λίγο πιο 
ενεργητικά τα πειραματάκια και τους άρεσε πιο πολύ στα παιδιά. 

 
Η εκπαιδευτικός δήλωσε ότι υπήρξαν δυσκολίες στην οργάνωση του προς 
διδασκαλία περιεχομένου ΦΕ της 2ης ΔΜΑ και στο διδακτικό μετασχηματισμό του 
μέσω της επιλογής των κατάλληλων εννοιών και των αντίστοιχων πειραμάτων.  
 

Η δυσκολία ήταν στην οργάνωση του διδακτικού περιεχομένου 
(μετασχηματισμό αυτού). Σε τι θα δώσω βάση από όλη τη ΔΕΗ; Δεν μπορώ να 
παρουσιάσω όλα τα στοιχεία της ΔΕΗ. Είπα π.χ. θα παρουσιάσω τη 
γεννήτρια. Πώς θα οργανώσουμε πρώτα, βασικές έννοιες, μετά εφαρμογή, η 
οργάνωση, τι πειράματα θα διαλέξουμε από τα πάρα πολλά που μπορούν να 
γίνουν. 

 
Σύμφωνα με την ΕκΒ, η ελευθερία που δόθηκε στην επιλογή του τρόπου οργάνωσης 
του διδακτικού περιεχομένου της ΔΜΑ μέσω δραστηριοτήτων και πειραμάτων, 
θεωρήθηκε καθοριστική για την καλύτερη υποστήριξη της διδασκαλίας από τις 
εκπαιδευτικούς, παρά τις όποιες δυσκολίες («Δυσκολευτήκαμε στην οργάνωση, αλλά 
αφού τα διαλέξαμε εμείς, μπορούμε καλύτερα να τα υποστηρίξουμε.»). Φαίνεται, 
λοιπόν, η μεγάλη αλλαγή που έχει επέλθει στις απόψεις της σχετικά με την αξία που 
έχει ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου ΦΕ που διδάσκεται σε 
στοχούμενο πληθυσμό. 
 
 
 Εναλλακτικές Αντιλήψεις - Ιδέες μαθητών 
 
Σε αντίθεση με την προηγούμενη φάση, στη συγκεκριμένη, οι εναλλακτικές ιδέες, οι 
απόψεις, οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή άρχισαν να λαμβάνονται πιο 
συστηματοποιημένα (π.χ. με αναζήτηση εναλλακτικών ιδεών από τη βιβλιογραφία) 
υπόψη από την ΕκΒ, ομοίως με την ΕκΑ. Η ΕκΒ άλλαξε θέση για το ζήτημα των 
εναλλακτικών ιδεών, στις οποίες άρχισε να αποδίδει πολύ μεγαλύτερη σημασία από 
ότι στη Β΄ φάση και γενικά, στις διδακτικές πρακτικές που εφάρμοζε. Θεωρεί ότι 
πρέπει να εντοπίζονται οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών και να καταρρίπτονται 
άμεσα. Μέσω των συζητήσεων και των πειραμάτων που εφάρμοσε στην τάξη, 
πιστεύει ότι κατάφερε να καταρρίψει εναλλακτικές των παιδιών. Είναι βασικό το ότι 
συνειδητοποίησε ότι ακόμα και μαθητές Γυμνασίου φέρουν «απλοϊκές» ή 
«λανθασμένες» αντιλήψεις, όπως π.χ. μαθητές Δημοτικού. Η αλλαγή στις απόψεις 
της είναι υπαρκτή. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε τα εξής: 
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Από τη στιγμή που μπήκαμε στη διαδικασία από πριν να ψάξουμε ποιες 
μπορεί να είναι (οι εναλλακτικές), σκέφτηκα πώς μπορεί να τις καταρρίψω. 
Μερικές καταρρίφθηκαν εισαγωγικά με τη συζήτηση και μερικές με τα 
πειράματα. Δηλαδή, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία που ήμουν από πριν 
υποψιασμένη ότι μπορεί να έχουν αυτές τις ιδέες, τις οποίες είπα ας τις 
συζητήσουμε για να τις καταρρίψουμε. Μερικές όντως καταρρίφθηκαν από την 
αρχή. Δεν περίμενα ότι θα τις είχαν τόσο μεγάλα παιδιά, γιατί ήταν μερικές 
απλοϊκές που είχαν παιδιά Δημοτικού (με βάση βιβλιογραφία). Και όμως, 
μεγάλα παιδιά, ακόμα και στην Γ΄ Γυμνασίου, είχαν πολύ λανθασμένες ιδέες. 
Και με τα πειράματα (π.χ. για τους μαγνήτες) καταρρίφθηκαν, και με τη 
συζήτηση. Ενώ πριν δεν τις έψαξα τόσο πολύ στον ΟΤΕ.  
 

 
 Διδακτική Μέθοδος – Διερεύνηση 
 

Σχετικά με τη διδακτική μέθοδο, η ΕκΒ έκανε αναφορά στην ομαδοσυνεργατική 
μέθοδο και στη μέθοδο jigsaw και την μη εξοικείωση των μαθητών της με την εργασία 
σε ομάδες και με φύλλα εργασίας μέσω των διερευνήσεων που πραγματοποίησαν με 
τη ΔΜΑ. Όπως είπε, οι μαθητές της, ενώ αρχικά (από την 1η ΔΜΑ) δεν ήταν 
συνηθισμένοι να δουλεύουν ως ομάδα και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους ως 
σύνολο, στο τέλος (2η ΔΜΑ) έδειξαν μεγαλύτερο ζήλο να συμμετέχουν όλα τα μέλη 
της κάθε ομάδας στην παρουσίαση των όσων είχαν διερευνήσει και ανακαλύψει. 
Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός ανέφερε τα παρακάτω: 

 
Δεν έχουν συνηθίσει να γράφουν φύλλα εργασίας σε ομάδες.  Ό, τι γράφει ό 
ένας, γράφουν το ίδιο και οι άλλοι. Και στο jigsaw πάλι υπαγόρευαν. Όμως, 
όταν έφτασαν στο τέλος που έπρεπε να παρουσιάσουν ως ομάδα αυτά που 
διερεύνησαν, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να δείξουν όλα τα μέλη της ομάδας 
ξεχωριστά αυτά που είχαν ανακαλύψει. 

 

Κατά τα λεγόμενά της, τα φύλλα εργασίας και οι ομάδες (jigsaw ή εργασίας) ήταν 
πρακτικές της διερευνητικής προσέγγισης που ήταν αναμενόμενες από τους μαθητές, 
στοιχείο που φανερώνει την εξοικείωσή τους με αυτές και τη θετική αντιμετώπιση που 
είχαν. Σημείωσε και το ότι οι μαθητές «έγραψαν όσα μπορούσαν», δείχνοντας ότι 
σέβεται τις δυνατότητες και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών της τάξης της και 
υποστηρίζει διαδικασίες «διαβάσματος – γραψίματος». Ωστόσο, κατά την άποψή της, 
ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος δυσχεραίνει το διδακτικό έργο και την 
ολοκλήρωση αυτού. Επεσήμανε ιδιαιτέρως το ζήτημα του περιορισμένου διδακτικού 
χρόνου και της πίεσης αυτού. Χαρακτηριστικά, ανέφερε: 

Τα φύλλα εργασίας τα περιμέναν ότι θα υπάρχουν και θα πρέπει να γράψουν 
φύλλο εργασίας. Πάλι βέβαια, όσο μπορούσαν γράψαν (όπως και στην 1η 
ΔΜΑ). Ξέρανε και για τη jigsaw, αλλά υπήρχε πάλι θέμα χρόνου. Το 1ο δίωρο 
προλάβαμε να συζητήσουμε, αλλά όχι τόσο αναλυτικά. Έγινε το jigsaw και 
μετά ρώτησα δυο, τρία πράγματα, αλλά όχι όσα θα ήθελα. Το θέμα το χρόνου 
πάλι υπήρχε (όπως και στην 1η ΔΜΑ), αλλά ήταν θετική η αντιμετώπισή τους 
(των παιδιών).  

 

Είναι προφανές, με βάση τις παραπάνω απόψεις της εκπαιδευτικού, μια αλλαγή 
μεγάλου βαθμού στο θέμα της διδακτικής μεθόδου στα πλαίσιο της διερεύνησης. 
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 Υλικά – Πειράματα – ΤΠΕ  

Σε σχέση με τα υλικά και τα πειράματα, και οι 2 εκπαιδευτικοί, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, αξιολογώντας τις πρακτικές τους, φάνηκαν επιφυλακτικές στην 
επανάληψη ορισμένων πειραμάτων από τους ίδιους τους μαθητές λόγω δυσκολίας 
αυτών και υποστήριξαν ως βελτίωση στη ΔΜΑ, την υλοποίηση αυτών με επίδειξη 
από τον εκπαιδευτικό. Η εξέλιξη που σημείωσαν για τον άξονα αυτόν ήταν πολύ 
αξιόλογη. 

Μεγάλη έμφαση από την ΕκΒ δόθηκε στα υλικά και τα όργανα – μέσα. Έγινε λόγος 
για την ανεπάρκεια των χώρων διδασκαλίας και γενικά, για τις υποδομές και την 
αξιοποίηση υλικών - μέσων (π.χ. Η/Υ, όργανα πειραμάτων), αλλά και τη 
διαθεσιμότητα αυτών, ώστε να πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη ευκολία οι 
πειραματισμοί και οι διερευνήσεις των μαθητών, γεγονός που λειτουργεί πολλές 
φορές ανασταλτικά στο να αξιοποιηθεί και η διερευνητική προσέγγιση από τους 
εκπαιδευτικούς. 

Ένα πρόβλημα, ήταν έτσι όπως κάναμε το πρόγραμμα, έπρεπε στην ίδια 
αίθουσα να υπάρχουν και τα όργανα και οι Η/Υ. Έπρεπε να κουβαλάμε τα 
όργανα στην αίθουσα Η/Υ. Χάναμε αρκετή ώρα εκεί. Θα έπρεπε να υπάρχει 
εργαστήρι ΦΕ που να έχει και Η/Υ, το οποίο δεν το έχει (το σχολείο μας)….Ο 
χώρος δεν είναι καλός. 
 

Κατόπιν, πρακτικές της εκπαιδευτικού, όπως τα πειράματα με υλικά και τα φύλλα 
εργασίας σε ομάδες, με τις οποίες δεν ήταν εξοικειωμένοι οι μαθητές, 
ενσωματώθηκαν στη διδασκαλία και έγιναν πλήρως αποδεκτές από αυτούς. Ομοίως 
με τα φύλλα εργασίας, την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και την πιο καινοτόμο μέθοδο 
jigsaw, η ΕκΒ εστίασε στο κομμάτι των πειραμάτων με τα οποία οι μαθητές 
ενθουσιάστηκαν.  Ακόμα, φαίνεται ότι λαμβάνει πολύ υπόψη της τις δυνατότητες των 
μαθητών της τάξης της και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους συναισθηματικούς 
παράγοντες, πέρα από γνωστικούς. Η ικανοποίηση της εκπαιδευτικού βασίζεται σε 
συναισθηματικούς παράγοντες – κίνητρα και την ικανοποίηση των μαθητών της και 
προς το περιεχόμενο που διδάσκονται, αλλά κυρίως προς τη διαδικασία.  
 

Σε σχέση με πριν, τα παιδιά ήταν λίγο πιο υποψιασμένα, πιο συνεργάσιμα, και 
αντέδρασαν πιο καλά (σε σχέση με 1η ΔΜΑ). Την πρώτη φορά ήταν πιο 
αντιδραστικά. Δηλαδή, και στο σχηματισμό της ομάδας και στα πειραματάκια και 
στα φύλλα εργασίας. Αντιδρούσαν στο καινούριο λόγω αδράνειας. Τώρα ήταν πιο 
ενθουσιασμένα. 

 

 Προετοιμασία και επίσκεψη σε ΤΕΠ χώρους 
 
Όπως και στο τέλος της 1ης ΔΜΑ, έτσι και στο τέλος της 2ης, η εκπαιδευτικός ανέφερε 
περαιτέρω αλλαγές στις απόψεις και τις πρακτικές της που σχετίζονται με την 
οργάνωση και τον σχεδιασμό επίσκεψης σε χώρους τεχνο- επιστήμης. Διαπίστωσε 
μέσα από την εφαρμογή και της 2ης ΔΜΑ τη σημασία και την αξία των 
δραστηριοτήτων πριν ξεκινήσει η επίσκεψη και αφότου ολοκληρωθεί. Η 
συνειδητοποίηση της αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία περαιτέρω μεγάλη 
αλλαγή - βελτίωση τόσο στις διδακτικές της αντιλήψεις όσο και στις πρακτικές της σε 
σχέση με την προηγούμενη φάση, όπου επήλθε η πρώτη καίρια αλλαγή. Η ενίσχυση 
των απόψεων και των πρακτικών της προφανώς προέκυψε μέσα από την πρακτική 
ενασχόληση της με τη 2η ΔΜΑ που η ίδια σχεδίασε προς εφαρμογή σε πραγματικές 
συνθήκες διδασκαλίας. 
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Η σημασία της οργάνωσης επισκέψεων έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο μέρος των 
διδακτικών απόψεων και πρακτικών που έχει διαμορφώσει. Η ίδια, κατά τα λεγόμενά 
της, έχει εντρυφήσει στο θέμα της οργάνωσης επισκέψεων εκτός σχολικού χώρου, σε 
σημείο που να επιθυμεί να οργανώσει επισκέψεις πεδίου και άλλων συναδέρφων 
της. Ωστόσο, η πρόταση ιδεών για μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε κάποιον άλλο 
συνάδερφο είναι πράγματι δύσκολο λόγω του ότι μπορεί να θεωρηθεί ως παρέμβαση 
στο διδακτικό του έργο. Ακόμα και αν κάποιοι το αποδέχονται,  υπάρχουν 
επιφυλάξεις. Σχετικά με τα παραπάνω, ανέφερε: «Εγώ προβληματίζομαι μήπως 
πρέπει να προετοιμάσω τα παιδιά κάποιου άλλου που θα πάνε εκδρομή  (/επίσκεψη). 
Μήπως πρέπει να κάνω κάτι; Μήπως πρέπει να τους βάλω να ψάξουν κάτι; Αλλά δεν 
μπορώ να πω στη συναδέρφισσα κάτι.». 
 
Τέλος, όπως και στη Β΄ φάση, σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, 
επισημάνθηκαν από τις 2 εκπαιδευτικούς ξανά ζητήματα σε σχέση με τις διαθέσιμες 
διδακτικές ώρες στο πλαίσιο του υπάρχοντος ωρολογίου προγράμματος του 
σχολείου που είναι ανεπαρκείς για την εφαρμογή καινοτόμων απόψεων και 
πρακτικών, την ύπαρξη συνεργασίας και κατανόησης ορισμένων συναδέρφων. 
Ακόμα, τέθηκε και το ζήτημα ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης που καθορίζεται από 
το Υπουργείο Παιδείας και παρεμποδίζει πολλές φορές την ελεύθερη σκέψη και 
δράση των εκπαιδευτικών, καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στη 
διδασκαλία. Επιπροσθέτως, κρίθηκε ιδιαίτερα περιοριστικό το «σφιχτό» ωρολόγιο 
πρόγραμμα με τις ελάχιστες ώρες που διαθέτει για ΦΕ, καθώς και η ανυπαρξία 
διδακτικών ωρών Ευέλικτης Ζώνης στο Γυμνάσιο. 
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Κεφάλαιο 8: Συζήτηση 
 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα μελετήθηκαν και περιγράφηκαν ως προς τις πρακτικές και 
τις απόψεις της κάθε εκπαιδευτικού βάσει των 2 πηγών δεδομένων, δηλαδή των 
ερευνητικών εργαλείων που αξιοποιήθηκαν (κλείδα παρατήρησης και αναστοχαστική 
συζήτηση) για τις 2 εκπαιδευτικούς ΔΕ, προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα σε 
σχέση με την επαγγελματική τους εξέλιξη. Τα όσα θα συζητηθούν στη συνέχεια 
επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε προγράμματα επαγγελματικής 
ανάπτυξης οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους ως προσωπικότητες, 
επαγγελματίες, μέλη ευρύτερων κοινοτήτων (π.χ. εκπαιδευτικών), όσο και γενικά, για 
την κοινωνία, την εκπαίδευση και κυρίως, τη σύνδεση μεταξύ τους, κάτι που είναι 
ζητούμενο της σύγχρονης εποχής. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων και τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν μέσω αυτής, είναι εμφανής η ύπαρξη εξέλιξης και των 2 
εκπαιδευτικών ως προς τις απόψεις και τις πρακτικές που υιοθετούν στη διδασκαλία 
των ΦΕ. Από τους 9 άξονες  που εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν μέσω των 
αντίστοιχων πινάκων και συμπερασμάτων από αποσπάσματα της αναστοχαστικής 
συζήτησης (βλ. κεφάλαιο 7: Αποτελέσματα Έρευνας), όπως φαίνεται στο Σχήμα 4, 
μεγάλη ποιοτικά εξέλιξη σημειώθηκε σε 5 πτυχές, σε 3 υπήρξε μικρή εξέλιξη ενώ σε 
1 δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Να τονιστεί ότι ο χαρακτηρισμός μικρή ή μεγάλη εξέλιξη 
αποδόθηκε από τους παρατηρητές. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ίσως, η πιο μεγάλη ποιοτικά εξέλιξη φάνηκε να σημειώνεται 
στην πτυχή της Οργάνωσης σε τεχνο – επιστημονικούς χώρους (προετοιμασία, 
επίσκεψη, ανασκόπηση). Η σημασία της οργάνωσης επισκέψεων έχει γίνει πλέον 
αναπόσπαστο μέρος των διδακτικών απόψεων και πρακτικών που έχει διαμορφώσει 
η κάθε εκπαιδευτικός. Και οι δυο με βάση την αναστοχαστική συζήτηση, θεωρούν ότι 
βελτιώθηκαν ιδιαιτέρως στο θέμα της οργάνωσης και προετοιμασίας της επίσκεψης 
που έγινε από τις ίδιες αυτή τη φορά. Πράγματι, και από τις κλείδες φάνηκε να 
υπάρχει εξέλιξη κυρίως στην δράση των εκπαιδευτικών πριν και μετά την επίσκεψη, 
άλλα όχι τόσο στη διάρκεια υλοποίησης της στους χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Σχετικά με το ζήτημα της προετοιμασίας και της υλοποίησης μιας επίσκεψης 
προέκυψαν στοιχεία που διαφοροποιούνται εν μέρει από υπάρχοντα ερευνητικά 

•Περιεχομένου - Διδακτικού Μετασχηματισμού 

•Διδακτικής Μεθόδου – Διερεύνηση 

•Υλικά- Πειράματα – ΤΠΕ 

•Διαδικαστική γνώση 

•Προετοιμασία και επίσκεψη σε ΤΕΠ χώρους 

Μεγάλη εξέλιξη σε 5 άξονες 

•Εναλλακτικές αντιλήψεις – Ιδέες μαθητών 

•Λεκτική Αλληλεπίδραση 

•Διδακτικό μοντέλο 

Μικρή εξέλιξη σε 3 άξονες 

•Επιστημολογική γνώση Μικρότερη εξέλιξη σε 1 άξονα 

Σχήμα 4: Ποιοτική εξέλιξη απόψεων - πρακτικών των δύο εκπαιδευτικών ΔΕ στους υπό μελέτη 
άξονες 
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αποτελέσματα της βιβλιογραφίας. Συνήθως, στην οργάνωση μιας επίσκεψης υπάρχει 
απουσία δραστηριοτήτων τόσο κατά την προετοιμασία της τάξης πριν όσο και μετά 
από αυτή (Griffin, 2004,  Karnezou & Kariotoglou, 2004, Cox-Petersen et al., 2003, 
Kisiel, 2003, Kubota & Olstad, 1991). Όταν, μάλιστα, γίνεται κάποια προετοιμασία 
από τον εκπαιδευτικό, αυτή αφορά σε θέματα όπως το χρονοδιάγραμμα της 
επίσκεψης και οδηγίες συμπεριφοράς (Tal et al., 2005; Griffin & Symington, 1997).  

Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη, οι 2 εκπαιδευτικοί ακολούθησαν με συνέπεια την 
πορεία οργάνωσης μιας επίσκεψης σε ένα χώρο μη τυπικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, 
έθεσαν συγκεκριμένους στόχους στους μαθητές τους και συνέδεσαν την επίσκεψη με 
τη σχολική γνώση και κατ’ επέκταση με το ΑΠ, παρά το ότι τέθηκαν για λίγο εκτός της 
προκαθορισμένης διδακτέας ύλης, ενώ ο όλος σχεδιασμός τους για την επίσκεψη 
έγινε για να διευκολυνθεί η μάθηση στο περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης, παρά 
το ότι κάτι τέτοιο δεν υλοποιείται συνήθως από τους εκπαιδευτικούς (Griffin & 
Symington, 1997, Tuckey, 1992).  

Η Griffin (2004) υποστηρίζει, ότι διάφοροι λόγοι, όπως χρονικοί περιορισμοί, 
πρακτικά ζητήματα (π.χ. η συγκέντρωση χρημάτων για την επίσκεψη, η μετακίνηση 
των μαθητών στο χώρο, η έγκριση της εκδρομής από τη διεύθυνση του σχολείου ή 
των ανωτέρων), περιορίζουν την προθυμία των εκπαιδευτικών για σωστή 
προετοιμασία και σχεδιασμό δραστηριοτήτων πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά 
την επίσκεψη. Τα παραπάνω παρουσιάστηκαν ως προβλήματα από τις 
εκπαιδευτικούς, αλλά εν τέλει κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν 
εμπόδισε την προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ΔΜΑ με 
καινοτόμες πρακτικές διερεύνησης. 

Όσον αφορά στην ίδια την επίσκεψη, οι ξεναγήσεις διεξάγονται συνήθως με τη 
μορφή διάλεξης, με τον ξεναγό να μεταδίδει την πληροφορία χρησιμοποιώντας ένα 
αρκετά επιβαρυμένο, από άποψη ορολογίας, λεξιλόγιο (Cox-Petersen et al., 2003), 
ενώ η κοινωνική αλληλεπίδραση με τους μαθητές είναι περιορισμένη. H Griffin (2004) 
παρατήρησε ότι οι εκπαιδευτικοί κατά την επίσκεψη σε ένα μουσείο συζητούσαν με 
μικρές ομάδες μαθητών, έλεγχαν τη συμπεριφορά τους ή παρέμεναν αμέτοχοι σε ό,τι 
συνέβαινε. Ομοίως, οι Tal et al. (2005) διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί 
παρατηρούσαν ένα έκθεμα μαζί με ομάδα μαθητών ή συζητούσαν μαζί τους ή 
παρακολουθούσαν απλά την ξενάγηση. Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα στην έρευνα 
αυτή για τις 2 εκπαιδευτικούς, οι οποίες στη διάρκεια της επίσκεψης είχαν σχετικά 
μικρή εμπλοκή στις δραστηριότητες που είχαν οργανωθεί από τους υπεύθυνους των 
χώρων επίσκεψης, παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τις διαλέξεις των ξεναγών, 
χωρίς να έχουν, όμως, προετοιμάσει δικές τους δραστηριότητες ή φύλλα εργασίας 
για τους μαθητές για τη διάρκεια της επίσκεψης. Ωστόσο, αρκετές φορές ενίσχυαν 
την προσπάθεια των μαθητών τους (π.χ. λήψη φωτογραφιών ή βίντεο, υποβολή 
ερωτημάτων που είχαν προετοιμάσει στη σχολική τάξη) και τους καθοδηγούσαν. 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες μετά την επίσκεψη, οι εκπαιδευτικοί σπάνια 
σχεδιάζουν και υλοποιούν δραστηριότητες με γνωστικό προσανατολισμό (Bitgood, 
1989). Στην έρευνα αυτή εντός του προγράμματος STED, και οι 2 εκπαιδευτικοί 
οργάνωσαν και πραγματοποίησαν δραστηριότητες με γνωστικό, αλλά και 
συναισθηματικό προσανατολισμό. Για παράδειγμα, η ΕκΑ υλοποίησε πολλές 
δραστηριότητες που στόχευαν στην δημιουργική έκφραση των μαθητών μέσα από 
καλλιτεχνικές δράσεις (π.χ. αφίσα) και ομάδες εθελοντικής συμμετοχής. 

Όσον αφορά σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της επίσκεψης σε ένα άτυπο μαθησιακό 
περιβάλλον, δηλαδή την αξιολόγησή της από τον εκπαιδευτικό, οι Anderson et al. 
(2006), πραγματοποιώντας τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους έρευνες, μελέτησαν 
εκπαιδευτικούς σε τρεις διαφορετικούς χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης. Σε αυτούς 
έθεσαν την ερώτηση «πώς καταλαβαίνουν ότι η επίσκεψη υπήρξε επιτυχημένη». 
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Μόνο ένα μικρό ποσοστό συνέδεσε την επιτυχία της επίσκεψης με τη σύνδεση με το 
ΑΠ, μολονότι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έθεσε αυτή τη σύνδεση ως 
τον κύριο λόγο πραγματοποίησης της επίσκεψης. Όπως οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί, έτσι και οι 2 καθηγήτριες της έρευνας επικαλέσθηκαν το γεγονός, ότι η 
επίσκεψη ήταν μια θετική εμπειρία για τους μαθητές και ότι προσέφερε στη μάθηση. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές (Anderson et al., 2006), το στοιχείο αυτό δηλώνει ότι 
μολονότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει η επίσκεψη να συνδέεται με 
το ΑΠ, υπάρχουν άλλοι παράγοντες (π.χ. συναισθηματικοί) οι οποίοι διαμορφώνουν 
την εμπειρία της επίσκεψης. 

Ιδιαίτερα μεγάλη και σημαντική φάνηκε να είναι η εξέλιξή τους για τις πτυχές του 
Περιεχομένου και του Διδακτικού Μετασχηματισμού αυτού, της Διδακτικής Μεθόδου – 
Διερεύνηση, καθώς και για την πτυχή Υλικά- Πειράματα – ΤΠΕ. 

Σχετικά με το διδακτικό μετασχηματισμό του περιεχομένου αξίζει να αναφέρουμε ότι 
στην προηγούμενη φάση και οι 2 εκπαιδευτικοί ΔΕ είχαν σταθεί σε πρακτικά 
ζητήματα (τεχνικού τύπου δυσκολίες), τα οποία παρά το ότι συνέχιζαν να υπάρχουν 
και σε αυτή τη φάση, τα ξεπέρασαν και έκαναν λόγο για το ζήτημα του διδακτικού 
μετασχηματισμού, πραγματοποιώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την εξέλιξή 
τους. Η συνειδητοποίηση αυτού του σημαντικού για το σχεδιασμό στοιχείου είναι 
καίρια. Οι 2 καθηγήτριες ΦΕ κατέβαλαν πολύ αξιόλογη προσπάθεια ως προς το 
μετασχηματισμό του διδακτικού περιεχομένου σχετικά με τον ηλεκτρομαγνητισμό, την 
ηλεκτρογεννήτρια και την παραγωγή ενέργειας, προκειμένου να διδαχθεί στο 
στοχούμενο πληθυσμό (Καριώτογλου, 2006), δηλαδή στους μαθητές της κάθε 
εκπαιδευτικού. 
 
Μεγάλη εξέλιξη σημείωσαν και για την πτυχή Υλικά – Πειράματα – ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη. Ενώ αρχικά στη Β΄ φάση, φαινόταν δύσκολο και για τις 2 η οργάνωση 
πειραμάτων με επιλογή κατάλληλων υλικών και μέσων (π.χ. πειράματα με χρήση 
ΤΠΕ) (Σπύρτου, 2002), αλλά και η κατασκευή φύλλων εργασίας για να 
προετοιμάσουν τους μαθητές της τάξης τους για την επίσκεψη σε χώρους μη τυπικής 
εκπαίδευσης, περνώντας από τη φάση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της δικής 
του ΔΜΑ, συνειδητοποίησαν ότι έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να τα 
καταφέρουν να το κάνουν. Η άποψή τους αυτή επιβεβαιώθηκε μέσω των πρακτικών 
τους στην τάξη.  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν το ότι, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που αντιμετώπισαν 
(π.χ. υλικοτεχνικά θέματα της σχολικής μονάδας ή αδυναμία σύνδεσης στο 
διαδίκτυο), τα οποία δρουν ανασταλτικά (Griffin, 2004), ανταπεξήλθαν επαρκώς και 
ευέλικτα με όποιον τρόπο μπορούσαν. Ξεπέρασαν τους φόβους τους, 
καινοτομώντας και αξιοποιώντας και στη φάση αυτή με το σχεδιασμό των δικών τους 
ΔΜΑ, σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, όπως η διερεύνηση, αλλά και μεθόδους, 
όπως η μέθοδος jigsaw και η ομαδοσυνεργατική, ώστε να οργανώσουν τη διδακτική 
επίσκεψη με τις τάξεις τους. 

Για την πτυχή της Διαδικαστικής Γνώσης, τώρα, μπορεί να μην υπήρξε ξεκάθαρη 
κατάκτηση της έννοιας «διαδικαστική γνώση» από τις δυο εκπαιδευτικού, αλλά τόσο 
η ΕκΑ όσο και η ΕκΒ είχαν μεγάλη εξέλιξη ως προς τις πρακτικές, καθώς έδωσαν πιο 
πολύ έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων παρατήρησης, ταξινόμησης, πρόβλεψης/ 
υπόθεσης, ελέγχου υποθέσεων, σύγκρισης. Η όλη προσπάθεια που κατέβαλαν για 
να καθοδηγήσουν τους μαθητές στον τρόπο που θα πρέπει να ενεργήσουν και να 
βρουν τον τρόπο (το πώς) με τον οποίο πραγματοποιείται μια δραστηριότητα 
(Κολιάδης, 2002: 319), ήταν ενθαρρυντικό στοιχείο επαγγελματικής ανάπτυξης.  

Ως προς την πτυχή της Λεκτικής Αλληλεπίδρασης, για τις απόψεις και τις 
συμπεριφορές που πρέπει να αναπτύξει και να εκφράσει ο μαθητής σε μια τάξη 
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προσανατολισμένη στη διερευνητική μάθηση (Στυλιανίδου, Κουλούρη & Σωτηρίου, 
2011), οι καθηγήτριες έκαναν μεν χρήση κυρίως κλειστών ερωτήσεων ή ερωτήσεων 
ανάκλησης πληροφοριών βάσει του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας, αλλά 
προέκυψαν στοιχεία που έδειξαν ότι υπήρχε μια μικρή βελτίωση προς την 
αξιοποίηση πρακτικών στην κατεύθυνση σύγχρονων διδακτικών τάσεων. Και οι δυο 
προσπάθησαν να παρακινήσουν λεκτικά και να ενισχύσουν τους μαθητές τους στο 
να υποβάλουν ερωτήσεις, να θέσουν απορίες, να προβληματιστούν και να 
εκφράσουν ιδέες ή να προτείνουν λύσεις, ατομικά ή ως ομάδες. 

Έτσι, μπορεί να ειπωθεί ότι υπήρξε μια μικρή εξέλιξη ως προς αυτήν την κατηγορία, 
σε αντίθεση με αυτήν της Επιστημολογικής Γνώσης, για την οποία, όπως και στην Β΄ 
έτσι και στη Γ΄ φάση, δεν προέκυψαν πολλά δείγματα εξέλιξης των εκπαιδευτικών, 
αφού σπάνια εντάσσεται στη διδασκαλία τόσο των ΦΕ, όσο και άλλων γνωστικών 
αντικειμένων. Παρά τα όσα υποστηρίζονται από ερευνητές (Schommer, 1990, Gott & 
Duggan, 1995, Πολυχρόνη, 2009) που  βεβαιώνουν ότι οι μαθητές πρέπει να 
καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες εργάζονται (επιστημολογικός 
στόχος), οι εκπαιδευτικοί δεν στοχεύουν σε αυτό μέσω της διδακτικής πράξης, 
ενδεχομένως λόγω του ότι θεωρείται κάπως απόμακρο από τα ενδιαφέροντα και το 
μαθησιακό επίπεδο των μαθητών τους. 

Είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον να ειπωθεί ότι μια μικρή αλλά ενδιαφέρουσα και 
ιδιαιτέρου σημασίας εξέλιξη υπήρξε σε πτυχές όπως οι Εναλλακτικές Αντιλήψεις- 
Ιδέες μαθητών και το Διδακτικό Μοντέλο. Συγκεκριμένα, ως προς την πτυχή των 
Εναλλακτικών Αντιλήψεων - Ιδεών των μαθητών, ήταν καίριο σημείο το ότι 2 
εκπαιδευτικοί από το χώρο της Δευτεροβάθμιας, χωρίς παιδαγωγική κατάρτιση και 
ελάχιστες γνώσεις της διδακτικής – παιδαγωγικής ορολογίας, έκαναν μεν ένα πρώτο 
βήμα προς την κατεύθυνση της ανάδειξης των «αφελών θεωριών» / αντιλήψεων 
(Schommer, 1990, Καριώτογλου, κ.ά., 2012) που φέρουν οι μαθητές  κάθε βαθμίδας, 
κάνοντας αναζήτηση αυτών στη βιβλιογραφία για βελτίωση της διδασκαλίας τους. Η 
έννοια των «ιδεών» στη Β΄ φάση δεν είχε γίνει απόλυτα κατανοητή, καθώς οι 
εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι, ακούγοντας απλά τις ιδέες των μαθητών μέσω του 
διαλόγου και των συζητήσεων στη σχολική τάξη, τις λάμβαναν υπόψη στις διδακτικές 
πρακτικές τους.  

Αντιθέτως, στην Γ΄ φάση, η έννοια των «ιδεών» προσδιορίστηκε καλύτερα ως 
«εναλλακτικές αντιλήψεις» και οι 2 εκπαιδευτικοί ανέτρεξαν στη βιβλιογραφία για να 
αναδείξουν ορισμένες από αυτές στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της 
2ης ΔΜΑ. Ενώ μέσω των απόψεών τους δήλωσαν (στην τελική αναστοχαστική 
συζήτηση) ότι στη 2η ΔΜΑ έλαβαν υπόψη τους τις εναλλακτικές των μαθητών τους, 
πιθανότατα λόγω της εύρεσης κάποιων εξ αυτών στη βιβλιογραφία, ωστόσο από τις 
πρακτικές (όπως προέκυψαν από τις κλείδες παρατήρησης) που εφάρμοσαν, δεν 
επαληθεύτηκε η άποψη αυτή. Πρέπει να σημειωθεί, όμως ότι υπήρξαν δείγματα 
προσπάθειας ανάδειξης κάποιων εναλλακτικών (π.χ. στο 1ο ΔΣ, βλ. Πίνακες ΕκΑ 2 & 
ΕκΒ 2, σ.80 & 101 αντίστοιχα), αλλά όχι κατάρριψης αυτών μέσω τροποποιήσεων 
της διδασκαλίας. Το σίγουρο είναι ότι το στοιχείο αυτό δεν παύει να αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα θετικό βήμα για τις εκπαιδευτικούς και την εξέλιξή τους σε επίπεδο 
απόψεων και πρακτικών. 

Εν συνεχεία, σχετικά με αυτήν την πτυχή, ήταν βασικό το ότι οι δραστηριότητες μετά 
την επίσκεψη που υλοποιήθηκαν δεν διευκόλυναν τους μαθητές μόνο να συνδέσουν 
τη νέα γνώση με την προηγούμενη, αλλά δόθηκε η ευκαιρία στις εκπαιδευτικούς να 
εντοπίσουν τυχόν εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, οι οποίες δημιουργήθηκαν ή 
ενισχύθηκαν κατά την επίσκεψη (Anderson et al., 2000). Ειδικά, στην περίπτωση της 
ΕκΑ η παρανόηση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου αναδείχθηκε από την μια 
πλευρά, αλλά δεν έγινε κάποια επιπρόσθετη δραστηριότητα για ανατροπή αυτής 
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προς το επιστημονικό πρότυπο. Στην περίπτωση της ΕκΒ δεν έγινε φανερή κάποια 
συγκεκριμένη παρανόηση. 

Κατόπιν, σχετικά με την εξέλιξη ως προς την πτυχή Διδακτικό Μοντέλο, οι 2 
εκπαιδευτικοί παρουσίασαν μια μικρή αλλά αξιοπρόσεκτη εξέλιξη. Χρησιμοποίησαν 
μεν κυρίως το παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο, το οποίο συνήθως υιοθετείται από 
την έναρξη της διδακτικής πορείας ενός εκπαιδευτικού και δύσκολα το αποβάλλει 
κάποιος από τη διδακτική πράξη, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση υπήρξαν 
δείγματα εφαρμογής πρακτικών διερεύνησης, οι οποίες σπανίως έως καθόλου δεν 
χρησιμοποιούνται στη Δευτεροβάθμια που ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Η όλη 
προσπάθεια αξιοποίησης των ομάδων εργασίας ή jigsaw, τα φύλλα εργασίας με 
προβληματισμούς ή ερωτήματα προς διερεύνηση στο διαδίκτυο ή με πειράματα, 
καθώς και η χρήση Νέων Τεχνολογιών, αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας αξιόλογης 
εξέλιξης για το επίπεδο παιδαγωγικής και κυρίως επαγγελματικής κατάρτισης και 
επιμόρφωσης που προσφέρεται στη χώρας μας τόσο στις ίδιες όσο και στους 
υπόλοιπους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας, αλλά και Πρωτοβάθμιας.  

Ο εκσυγχρονισμός του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας γενικά, αλλά και της 
διδασκαλίας των ΦΕ ειδικότερα στη ΔΕ, είναι ένα ώριμο αίτημα που προκύπτει από 
τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις και ψυχοπαιδαγωγικές αντιλήψεις. Η οργανική 
ένταξη της πειραματικής διδασκαλίας στο ΑΠ, η αναδιοργάνωση του περιεχομένου 
του ΑΠ σε συμφωνία με τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας στον τομέα της 
διδακτικής των ΦΕ και το άνοιγμα της σχολικής τάξης στην καθημερινή ζωή μέσω της 
μη τυπικής εκπαίδευσης, τις κοινωνικές και τις τεχνοεπιστημονικές αλλαγές είναι 
βασικά σημεία για συστηματική μελέτη, ώστε να επέλθει σταδιακά ο εκσυγχρονισμός 
του παραδοσιακού διδακτικού μοντέλου με την υιοθέτηση στοιχείων του 
διερευνητικού. (Κολιόπουλος, 2005:219) Η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών 
θεωρείται, λοιπόν, απαραίτητη και πρέπει να προσανατολίζεται στον εκσυγχρονισμό 
της διδασκαλίας των ΦΕ μέσω της διερεύνησης, αναπτύσσοντας γνώσεις και 
δεξιότητες εκπαιδευτικών. 

Ειδικότερα στην εν λόγω μελέτη, και οι 2 εκπαιδευτικοί ΔΕ έκαναν ιδιαίτερα αξιόλογη 
προσπάθεια και ξεπέρασαν δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, επιδιώκοντας να 
βελτιώσουν σκέψεις και ενέργειες ως προς τη διδασκαλία των ΦΕ στο Γυμνάσιο, 
κάνοντας διδακτικά βήματα «εκτός σχολείου». Δηλαδή, προχώρησαν από τον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας προς πιο σύγχρονες διδακτικές τάσεις στο πλαίσιο 
της μη τυπικής εκπαίδευσης και της διερεύνησης.  
 
Προέκυψαν διάφοροι περιορισμοί για την ολοκλήρωση της μελέτης αυτών. Ορισμένοι 
από αυτούς ήταν η ανελαστικότητα του ωρολογίου σχολικού προγράμματος, του ΑΠ 
Γυμνασίου, αλλά και των ελλιπών υλικών, μέσων και υποδομών (π.χ. εργαστήρια ΦΕ 
με Η/Υ). Το ζήτημα της πίεσης του διδακτικού χρόνου, της ολοκλήρωσης της 
διδακτέας ύλης εντός των καθορισμένων πλαισίων και της ανεπάρκειας σύνδεσης 
στο διαδίκτυο για την πραγματοποίηση διερευνήσεων ήταν στοιχεία που προκάλεσαν 
άγχος και δυσκολία για την εφαρμογή των σχεδιασμών. Πέραν αυτών, περιοριστικός 
παράγοντας θα μπορούσε να θεωρηθεί και η έλλειψη κατάρτισης των 2 καθηγητριών, 
αλλά και γενικά των εκπαιδευτικών ΔΕ σε ζητήματα της Παιδαγωγικής και της 
Ψυχολογίας, η οποία, εφόσον υπήρχε θα διευκόλυνε το διδακτικό έργο (π.χ. εύρεση 
εναλλακτικών απόψεων των μαθητών για έννοιες/ φαινόμενα ΦΕ για αξιοποίηση στο 
διδακτικό σχεδιασμό).  
 
Ωστόσο, υπήρξαν και παράγοντες που διευκόλυναν την έκβαση του όλου 
εγχειρήματος, όπως η συναδερφική υποστήριξη και αλληλεγγύη στο σχολικό χώρο, η 
υποστήριξη και καθοδήγηση στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της 
διδασκαλίας από την ομάδα έρευνας του Πανεπιστημίου, η συναίνεση των 
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υπευθύνων του ΚΠΕ Βεύης, του λιγνιτωρυχείου και του ΑΗΣ Μελίτης και η αποδοχή 
της πρότασης για την επίσκεψη στο χώρο. 
 
Έτσι, γενικά, είναι αντιληπτό από όλα τα παραπάνω και παρά τους περιορισμούς 
που υπήρξαν ότι και οι 2 εκπαιδευτικοί παρουσίασαν περαιτέρω εξέλιξη στη Γ΄ φάση 
του προγράμματος STED, βελτιώνοντας απόψεις και ειδικά, διδακτικές πρακτικές 
προς τις σύγχρονες διερευνητικές διδακτικές τάσεις. Επομένως, ο στόχος που τέθηκε 
με την παρούσα εργασία επιτεύχθηκε, το βασικό ερευνητικό ερώτημα αυτής 
απαντήθηκε και η ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο της ποιοτικής 
ανάλυσης που έγινε για άμεση εύρεση αποτελεσμάτων. Ωστόσο, λόγω του μικρού 
δείγματος της μελέτης μας, δεν είναι δυνατό να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα για 
όλο τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών τόσο της Δευτεροβάθμιας, όσο και της 
Πρωτοβάθμιας.  
 
Ως προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, μια ποσοτική ανάλυση των απόψεων, αλλά 
κυρίως των πρακτικών των 2 καθηγητριών της εργασίας ή και μια σύγκριση αυτών 
θα μπορούσε να υλοποιηθεί μακροπρόθεσμα, ύστερα από βαθύτερη και 
λεπτομερέστερη μελέτη των υπαρχόντων δεδομένων. Ακόμα, θα ήταν χρήσιμη μια 
παρόμοια μελέτη των απόψεων και των πρακτικών σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα 
εκπαιδευτικών ΔΕ (π.χ. άνω των 10 ατόμων), όπου θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ επιμέρους ομάδων - κατηγοριών εκπαιδευτικών 
που ενδέχεται να προκύψουν. 
 
Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε και ορισμένες προτάσεις των 2 εκπαιδευτικών 
της μελέτης μας προς το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με τη βελτίωση της 
Δευτεροβάθμιας. Η ΕκΑ πρότεινε την οργάνωση ενός είδους επιμόρφωσης για όλους 
τους δευτεροβάθμιους εκπαιδευτικούς ειδικά για τη μη τυπική εκπαίδευση και την 
οργάνωση επισκέψεων στα αντίστοιχα περιβάλλοντα με τους μαθητές τους. Επίσης, 
άλλη πρότασή της ίδιας, όπως και της ΕκΒ, εστιάζει στην αλλαγή της δομή του 
ωρολογίου προγράμματος, προκειμένου να δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στον 
εκπαιδευτικό να εφαρμόζει και πιο καινοτόμες δράσεις στη διδακτική πράξη. Μια 
ενδιαφέρουσα πρότασή της ΕκΒ είναι η ένταξη του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης 
στο Γυμνάσιο για το σκοπό αυτό. Ακόμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική 
των φύλλων εργασίας, η ΕκΒ πρότεινε την εκπαίδευση των καθηγητών σε αυτό το 
κομμάτι, ώστε να εξοικειωθούν περισσότερο και να το χρησιμοποιούν στην 
καθημερινή διδασκαλία.  
 
Επομένως, συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω που προέκυψαν στην παρούσα 
εργασία, καταλήγουμε στα ακόλουθα: 
 

 Η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης 
οδηγεί σε θετικά κυρίως αποτελέσματα για τους ίδιους σε προσωπικό, 
κοινωνικό και ιδιαιτέρως σε επαγγελματικό επίπεδο, και μακροπρόθεσμα 
μπορεί να συμβάλει στη βελτιώσης της εκπαίδευσης, της κοινωνίας  και κυρίως, 
στη σύνδεση κοινωνίας - εκπαίδευσης, κάτι που είναι ζητούμενο της σύγχρονης 
εποχής. 

 Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση με πιο συστηματικό 
και επιστημονικό τρόπο, μιας νέας και όχι μιας έτοιμης ΔΜΑ από εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς, αποτελεί ένα θετικό βήμα προς τη βελτίωση της διδασκαλίας 
τόσο των ΦΕ όσο και άλλων γνωστικών αντικειμένων μελλοντικά. Ακόμα, όλη 
αυτή η διαδικασία προωθεί το πέρασμα του εκπαιδευτικού από τις 
παραδοσιακές προς τις πιο σύγχρονες διδακτικές τάσεις.  

 Ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου ΦΕ (όπως εννοιών/ 
επιστημονικών όρων/ φαινομένων) και η δημιουργία καταστάσεων 
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προβληματισμού για ενεργοποίηση των μαθητών με βάση τα ενδιαφέροντα και 
το επίπεδο ικανοτήτων τους, είναι σημαντικό να βρίσκονται στο κέντρο της 
διδακτικής ΦΕ.   

 Ο προσδιορισμός και η μελέτη των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών στις 
ΦΕ πρέπει να γίνεται συστηματικά και να αξιοποιείται στη διδασκαλία μέσω 
προσεκτικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων και φύλλων εργασίας του ίδιου του 
εκπαιδευτικού. Η ανάδειξη και τροποποίηση της διδασκαλίας βάσει των 
«αφελών ιδεών» που φέρουν οι μαθητές είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται εντός 
και εκτός της σχολικής αίθουσας. 

 Ξεπερνώντας πρακτικά ζητήματα που υπάρχουν στην καθημερινή διδακτική 
πράξη, ο εκπαιδευτικός μπορεί να καινοτομήσει και να αξιοποιήσει σύγχρονες 
διδακτικές προσεγγίσεις, όπως η διερεύνηση, αλλά και μεθόδους, όπως η 
μέθοδος jigsaw και η ομαδοσυνεργατική, ώστε να οργανώσουν μια διδακτική 
επίσκεψη με τους μαθητές του. Ακόμα, μπορεί να αξιοποιήσει απλά υλικά και 
μέσα, ΤΠΕ και μοντέλα για την πραγματοποίηση πειραμάτων και τον 
εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας του. Σημαντική είναι η ύπαρξη καθοδήγησης με 
σαφείς οδηγίες και ενθάρρυνσης, κυρίως λεκτικής, των μαθητών, ώστε να 
ενισχυθεί η συμμετοχή τους στις διαδικασίες. 

 Η οργάνωση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης σε χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης 
είναι μια καινοτόμα πρόταση που είναι καλό να υιοθετείται σήμερα από 
εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς μπορεί να 
προσφέρει μοναδικές διδακτικές και μαθησιακές εμπειρίες. Αξίζει να 
επισημάνουμε ότι είναι βασική η ύπαρξη σχεδιασμού και εφαρμογής 
δραστηριοτήτων τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και πριν  αλλά και μετά από μια 
επίσκεψη σε χώρους ΤΕΠ και γενικότερα χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης. Η 
εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες στο χώρο επίσκεψης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερης έκτασης και να υπάρχει μάλιστα, μια πιο συστηματική 
συνεργασία με τους υπεύθυνους ξενάγησης των χώρων μη τυπικής 
εκπαίδευσης.   

 
Εν ολίγοις, δίνοντας βαρύτητα σε όσα ειπώθηκαν και σύμφωνα και με τη σύγχρονη 
έρευνα για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών βασικός 
προσανατολισμός πρέπει να είναι η επιμόρφωση εν ενεργεία και μη εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα μαθητείας 
(όπως το πρόγραμμα STED), σεμινάρια, ημερίδες, συνεδρίες, ενδεχομένως εντός 
κατάλληλα οργανωμένων «κοινοτήτων μάθησης» (Φρυδάκη, 2009:342-343) με τη 
συνεργασία σχολικών δομών και Πανεπιστημίων.  

Συστηματικές αλλαγές στη μαθησιακή διαδικασία θεωρούνται σημαντικές και θα 
πρέπει να υλοποιηθούν μέσω της αναμόρφωσης των ΑΠ, των σχολικών εγχειριδίων 
και γενικά του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας σε κάθε επίπεδο και όχι μόνο 
στον τομέα της διδακτικής των ΦΕ προς την κατεύθυνση της διερεύνησης και της μη 
τυπικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται δια βίου εκπαίδευση, 
ανατροφοδότηση και υποστήριξη. Επομένως, είναι χρήσιμη η ύπαρξη κοινοτήτων 
μάθησης που να προσφέρουν εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Εντός 
αυτών των κοινοτήτων μάθησης, ένα σύνολο ανθρώπων εργάζεται από κοινού και 
μοιράζεται πηγές και δεξιότητες για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας 
μέσω της αλλαγής διδακτικών απόψεων και πρακτικών. Όπως και στην περίπτωση 
του προγράμματος STED, ομάδες επαγγελματιών και επιστημόνων εμπλέκονται σε 
σχεδιασμούς, πρακτική εφαρμογή και αναστοχασμό, με τελικό σκοπό την ανάπτυξή 
των μαθητών και του σχολείου μέσω της ανάπτυξης των ίδιων των εκπαιδευτικών σε 
προσωπικό, κοινωνικό και κυρίως, επαγγελματικό επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κλείδα Παρατήρησης  

Δείγμα από την κλείδα παρατήρησης που αποτέλεσε κεντρικό εργαλείο έρευνας του προγράμματος STED (Καριώτογλου, 2014) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: Αναστοχαστική - Μεταγνωστική Συζήτηση 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται απομαγνητοφωνημένα κομμάτια από την 
αναστοχαστική συζήτηση. 

Εκπαιδευτικός Α Εκπαιδευτικός Β 

Εντυπώσεις  

- Μου έκανε εντύπωση για το φωτοβολταϊκό  που ενώ (οι 
μαθητές) μόνοι τους είπαν μέσα στην τάξη ότι το 
φωτοβολταϊκό δεν είναι γεννήτρια, έγραψαν στο φύλλο 
εργασίας «Ναι. Γιατί παράγει ρεύμα.»  

 
- Εγώ πιστεύω ότι αν δουλέψεις jigsaw και εξοικειωθούν 

και εσύ (ο εκπαιδευτικός) και τα παιδιά, τότε μπορείς 
να κάνεις πολλά πράγματα. Απλώς, θέλει δουλειά. 
Θέλει δουλειά και δεν είναι εύκολο όταν είσαι εντελώς 
άμαθος. Και για εμάς τους ίδιους και για τα παιδιά, τα 
οποία είναι μαθημένα στο πες μας, αλλά στο χέρι μας 
είναι να τα ξεμάθουμε. 

 
 

Γενική τοποθέτηση – Πώς σας φάνηκε; 
- Είμαι ευχαριστημένη. Εδώ χρειάστηκε να σχεδιάσουμε 

και κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι το ότι ψάχνοντας 
όλο αυτό το διάστημα, απορρίπτοντας και διαλέγοντας, 
αισθανόμουν ότι κατέχω καλύτερα το όλο αντικείμενο 
και ότι μου ήταν πιο εύκολο να το περάσω (μέσα από 
τη διδακτική πράξη) στα παιδιά. Όχι πως δεν είχα 
γνώσεις (πάνω στο περιεχόμενο). Αναγκάστηκα να το 
δω περισσότερο από την πλευρά του παιδιού, με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αυτό ήταν πάρα πολύ 
σημαντικό τελικά. Ήταν πολύ καλή η 1η δουλειά, αλλά 
ήταν έτοιμη.  

- Τα παιδιά τα βρήκα πιο εξοικειωμένα. Θεωρώ ότι 
δούλεψαν όλα τα παιδιά αυτή τη φορά. Δηλαδή, στην 
προηγούμενη φορά, είχα εντοπίσει ένα, δυο άτομα που 
τεμπέλιασαν, επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. 
Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που είδα 
συγκεκριμένα άτομα να συμμετέχουν και μου άρεσε 
πάρα πολύ. Τώρα μπορεί να παίζει ρόλο και το θέμα 
που τους αφορά άμεσα και είναι για τον τόπο τους. 

- Από την επίσκεψη και στο ΚΠΕ και στο ορυχείο 
εντυπωσιάστηκαν. Μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδρασή 
τους μετά (στην επιστροφή). Μου έκαναν σχόλια 
«Πωπω κυρία, δεν τα ξέραμε αυτά», προβληματίστηκαν 
και ευαισθητοποιήθηκαν πάρα πολύ. Στο μάθημα που 
κάναμε μετά (την επίσκεψη), δήλωσαν αμέσως ότι 
θέλουν να συμμετέχουν στην ομάδα εξοικονόμησης 
ενέργειας του σχολείου π.χ. για να κλείνουν τα φώτα. 
Τους έκανε πολύ εντύπωση. 

- Επειδή μελέτησα τα φύλλα εργασίας τους, είδα 
πράγματα που θα έπρεπε να κάνω αλλιώς, που δεν 
κατάλαβαν. Δηλαδή, για το γνωστικό έχω μια εικόνα. 
Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ για το άλλο κομμάτι (το 
συναισθηματικό), το ότι ευαισθητοποιήθηκαν για το 
θέμα του τόπου τους, του περιβάλλοντος πάρα πολύ.  

- Τόσες έννοιες να έχουμε την απαίτηση να τις 
αφομοιώσουν σε 2 και 3 μαθήματα, νομίζω ότι είναι 
ουτοπικό να το περιμένουμε.  
 

 
Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε; 

 
- Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολλές οι έννοιες με τις οποίες 

ασχοληθήκαμε. Ήταν δύσκολο να ξεχωρίσουμε ποιες 
θα κρατήσουμε και ποιες θα αφήσουμε έξω, γιατί είναι 
πάρα πολλές έννοιες που εμπλέκονται. Μαγνήτες, 
ηλεκτρομαγνήτες, γεννήτρια. Ας πούμε εγώ δεν έπιασα 
«κινητήρα» ως έννοια καθόλου, γιατί θεώρησα ότι θα 

Εντυπώσεις  

- Δεν έχουν συνηθίσει να γράφουν φύλλα εργασίας σε 
ομάδες.  Ό, τι γράφει ό ένας, γράφουν το ίδιο και οι 
άλλοι. Και στο jigsaw πάλι υπαγόρευαν. Όμως όταν 
έφτασαν στο τέλος που έπρεπε να παρουσιάσουν ως 
ομάδα αυτά που διερεύνησαν, έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον να δείξουν όλα τα μέλη της ομάδας 
ξεχωριστά αυτά που είχαν ανακαλύψει. 

 
 

 
 
 
 
 
Γενική τοποθέτηση – Πώς σας φάνηκε; 
- Είμαι ικανοποιημένη σε γενικές γραμμές από την 

αντιμετώπιση των παιδιών. Από τον τρόπο που 
συνεργάστηκα με τα παιδιά και μεταξύ μας (με την 
ερευνητική ομάδα). 

- Σε σχέση με πριν, τα παιδιά ήταν λίγο πιο 
υποψιασμένα, πιο συνεργάσιμα, και αντέδρασαν πιο 
καλά (σε σχέση με 1η ΔΜΑ). Την πρώτη φορά ήταν πιο 
αντιδραστικά. Δηλαδή, και στο σχηματισμό της ομάδας 
και στα πειραματάκια και στα φύλλα εργασίας. 
Αντιδρούσαν στο καινούριο λόγω αδράνειας. Τώρα 
ήταν πιο ενθουσιασμένα. 

- Πιστεύω ότι και τα πειράματα (της 2ης ΔΜΑ) ήταν πιο 
εντυπωσιακά συγκριτικά (με 1η ΔΜΑ). Γιατί στον ΟΤΕ 
ήταν περισσότερο παρατήρηση μόνο υλικών και πολύ 
γενικά πράγματα, ενώ εδώ τα παιδιά ήταν λίγο πιο 
ενεργητικά τα πειραματάκια και τους άρεσε πιο πολύ 
σε αυτά.  

- Τα φύλλα εργασίας τα περιμέναν ότι θα υπάρχουν και 
θα πρέπει να γράψουν φύλλο εργασίας. Πάλι βέβαια, 
όσο μπορούσαν γράψαν. Ξέρανε και για τη jigsaw, αλλά 
υπήρχε πάλι θέμα χρόνου.  

- Το 1ο δίωρο προλάβαμε να συζητήσουμε, αλλά όχι τόσο 
αναλυτικά. Έγινε το jigsaw και μετά ρώτησα δυο, τρία 
πράγματα, αλλά όχι όσα θα ήθελα. Το θέμα το χρόνου 
πάλι υπήρχε (όπως και στην 1η ΔΜΑ), αλλά ήταν θετική 
η αντιμετώπισή τους (των παιδιών).  

- Και η επίσκεψη καλά πήγε. Τώρα, περιμένω να δώ τα 
αποτελέσματα του post- test για να δω τι θυμούνται, αν 
έχει καμιά αλλαγή με το πριν.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε; 

 
- Η δυσκολία ήταν στην οργάνωση του διδακτικού 

περιεχομένου (μετασχηματισμό αυτού). Σε τι θα δώσω 
βάση από όλη τη ΔΕΗ; Δεν μπορώ να παρουσιάσω όλα 
τα στοιχεία της ΔΕΗ. Είπα π.χ. θα παρουσιάσω τη 
γεννήτρια. Πώς θα οργανώσουμε πρώτα, βασικές 
έννοιες, μετά εφαρμογή, η οργάνωση, τι πειράματα θα 
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μπερδευτούν… Το συζητήσαμε και με την ΕκΒ και μας 
φάνηκαν πάρα πολλά. Κάποια πράγματα τα αφήσαμε 
εκτός. 
 

 
 

Δυσκολίες υποδομών 
ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΕκΒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Παράγοντες που διευκόλυναν 
 
- Το Πανεπιστήμιο και κάποιοι συνάδερφοι. 
 
 
 
Σε αυτή τη φάση νομίζετε πώς άλλαξε κάτι σε σχέση με τις 
δικές σας απόψεις ή πρακτικές; Τι νομίζετε ότι άλλαξε; 
 
- Πήγαμε μια άλλη εκδρομή και παρατηρούσα με άλλο 

μάτι τα πράγματα. Τη στάση των συναδέρφων, των 
παιδιών, τι θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώτικα και 
όλα αυτά που σε άλλη περίπτωση ούτε καν θα τα 
σκεφτόμουν.  

 
 
 
Σε σχέση με την 1η ΔΜΑ, εφαρμόσατε κάτι καινούριο; 
 
- Άλλο πράγμα το έτοιμο και άλλο αυτό που σχεδιάζεις 

εσύ. 
- (Πριν) Για την ίδια την επίσκεψη πάλι είχαμε βαδίσει σε 

κάτι έτοιμο. 
- Ψάξαμε αν μπορούσε να συνεργαστεί το ΚΠΕ. Πήραμε 

περισσότερες πρωτοβουλίες. 
 
 
Τι έμαθες; 
- Έμαθα πώς να ψάχνω και να έχω εναλλακτικές σε μια 

στιγμή. 
- Τώρα μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Την άλλη φορά 

εσείς μας δείξατε το δρόμο.  
 
ΠΚ: Είναι δύσκολο να κάνεις το βήμα της διερεύνησης από τη 
θεωρία στην πράξη. 
 
Στην οργάνωση αυτού του προγράμματος, προσπαθήσαμε να 
σας παράσχουμε κάποιες ιδέες. Θέσαμε κάποιους άξονες. Σε 
σχέση με αυτά, νομίζετε σε αυτή τη 2η φάση προχώρησε 
κάποια από αυτές τις έννοιες; 
 
1)Προετοιμασία επίσκεψης έγινε από τις ίδιες τις 
εκπαιδευτικούς 
 
2)Εναλλακτικέ ιδέες των μαθητών: 
- Εγώ αντιλήφθηκα καλύτερα για τις ιδέες των μαθητών. 
Εντόπισα καλύτερα αυτήν τη φορά κάποιες ιδέες των 

διαλέξουμε από τα πάρα πολλά που μπορούν να 
γίνουν. Δυσκολευτήκαμε στην οργάνωση, αλλά αφού 
τα διαλέξαμε εμείς, μπορούμε καλύτερα να τα 
υποστηρίξουμε.  

 
 
Δυσκολίες υποδομών 
Μας βοηθήσατε εσείς με τα όργανα. Μερικά μας βοήθησαν, 
αλλά θα μπορούσαμε να τα βρούμε. 

 
- Εμείς δεν έχουμε Ευέλικτη Ζώνη. Έβαλαν μια ώρα για 

Project. Εμείς απαγορεύεται να πάρουμε μια τέτοια 
ώρα.  

 
ΕκΑ: Κανείς όμως δεν την κάνει αυτή την ώρα 

-  
- Ένα άλλο πρόβλημα, ήταν έτσι όπως κάναμε 

πρόγραμμα, έπρεπε στην ίδια αίθουσα να υπάρχουν 
και τα όργανα και οι Η/Υ. Έπρεπε να κουβαλάμε τα 
όργανα στην αίθουσα Η/Υ. Χάναμε αρκετή ώρα εκεί. Θα 
έπρεπε να υπάρχει εργαστήρι ΦΕ που να έχει και Η/Υ, 
το οποίο δεν το έχει (το σχολείο μας)….Ο χώρος δεν 
είναι καλός. 

 
Παράγοντες που διευκόλυναν 
 
- Με διευκόλυνε το Πανεπιστήμιο πάρα πολύ και κάποιοι 

συνάδερφοι με τις ώρες (που διέθεσαν). 
 
 

Σε αυτή τη φάση νομίζετε πώς άλλαξε κάτι σε σχέση με τις 
δικές σας απόψεις ή πρακτικές; 

 
- Εγώ προβληματίζομαι μήπως πρέπει να προετοιμάσω 

τα παιδιά κάποιου άλλου που θα πάνε εκδρομή (/ 
επίσκεψη). Μήπως πρέπει να κάνω κάτι; Μήπως πρέπει 
να τους βάλω να ψάξουν κάτι; Αλλά δεν μπορώ να πω 
στη συναδέρφισσα κάτι.  
 
 

 
Σε σχέση με την 1η ΔΜΑ, εφαρμόσατε κάτι καινούριο; 
 
- Τώρα, έπρεπε να την οργανώσουμε εμείς εξολοκλήρου. 
- Ήταν πιο δύσκολο. Περάσαμε από 3 φορείς (ΚΠΕ, 

λιγνιτωρυχεία, ΑΗΣ ΔΕΗ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην οργάνωση αυτού του προγράμματος, προσπαθήσαμε να 
σας παράσχουμε κάποιες ιδέες. Θέσαμε κάποιους άξονες. Σε 
σχέση με αυτά, νομίζετε σε αυτή τη 2η φάση προχώρησε 
κάποια από αυτές τις έννοιες; 
 
1)Προετοιμασία επίσκεψης έγινε από τις ίδιες τις 
εκπαιδευτικούς 

 
2)Εναλλακτικέ ιδέες των μαθητών 
Από τη στιγμή που μπήκαμε στη διαδικασία από πριν να 
ψάξουμε ποιες μπορεί να είναι (οι εναλλακτικές) σκέφτηκα 
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μαθητών … Υπήρξε, δηλαδή, παιδί που με ρώτησε γιατί 
μπέρδεψε τη μαγνητική με τη βαρυτική δύναμη. Τώρα τα 
αναγνώριζα πιο εύκολα. Επίσης, σχεδίασα τη διδασκαλία, 
αφού έψαξα και βρήκα ιδέες  (ε.α.) των μαθητών που είδα 
ότι κάποιες από αυτές θα μπορούσα να προσπαθήσω να 
αλλάξω, να αποσαφηνίσω κάποιες. Κάποιες άλλες δεν τις 
ακούμπησα καν, αλλά βγαίνουν και άλλα εκεί που δεν το 
περιμένεις (εννοεί ότι προκύπτουν και ε.α. κατά τη 
διδασκαλία), χωρίς να είμαι σίγουρη για το τι είναι και πώς 
να το διαχειριστώ.  Πάντως αισθανόμουν πιο σίγουρη για το 
τι είναι αυτό (δηλ. οι εναλλακτικές ιδέες) και πώς μπορώ να 
το διαχειριστών  
 
 
3)Διαδικαστική γνώση 
Θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα αυτό που στη δικιά σας 
ορολογία που δεν γνωρίζω, λέγεται «διαδικαστική γνώση». 
Είναι αυτό που βάζεις το παιδί να σκεφτεί γιατί. Αυτό με 
ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να 
το εφαρμόσω. 
 
ΠΚ: «Π.χ. να ασκήσεις παιδί στο να κάνει υποθέσεις, να το 
ελέγξει. Είναι η άσκηση σε πειραματική διαδικασία και 
συλλογισμό παράλληλα.» 
 
Τι προτάσεις έχετε προς το Υπουργείο Παιδείας μέσω της 
δικής σας επιμόρφωσης για την επιμόρφωση των εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών; 
 

 Να οργανωθεί ένα είδος επιμόρφωσης για όλους τους 
εκπαιδευτικούς στη Β/θμια ειδικά πάνω στο κομμάτι 
της μη τυπικής εκπαίδευσης. 

 Αισθάνεσαι ότι «παρανομείς» όταν πας να εφαρμόσεις 
μια καινοτομία, γιατί είτε «κλέβεις» ώρες από κάποιον 
άλλο συνάδερφο, είτε δεν κάνεις εσύ το μάθημα σου. 

 
 
 
Πώς θα μπορούσε να λυθεί; 
 
Με την Ευέλικτη ζώνη σε κατάλληλες ώρες. 
Να αυξηθούν ώρες. Το ΑΠ να αλλάξει. 
 
 
Θα θέλατε να προτείνετε κάτι για την επιμόρφωση ως προς 
εσάς που θα ήταν πιο βοηθητικό, ώστε να μάθετε 
περισσότερα; Θα το ξανακάνατε; 
 
Άμεσα δεν έχω κάποια απάντηση. 
 
 
ΤΕΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
 

πώς μπορεί να τις καταρρίψω. Μερικές καταρρίφθηκαν 
εισαγωγικά με τη συζήτηση και μερικές με τα πειράματα. 
Δηλαδή, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία που ήμουν από πριν 
υποψιασμένη ότι μπορεί να έχουν αυτές τις ιδέες, τις οποίες 
είπα ας τις συζητήσουμε για να τις καταρρίψουμε. Μερικές 
όντως καταρρίφθηκαν από την αρχή. Δεν περίμενα ότι θα τις 
είχαν τόσο μεγάλα παιδιά, γιατί ήταν μερικές απλοϊκές που 
είχαν παιδιά Δημοτικού (με βάση βιβλιογραφία). Και όμως, 
μεγάλα παιδιά, ακόμα και στην Γ΄ Γυμνασίου, είχαν πολύ 
λανθασμένες ιδέες. Και με τα πειράματα (π.χ. για τους 
μαγνήτες) καταρρίφθηκαν, και με τη συζήτηση. Ενώ πριν δεν 
τις έψαξα τόσο πολύ στον ΟΤΕ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι προτάσεις έχετε προς το Υπουργείο Παιδείας μέσω της 
δικής σας επιμόρφωσης για την επιμόρφωση των εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών; 

 

 Να εκπαιδευτούν στα φύλλα εργασίας. Να 
εξοικειωθούν περισσότερο. 

 Να υπάρχει Ευέλικτη ζώνη και στο Γυμνάσιο. Να 
αλλάξει η δομή του ωρολογίου προγράμματος, 
γιατί ότι και να κάνεις αν δεν αλλάξει η δομή. Όλα 
είναι σφιχτά. Δεν υπάρχει τίποτα σε εμάς στη 
Β/θμια. 
 

 
Πώς θα μπορούσε να λυθεί; 
 
Ας κάνουμε 3 ώρες Φυσικής ή Χημείας. 
 
 
 
Θα θέλατε να προτείνετε κάτι για την επιμόρφωση ως προς 
εσάς που θα ήταν πιο βοηθητικό, ώστε να μάθετε 
περισσότερα; Θα το ξανακάνατε; 
 
ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΕκΑ 
 
 
ΤΕΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Πίνακες ανάλυσης δεδομένων Excel 

Πρέπει να ειπωθεί ότι η μέθοδος που ακολουθήθηκε σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος STED, περιλάμβανε την καταγραφή 
της υπάρχουσας γνώσης των εκπαιδευτικών, των ικανοτήτων και των αναγκών τους σε σχέση με το σχεδιασμό και το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας. Οι σχετικές αλλαγές για τους 2 εκπαιδευτικούς διαπιστώθηκαν μέσω παρατηρήσεων και καταγραφών τόσο κατά την αναθεώρηση 
και την εφαρμογή των αρχικών, έτοιμων ΔΜΑ όσο και κατά τη διάρκεια την ανάπτυξης, εφαρμογής και αναθεώρησης των δικών τους ΔΜΑ. 
Δείγματα από τους πίνακες ανάλυσης των δεδομένων (παρατηρήσεις και καταγραφές με την κλείδα παρατήρησης και την αναστοχαστική 
συζήτηση) φαίνεται παρακάτω. 

Δείγμα από τον πίνακα ανάλυσης δεδομένων για τον άξονα «Περιεχόμενο – Διδακτικός Μετασχηματισμός Περιεχομένου» (Content transformation)  
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Δείγμα από τον πίνακα ανάλυσης δεδομένων για τον άξονα «Εναλλακτικές αντιλήψεις - Ιδέες μαθητών» (Children’ s ideas)  
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Δείγμα από τον πίνακα ανάλυσης δεδομένων για τον άξονα «Διδακτικής μεθόδος – Διερεύνηση» (Teaching  – Inquiry) 


