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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ 

κνπ, γηα ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» κε 

εηδίθεπζε ζηε «Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ» 

ζην Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

 ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο κε ζηήξημαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπγγξαθήο θαη εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο. Αξρηθά επραξηζηψ ζεξκά 

ηελ θπξία νθία Απγεηίδνπ, θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε 

νπνία έδεημε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπν κνπ θαη κνπ αλέζεζε 

ηελ δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, ηελ επραξηζηψ γηαηί  ήηαλ θαζφιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζην πιάη κνπ ζπκβνπιεχνληαο θαη 

θαηεπζχλνληαο κε, θαζψο θαη έδεημε θαηαλφεζε ζην θνξησκέλν θαζεκεξηλφ κνπ 

πξφγξακκα. 

 Θα ήζεια επίζεο, λα επραξηζηήζσ θαη ηελ θπξία Πελειφπε Παπαδνπνχινπ, 

επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο νπνίαο ν ξφινο 

ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθφο ζηελ δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Οη γλψζεηο ηεο θαη 

νη ζπδεηήζεηο καδί ηεο ήηαλ ζεκαληηθέο γηα εκέλα δηφηη βνεζνχζαλ ζηελ επίιπζε ησλ 

απνξηψλ κνπ. 

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα επηζεκαίλσ φηη είλαη ηηκή κνπ πνπ έρσ σο βαζκνινγεηή 

ηνλ θχξην Πέηξν Καξηψηνγινπ, θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ν 

νπνίνο εγήζεθε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΡΗΣΔΗΑ ΗΗ. 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ πην ζεκαληηθή ζπλαηζζεκαηηθά γηα εκέλα 

νκάδα. ηελ νκάδα απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε νηθνγέλεηα κνπ, αιιά θαη φζνη κνπ 

ζηάζεθαλ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, Γήκν θαη Έιζα, γηα ηελ  

ζηήξημε πνπ έδεημαλ ζην φλεηξν κνπ ηφζν ςπρνινγηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

νηθνλνκηθή. Σελ κνλάθξηβε κνπ αδεξθή, Διέλε, ε νπνία κνπ έδηλε δχλακε θαη 

ζάξξνο ψζηε λα δψζσ ηνλ θαιχηεξν κνπ εαπηφ. Σέινο ηνπο παππνχδεο κνπ, Σάζν, 

Λακπξηλή, ηάζε θαη Διέλε αιιά θαη ηνλ Γηψξγν νη νπνίνη ήηαλ δίπια κνπ ζε φιν 

απηφ ην ηαμίδη... 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κέξνο κίαο επξχηεξεο έξεπλαο κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε 

Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» ε νπνία πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΑΡΗΣΔΗΑ ΗΗ». ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη ε κειέηε ησλ 

πξαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη νη θπξίαξρεο 

πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ νη λεπηαγσγνί θαηά ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζε ζεσξεηηθφ, δηαινγηθφ θαη 

αλαζηνραζηηθφ επίπεδν. Έπεηηα, γίλεηαη δηεξεχλεζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

κεηαηνπίζεσλ/δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ππνζηήξημε ηνπο. Ζ έξεπλα απνηειεί κειέηε πεξηπηψζεσλ πέληε λεπηαγσγψλ ηνπ 

Ννκνχ Φιψξηλαο κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. Μέζνδνο ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζε ε επηηφπηα παξαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε κηαο θιείδαο παξαηήξεζεο γηα 

ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ. ηα επξήκαηα, θαηαγξάθεηαη φηη ππάξρνπλ 

θάπνηεο θνηλέο θπξίαξρεο πξαθηηθέο κεηαμχ ησλ λεπηαγσγψλ, κεηά ηελ 

ππνζηήξημε ηνπο, αλά άμνλα ηεο θιείδαο παξαηήξεζεο. Δπίζεο, έλα άιιν εχξεκα 

πνπ θαηαγξάθεηαη, είλαη φηη δελ ππήξμε νκνηνγελήο δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξαθηηθψλ νχηε ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθνχο νχηε ζε φινπο ηνπο άμνλεο ηεο 

θιείδαο παξαηήξεζεο. Κάπνηεο απνηεινχλ βειηησηηθέο κεηαηνπίζεηο αλά 

εθπαηδεπηηθφ φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζε θάπνηεο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

άμνλα ηεο δηαδηθαζηηθήο γλψζεο, εχξεκα πνπ ζπλάδεη κε έξεπλεο νη νπνίεο 

ηνλίδνπλ φηη κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε κπνξνχλ λα βειηησζνχλ νη πξαθηηθέο 

ησλ λεπηαγσγψλ ζηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Γηδαζθαιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, 

πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθψλ, επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 
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ABSTRACT 

Σhis research is a part of a wider research entitled "SCIENCE TEACHERS 

EDUCATION' which was implemented within the program "ARISTEIA II'. This 

research studies the practices of early childhood teachers during science education 

teaching. The first part of the study presents findings about the main practices that 

early childhood teachers adopt during the organization of science educations after 

relevant support on a theoretical, research and reflective level. The second part of the 

study reports shifts/variations in science education practices before and after teacher 

support. Five early childhood teachers from the prefecture of Florina and with 

extensive teaching experience participated in the study. Field notes and structured 

observation sheets were used as data collection processes. Some common dominant 

practices in science education activities have been observed among kindergarten 

teachers after their support showing an improvement concerning procedural 

knowledge. However, there was not a homogeneous effect of the support on all 

teachers as well as regarding the different axes of the observation sheet. The above 

findings are consistent with studies that emphasize that teacher support can improve 

their science education practices.   

 

Keywords: Science teaching, early childhood education, teachers' practices, 

professional learning  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ). Σν επίθεληξν ησλ εξεπλψλ απηψλ 

επηθεληξψλεηαη ηφζν ζην πψο ζπγθξνηείηαη ην αληηθείκελν ησλ Φ.Δ ζηα κηθξά παηδηά 

φζν θαη ζην θαηάιιειν ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζηε νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ραβάλεο, 1999).  

 Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Φ.Δ 

βξίζθνληαη δηεζλψο ζην επίθεληξν. Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε (Lumpe, et al, 2012; 

Fullan, Hill & Crevola, 2006; Borko, 2004; Nye, Konstantopoulos & Hedges, 2004) θαη 

ζπλεπψο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ 

πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ (Σδηκνγηάλλεο, 2002). 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο επηηαγέο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ζηα κηθξά παηδηά (Uzzell, 1986; OECD, 2007; OECD, 2006) θαη ζπλάκα ηε 

πιεζψξα ησλ εξεπλψλ πνπ ηνλίδνπλ ηελ αλεπάξθεηα, ηα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Φ.Δ, πξνέθπςε ε αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο απηήο (Forsthuber, 

et al, 2011; ICSU, 2011; The Royal Society, 2010; Office for Science and Technology Policy, 

2010; Unesco, 2008; Osborne & Dillon, 2008; Rochard, et al, 2007; Whittle & Goel, 1999; 

American Association for the Advancement of Science, 1990). 

 Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη κέξνο κηαο επξχηεξεο έξεπλαο κε ηίηιν 

«ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ», ε νπνία 

νινθιεξψζεθε πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΑΡΗΣΔΗΑ II» ην νπνίν πινπνηείηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο: «Education  and Lifelong Learning» θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Διιάδα.  

 Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο 

απηήο, εληάζζεηαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ζην νπνίν βαζίζηεθε ε έξεπλα. Αξρηθά, 

γίλεηαη ιφγνο ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ Νεπηαγσγψλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαθηηθή 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Δηδηθφηεξα, θαηαγξάθνληαη νη έξεπλεο νη νπνίεο 

επηζεκαίλνπλ ηηο παξακέηξνπο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ 

γηα ηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ (Pajares, 1992; Bleitcher & Lindgren, 2005; Καξηψηνγινπ, 2006; 

Kallery & Psillos, 2001; Mellado, 1997; Mellado et al, 1998; Bartholomew et al, 2004; 
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Demirbolat, 2006; Spektor-Levy, Eylon & Scherz, 2008; Gencer & Cakiroglu, 2007 Sac kes, 

2012; Erden &Sönmez, 2011; Büyüktaskapu, 2010; Γεκεηξίνπ, 2010) θαζψο θαη πψο 

θαζνξίδνπλ ην θαζεκεξηλφ πιαίζην ησλ δξάζεσλ, απνθάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Σδηκνγηάλλεο, 2002; Westerback 1982, Haladyna and Shaughnessy 1982; 

Harlen 1985;  Καιιέξε & Φχιινο, 2001; Hagevic et al, 2010; Mellado et al, 1998;  

Απνζηφινπ & Κνπιατδήο, 2008;  Σδηκνγηάλλεο, 2002). Αθφκε, γίλεηαη ζχληνκε 

παξνπζίαζε ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

Νεπηαγσγψλ γηα ηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ (Εσγξάθνπ-Σζαληάθε, 2001; Κνιηφπνπινο, 2003; 

Μελαδνπνχινπ & Παξηζάιε, 2001; ΓΔΔΠ 2003; Johnson & Johnson 1988, 2000; Καθαλά, 

2008; Μαηζαγγνχξαο, 2000; Γεκεηξίνπ, 2010, Howes, 2008; Bartholomew et al, 2004; 

Σζηηνπξίδνπ, 2003;  Γεκεηξίνπ, 2010; Υαιθηά,2011; Καιιέξε  & Φχιινο, 2001;  

Σδηκνγηάλλε, 2002; Kallery θαη Psillos, 2002; Kallery, 2004; Peterson & French, 2008; 

Osborne θ.ά, 2003; Watters θ.ά., 2001). Δπηπξφζζεηα, θαηαγξάθνληαη νη έξεπλεο ζρεηηθά κε 

ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ νη Νεπηαγσγνί θαηά ηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ (Σδηκνγηάλλεο, 2002; 

Spektor-Levy, et., 2013; Kallery & psillos, 2002; Lucas and Dooley 1982; Purkey and Smith 

1983; Kallery & Psillos, 2001; Yilmaz-Tuzun, 2008; Βαξζάκνπ θ.ά., 2009; Καβαιάξε, 2007; 

Μελαδνπνχινπ & Παξηζάιε, 2001) θαη νη δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνληαη γχξσ απφ απηέο 

(Dass, 2001;  Καιιέξε, 2004; Watters θ.ά., 2001;  Kallery & Psillos, 2001; Dass, 2001; 

Yilmaz- Tuzun, 2008; Βαξζάκνπθ.ά., 2009; Shulman , 1986, 1987; Tamir, 1988; Grossman, 

1991; Kruger, Summers & Palacio, 1990;  Veiga, Pereira & Maskill, 1989; Γεκεηξίνπ, 2010 

θ.ά). Αθφκε, θαηαγξάθνληαη ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ φζσλ αθνξά ηε ζρέζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ λεπηαγσγψλ ζηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ 

(Wallace&Kang, 2004;  Spektor-Levy, Kesner Baruch & Mevarech, 2013; Kallery & Psillos, 

2002 ; Απγεηίδνπ, Παπαδνπνχινπ & Αιεμίνπ, 2014). ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο, γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά γχξσ απφ ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Φ.Δ, ηηο αιιαγέο πνπ θέξλεη ε επηκφξθσζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

 ην δεχηεξν κέξνο, αλαπηχζζεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο (ν 

ζθνπφο, ηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο, ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία). θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε 

κειέηε ησλ πξαθηηθψλ πέληε εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (ηνπ λνκνχ 

Φιψξηλαο) θαηά ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φ.Δ. Αλαιπηηθφηεξα, 

επηδηψθνληαη λα απαληεζνχλ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα.  
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1) Πνηέο είλαη νη θπξίαξρεο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ 

νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ Φ.Δ κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζε ζεσξεηηθφ, δηαινγηθφ 

θαη αλαζηνραζηηθφ επίπεδν;   

2) Τπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο/κεηαηνπίζεηο ζηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πνηέο κεηά ηε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε θιείδαο 

παξαηήξεζεο (βι. Παξάξηεκα Η) απφ θαηαξηηζκέλνπο εξεπλεηέο-παξαηεξεηέο. 

 ην ηξίην κέξνο, πεξηιακβάλεηαη ε πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Φ.Δ κεηά ηε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ηνπο (ζε ζεσξεηηθφ, 

πξαθηηθφ, δηαινγηθφ θαη αλαζηνραζηηθφ επίπεδν) θαη έπεηηα ησλ πηζαλψλ 

κεηαηνπίζεσλ/αιιαγψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ.  

 ην ηειεπηαίν κέξνο, πεξηγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο 

κειέηεο θαη παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε 

παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία. 

 

1.1 Πεποιθήζειρ ηων εκπαιδεςηικών πποζσολικήρ εκπαίδεςζηρ για ηη 

διδακηική ηων θςζικών επιζηήμων 

Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο θαηά ηνλ Pajares (1992) αλαπηχζζεη ζχλνια αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε 

έλα εθπαηδεπηηθφ δήηεκα θαη δηακνξθψλεη ζηάζεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ην 

θαζεκεξηλφ πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, απνθάζεηο θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ. 

πλεπψο, ν ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ λεπηαγσγνχ ηνλίδεηαη φηη είλαη θαζνξηζηηθφο γηα 

ηελ επηηπρή εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ 

(Σδηκνγηάλλεο, 2002:279).  

 Ζ δηακφξθσζε ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε εγθαζίζηαηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ 

(Pajares, 1992). Ζ αθαδεκατθή γλψζε πνπ ιακβάλεη θαηά ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ φζν νη αμίεο θαη νη αληηιήςεηο γηα ηε θχζε ησλ Φ.Δ, ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε ηνπο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο ηηο εθαξκφδεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

πνξεία (Bleitcher & Lindgren, 2005; Καξηψηνγινπ, 2006; Kallery & Psillos, 2001; Mellado, 

1997; Mellado et al, 1998). πγθεθξηκέλα, νη γλψζεηο ηνπ ζην αληηθείκελν απηφ είλαη 

αλάινγε κε ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζεη θαζψο θαη ηε 

πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Σδηκνγηάλλεο, 2002:279).  

 Δηδηθφηεξα, νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε θχζε ησλ Φ.Δ, γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηνπο, φζν νη γλψζεηο, νη εκπεηξίεο θαη νη ζηάζεηο ηνπο 

απέλαληη ζε απηέο, είλαη ζεκαληηθέο θαζψο επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ (Σδηκνγηάλλεο, 2002) θαη απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζην ζρνιηθφ πιαίζην (Abell, 1994; Appleton, 1995; Craven, 2002; 

Czerniak & Lumpe, 1996; Γεκεηξίνπ, 2007; Levitt, 2001; Mellado, Blanco & Ruiz, 1998; 

Palmer, 2001; Σζηηνπξίδνπ, 2003; Van Driel, et al 2001). Δπίζεο, εμίζνπ ζεκαληηθέο 

ζεσξνχληαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ξφιν ησλ ηδίσλ ζηελ εθαξκνγή 
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δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φ.Δ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλνχλ ην 

γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Bartholomew et al, 2004; 

Demirbolat, 2006; Spektor-Levy, Eylon & Scherz, 2008; Gencer & Cakiroglu, 2007). Ζ 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην κάζεκα ησλ Φ.Δ επηπξφζζεηα 

επεξεάδεη άκεζα θαη ηε ζηάζε πνπ νη καζεηέο ηνπο ζα αλαπηχμνπλ γηα ην κάζεκα 

ησλ Φ.Δ. γεληθά, θαη γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο εηδηθφηεξα (Westerback, 1982; 

Haladyna & Shaughnessy 1982; Harlen, 1985 απφ Καιιέξε & Φχιινο, 2001:57). Αθφκε, 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαζψο απηέο επεξεάδνπλ επίζεο ηνλ 

ηξφπν πνπ νη ίδηνη εθαξκφδνπλ ζην ζρνιείν ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ πξνζδηνξίδεη ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ 

(Hagevic et al, 2010; Mellado et al, 1998;  Απνζηφινπ & Κνπιατδήο, 2008: 513). πλεπψο, 

ρξήδεη επηηαθηηθή αλάγθε ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θαηάιιειε κάζεζε ησλ Φ.Δ ζηηο κηθξέο 

ειηθίεο (Σδηκνγηάλλεο, 2002:283). 

 Ζ θαηαγξαθή θαη θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κηα 

ζεηξά δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην γλσζηηθφ θαη ην παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν ησλ 

Φ.Δ, απνηειεί εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηα ηειεπηαία ρξφληα, δηεζλψο θαη ζηελ 

Διιάδα. Καη απηφ, γηαηί, φπσο αλαδεηθλχεηαη, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ Φ.Δ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Φ.Δ 

(Γεκεηξίνπ, 2010; Απνζηφινπ & Κνπιατδήο, 2008). 

 Αλαηξέρνληαο θαλείο ζηε βηβιηνγξαθία, εληνπίδεη πνιιέο έξεπλεο γηα ην πψο 

νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε επεξεάδνπλ ηηο 

πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο (Fang, 1996). Χζηφζν, είλαη 

πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ απηψλ ζρεηηθά κε ηε βαζκίδα ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, εληνπίδεηαη φηη νη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ λεπηαγσγψλ 

γηα ηηο Φ.Δ δελ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν εθηεηακέλεο κειέηεο ζηελ Διιάδα. 

Κάλνληαο κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ζηε βηβιηνγξαθία, ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

επηζεκαίλνπκε γηα πνηά πξάγκαηα έρνπλ θαηαγξαθεί πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο θαη 

αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ. 
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1.1.1 Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ζηάζεηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα ηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθώλ επηζηήκσλ 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, εληνπίδεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο γχξσ απφ ηε 

δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ Φ.Δ γηα ηε πξνζρνιηθή βαζκίδα (Kavalari θ.ά., 2012; French, 2004;  

Ravanis & Bagakis, 1998; Καθαλά & Καδέια, 2003; Καθαλά θ.ά., 2001), αιιά 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εξεπλψλ γχξσ απφ ηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο 

ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ. 

 ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε γεηηνληθή ρψξα ηεο Σνπξθίαο, 

εξεπλεηέο ζηξάθεθαλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπρλφηεηα δηδαζθαιίαο 

ησλ Φ.Δ ζην λεπηαγσγείν θαη επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ 

νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φ.Δ (Saçkes, 2012; Erden &Sönmez, 2011; 

Büyüktaskapu, 2010). Οη εξεπλεηέο απηνί, αλέδεημαλ σο παξάγνληεο ηελ 

παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηηο Φ.Δ ζην λεπηαγσγείν, 

ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην επίπεδν απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο 
1
ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δλψ, ε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

λεπηαγσγψλ δελ αλαδείρζεθαλ σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ Φ.Δ ζην λεπηαγσγείν. Απφ ηηο έξεπλεο απηέο αλαδείρζεθε αθφκε φηη 

νη λεπηαγσγνί δείρλνπλ κα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο Φ.Δ, σζηφζν δελ πινπνηνχλ 

ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ηάμε ηνπο θαη ζπλεπψο κφλν ε ζεηηθή ζηάζε ζηηο Φ.Δ 

δελ αξθεί γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ Φ.Δ ζην λεπηαγσγείν. 

(Erden & Sönmey, 2011:1162). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλν επίπεδν απην- 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ ζην λεπηαγσγείν, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο δελ πηνζεηνχλ επνηθνδνκεηηθέο κεζφδνπο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

(Büyüktaskapu, 2010). 

 ηελ Διιάδα, νη εξεπλεηέο ππνγξακκίδνπλ φηη  ππάξρνπλ λεπηαγσγνί νη 

νπνίνη εθθξάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη έρνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εθαξκνγή 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φ.Δ (Εσγξάθνπ-Σζαληάθε, 2001; Κνιηφπνπινο, 2003; 

Μελαδνπνχινπ & Παξηζάιε, 2001). Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί, αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία 

                                                           
1
 Θ αυτό- αποτελεςματικότθτα ςυνδζεται άμεςα με τισ εςωτερικζσ γνωςτικζσ διαδικαςίεσ και 

εκτιμιςεισ που κάνει ο εκπαιδευτικόσ για τθν αξία των ικανοτιτων του, για το πϊσ και κατά πόςο 

αιςκάνεται «άνεςθ» να υλοποιιςει με επιτυχία κάποιο διδακτικό ςτόχο (Pajarvs και Miller, 1994 ςτο 

Wingenbach κ.ά., 2007) 
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ησλ Φ.Δ ζηε πξνζρνιηθή βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη απφςεηο ηνπο ζπλάδνπλ κε 

ην θεληξηθφ ζθνπφ ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ησλ Φ.Δ (ΓΔΔΠ 2003; Johnson & 

Johnson 1988, 2000; Καθαλά, 2008; Μαηζαγγνχξαο, 2000). πγθεθξηκέλα, 

αληηιακβάλνληαη ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ ζην ζρνιείν θαη ηδηαίηεξα ζην λεπηαγσγείν, 

σο δηαδηθαζία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ θαη ηελ επαθή κε 

θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζηελ γλσξηκία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ 

αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζε απηφ, ζην πξνβιεκαηηζκφ θαη ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ γηα κειέηε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ, θαζψο 

θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ δεμηνηήησλ θαη 

ιηγφηεξν ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεψλ (Γεκεηξίνπ, 2010:19-20). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

απηνί δείρλνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη πξνηείλνπλ ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλνπλ σο θαηάιιειεο πξαθηηθέο γηα 

ηελ επηηπρή δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ ζην λεπηαγσγείν, ηε πξνζέγγηζε ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο κέζσ ησλ πεηξακάησλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, ηε ζχλδεζε ηεο κε ζχλδεζε ηεο 

κε δεηήκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ ζε κηθξέο 

νκάδεο, ην παηρλίδη ην νπνίν ηνλίδνπλ φηη «είλαη θαηαιιειόηεξε πξνζέγγηζε ηεο 

γλώζεο ησλ Φ.Δ ζην λεπηαγσγείν δηόηη απνηειεί βαζηθό εξγαιείν εκπινθήο ησλ κηθξώλ 

παηδηώλ ζηα θπζηθά θαηλόκελα ώζηε λα εκπινπηίζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο» θαη ηε 

βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Γεκεηξίνπ, 2010:21; 

Bartholomew et al, 2004; Σζηηνπξίδνπ, 2003).  

 Όζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ ζηε 

λεπηαθή ειηθία, ε έξεπλα αλαθέξεη φηη νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί (λεπηαγσγνί θαη 

δάζθαινη) ππνζηεξίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλεξγαζία κε ηα 

παηδηά θαη θαζνδήγεζε θαη ιηγφηεξν λα είλαη ζπκβνπιεπηηθφο. Θα πξέπεη λα 

παξνηξχλεη ηα παηδηά λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

καζεηέο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηδεψλ ησλ παηδηψλ γηα έλλνηεο θαη θπζηθά θαηλφκελα (Howes, 2008; Bartholomew et al, 

2004; Σζηηνπξίδνπ, 2003;  Γεκεηξίνπ, 2010:22-23). Δπίζεο, επξήκαηα εξεπλψλ ηνλίδνπλ 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αξρίζεη λα ζεσξνχλ φηη ν ξφινο ηνπο είλαη λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηα παηδηά ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ 

φπνπ ζπληεινχλ ξαγδαίεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο (π.ρ δεμηφηεηεο 

εξεπλεηηθήο ζθέςεο, θαιιηέξγεηα πεξηέξγεηαο θαη εξεπλεηηθφηεηαο, αλαπηχμνπ 



[18] 
 

ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη  ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ) παξά λα πξνεηνηκάζνπλ έλα κηθξφ 

αξηζκφ αηφκσλ κειινληηθψλ επηζηεκφλσλ (Guerra - Ramos et al, 2010; Spektor-Levy et 

al, 2008; Γεκεηξίνπ, 2010).  

 Παξφια απηά, εξεπλεηέο εληνπίδνπλ φηη νξηζκέλνη λεπηαγσγνί θαη δάζθαινη 

δελ ζεσξνχλ σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζηε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ηε δηδαζθαιία 

ησλ Φ.Δ (Γεκεηξίνπ, 2010:21), ιφγσ φηη νη έλλνηεο ησλ Φ.Δ δελ είλαη πξνζηηέο ζην 

λνεηηθφ επίπεδν ησλ κηθξψλ παηδηψλ/λεπίσλ (Σδηκνγηάλλε, 2002; Kallery θαη Psillos, 

2002; Kallery, 2004; Peterson & French, 2008; Osborne θ.ά, 2003). πλεπψο, νη 

λεπηαγσγνί δείρλνπλ δηζηαθηηθφηεηα θαη φρη απηνπεπνίζεζε απέλαληη ζηηο Φ.Δ 

(Watters θ.ά., 2001) θαζψο πηζηεχνπλ φηη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο εμαηηίαο ηεο ειιηπήο πξνεηνηκαζίαο θαη 

επηκφξθσζεο πάλσ ζηε δηδαθηηθή ηνπο, ησλ πεξηνξηζκέλσλ γλψζεσλ ησλ ίδησλ ζε 

έλλνηεο ηεο Φπζηθήο θαη θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ελλνηψλ 

ηεο Φπζηθήο), ηεο δπζθνιίαο ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γλψζεο ζε παηδαγσγηθή γλψζε 

θαζψο θαη ηεο δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηεο επηθνηλσλία (Kallery & Psillos, 

2001; Τilmaz-Tuzum, 2008; Βαξζάκνπ θ.ά, 2009; Γεκεηξίνπ, 2010:19). ε έξεπλα, 

κάιηζηα εληνπίδεηαη φηη ε ζρέζε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο Φ.Δ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε θνίηεζε ηνπο ζην ζρνιείν θαη απφ ηελ θαηεχζπλζε 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο, κε απηνχο πνπ είραλ αθνινπζήζεη ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε λα 

αληηκεησπίδνπλ ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ εθκάζεζε ελλνηψλ ησλ Φ.Δ (Γεκεηξίνπ, 

2010:18). Δπηπιένλ, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη 

είλαη θαηαξηηζκέλνη είλαη δπλαηφ λα απνηειέζεη θξίζηκν θξηηήξην ζηελ εθαξκνγή ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην ζρνιείν (Σζηηνπξίδνπ, 2003; Kallery & Psillos, 2001). Απφ ηα 

επξήκαηα πξνθχπηεη φηη νη λεπηαγσγνί έρνπλ ιαλζαζκέλε-πεξηνξηζκέλε αληίιεςε 

δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ησλ ελλνηψλ απηψλ ζηε λεπηαθή ηάμε (Υαιθηά,2011; 

Καιιέξε & Φχιινο, 2001) κε θάπνηεο εμαηξέζεηο λεπηαγσγψλ πνπ θαηέρνπλ 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε άιινπο εξεπλεηέο (Kruger, 1990; 

Kruger & Summers, 1988; Kruger et al., 1990; Lawrenz, 1986; Mant & Summers, 1993). 

πλεπψο, ε εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απέρεη απφ ην 

πξνηεηλφκελν αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Peterson & French, 2008; Osborne θ.ά, 2003).  
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1.2 Ππακηικέρ ηων νηπιαγωγών ζηη διδακηική ηων θςζικών 

επιζηήμων 

1.2.1 Οη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθώλα κε έξεπλεο/βηβιηνγξαθία 

Σν αληηθείκελν κειέηεο ησλ Φ.Δ θαίλεηαη λα κελ έρεη εληαρζεί δπλακηθά ζην 

πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Αλ θαη πνιινί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθή ζηάζε πξνο 

ην ξφιν ησλ Φ.Δ ζηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ παηδηψλ, δελ απνηειεί βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη δελ ζρεδηάδνπλ θαη δελ εθαξκφδνπλ 

νξγαλσκέλεο δξάζεηο ζρεηηθά κε θπζηθά θαηλφκελα θαη έλλνηεο (Σδηκνγηάλλεο, 2002). 

Αληίζεηα, θάπνηνη λεπηαγσγνί έρνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο Φπζηθέο 

επηζηήκεο θαη γηα απηφ είηε δε δηδάζθνπλ θαζφινπ ην κάζεκα απηφ ζηνπο καζεηέο 

είηε ην πξνζεγγίδνπλ πξφρεηξα ρσξίο θαλέλα φθεινο γηα ηνπο καζεηέο (Lucas & 

Dooley 1982; Purkey & Smith 1983; Kallery & Psillos, 2001; Yilmaz-Tuzun, 2008; 

Βαξζάκνπ θ.ά., 2009). 

 Όζνλ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ λεπηαγσγψλ θαηά ηε πξνζέγγηζε 

ελλνηψλ ησλ Φ.Δ, εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα ζηε κεζνδνινγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ επηιέγνπλ (Καβαιάξε, 2007). πλήζσο εληνπίδεηαη ηππνπνηεκέλε επηινγή ρξφλνπ, 

ηππνπνηεκέλε επηινγή πιηθψλ, αηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη 

δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία. Αθφκε, παξαηεξείηαη αλεπαξθήο- ιαλζαζκέλε γλψζε 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθείκελνπ θαη ζχγρπζε ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ. ηε έξεπλα ησλ 

Καιιέξε θαη Φχιινο (2011) κφιηο ην 21,9% ησλ ελλνηψλ ησλ Φ.Δ πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη ζπκβαηέο κε ηηο επηζηεκνληθά 

απνδεθηέο ζεσξίεο 

 ρεηηθά κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη λεπηαγσγνί θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ, ε Καβαιάξε (2007) αλαθέξεη φηη νη λεπηαγσγνί επηιέγνπλ 

γεληθφινγνπο ζηφρνπο π.ρ «εθηθηό λα επηηεπρζνύλ, ζηα παηδηά είλαη εύθνιν απιώο λα 

ηαμηλνκνύλ ζε θαηεγνξίεο  ε γλώζε πνπ παξέρεηαη δελ είλαη νινθιεξσκέλε, δελ 

ππάξρεη εμήγεζε θαη αηηηνιόγεζε ησλ θαηλνκέλσλ νη έλλνηεο πξνζεγγίδνληαη κε ζθνπό 

λα «πάξεη ην παηδί κηα ηδέα θαη όρη λα κάζεη πνιύ γεληθή γλώζε ησλ λεπηαγσγώλ» θαη 

ιαλζαζκέλνπο ιφγσ αλεπάξθεηαο γλψζεο ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 Χζηφζν, ζε κία έξεπλα ησλ Μελαδηπνχινπ & Παξηζάιε (2001) νη 

λεπηαγσγνί αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηεο κχεζε ησλ παηδηψλ ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο. Καηά ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο δεκηνπξγνχλ 
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πιαίζηα κάζεζεο εκπεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα ψζηε λα εηζάγνπλ ηα παηδηά ζε έλλνηεο 

θαη θαηλφκελα. Οξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο γεο, ηνπ 

δηαζηήκαηνο, ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ηνπ ήρνπ, ηνπ θσηφο, θ.ι.π. 

 

1.2.2 Οη δπζθνιίεο πνπ έρνπλ θαηαγξάθεη σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

ζηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθώλ επηζηήκσλ 

χκθσλα κε ηελ Veenman (1984), πνιιέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο- πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ νη νπνίεο 

εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. πλεπψο αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 Πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαηά ηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

αληηκεησπίδνπλ ηφζν νη έκπεηξνη φζν θαη νη ππνςήθηνη ή αξράξηνη εθπαηδεπηηθνί, 

σζηφζν ε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηαθέξεη κεηαμχ ηνπο (Fuller, 1969). Σα ζπλήζε 

πξνβιήκαηα ησλ έκπεηξσλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηνπο Fuller θαη 

Bown (1975) αθνξνχλ  ηεξαξρηθά α) ηνλ εαπηφ ηνπο (γλψζε πεξηερνκέλνπ, έιεγρνο 

ηάμεο, αμηνιφγεζε), β) ηε δηδαθηηθή ηνπο επίδνζε (κεζφδνπο, πιηθά, εμήγεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζηνπο καζεηέο, θαηάιιεια παξαδείγκαηα θαη απάληεζε εξσηήζεσλ 

καζεηψλ) θαη γ) ηνπο καζεηέο (επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηε κάζεζε ησλ). 

Αλάινγα κε ηελ αιιαγή ζηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ θαηά ησλ Fuller θαη Bown 

(1975) πεξηγξάθεηαη ην ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.   

 εκαληηθή ζέζε ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ 

ελαζρφιεζε κε ηηο Φ.Δ θαηέρεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο θαη εηδηθά ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε 

εμεηδίθεπζε ηνπ ζην αληηθείκελν ησλ Φ.Δ (Γεκεηξίνπ, 2010). Σα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεπαξθή ιεηηνπξγηθή 

γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Φ.Δ (Dass, 2011) θαη ηελ αλεπαξθψο αλαπηπγκέλε 

παηδαγσγηθή γλψζε ησλ Φ.Δ (Καιιέξε, 2004). Δηδηθφηεξα, ε βαζηθή δπζθνιία πνπ 

αλαθέξνπλ απνηειεί ε δπζθνιία λα πξνζαξκφζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ζεκάησλ πνπ 

εηζάγνπλ ζην επίπεδν ησλ λεπίσλ (παηδαγσγηθή γλψζε πεξηερνκέλνπ- παηδαγσγηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο γλψζεο) (Shulman, 1986, 1987; Tamir, 1988; Grossman, 1991; 

Leinhardt & Smith, 1985; Hashweh, 1987). 

 ρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εληνπίδνληαη επίζεο 

δπζθνιίεο. Σα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηνηρεηψδνπο 
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εθπαίδεπζεο ζηηο Φ.Δ, αθνξνχλ ηελ νξζφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο, ηελ νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα πιηθψλ (Dass, 

2001). Πην αλαιπηηθά, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεπηαγσγνί θαηά ηελ 

εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ Φ.Δ ζχκθσλα κε έξεπλεο (Watters θ.ά., 2001;  Kallery & 

Psillos, 2001; Dass, 2001; Yilmaz-Tuzun, 2008; Βαξζάκνπθ.ά., 2009) αθνξνχλ ηε κεηάδνζε 

ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίεο  ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε αλαζθάιεηα ησλ 

λεπηαγσγψλ απέλαληη ζηελ δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα γίλεηαη θαθή ρξήζε 

επηζηεκνληθήο γιψζζαο ή ακθίβνιεο εθθξάζεηο θαη λνήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα 

εληζρχνπλ ηηο επηζηεκνληθά ιαζεκέλεο αληηιήςεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο εθθξάζεηο 

ησλ λεπηαγσγψλ (Veiga, Pereira & Maskill, 1989). Ζ θαθή ρξήζε επηζηεκνληθήο 

γιψζζαο θαη νη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο παξαπιαλεηηθέο εθθξάζεηο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε ζηα κηθξά παηδηά, ηδηαίηεξα 

φηαλ απηά βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ελλνηψλ (Kruger, Summers & 

Palacio, 1990). Γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε αλζξσπνκνξθηζκνχ θαηά ηε δηδαθηηθή ησλ 

Φ.Δ ζηα λήπηα πνιιέο θνξέο έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε 

ηνπ εγσθεληξηζκνχ
2
 απφ ηα παηδηά. Δπηπξφζζεηα,  εληνπίδνληαη δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν 

πνπ απαηηείηαη λα αθηεξψζνπλ νη λεπηαγσγνί ηφζν γηα ην ζρεδηαζκφ φζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ζηε 

ηάμε, εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ εκεξήζησλ απαηηήζεσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ (Dass, 2001). 

Δπηπξφζζεηα, εληνπίδνληαη δπζθνιίεο ζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Καιιέξε, 2004). ε έξεπλα ησλ Μελαδηπνχινπ & Παξηζάιε 

(2001), έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη λεπηαγσγνί είλαη ην 

αλεπαξθέο δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

θαζψο ε ειιηπήο ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηνπ λεπηαγσγνχ ζρεηηθά κε ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Γπζηπρψο νξγαλψλνληαη ειάρηζηα εμεηδηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα ηνπο λεπηαγσγνχο πνπ αθνξνχλ ηηο Φ.Δ.   

 Σέινο, ηα πξνβιήκαηα  σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ησλ Φ.Δ αθνξνχλ θαη ηνπο καζεηέο θαη ηελ 

επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ κάζεζε ηνπο. Δηδηθφηεξα, ηα πξνβιήκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ηε κε 

θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ απφ ηε πιεπξά ησλ λεπίσλ, ην 

κηθξφ ελδηαθέξνλ θαη ηε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο ησλ παηδηψλ (Γεκεηξίνπ, 2010:20). 

 πλεπψο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα ζηάδηα ησλ Fuller θαη Bown (1975), «εληνπίδεηαη κία 

                                                           
2
 φμφωνα με τον Piaget (1951) 
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θαζπζηέξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζηηο Φ.Δ ή αιιηώο κηα πηώζε ζε πξνεγνύκελα ζηάδηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο ζηνλ ηνκέα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ» (Καιιέξε, 

2004:194). 

 

 

 

1.3 Ζ ζσέζη πεποιθήζεων και ππακηικών ηων εκπαιδεςηικών 

πποζσολικήρ εκπαίδεςζηρ ζηη διδακηική ηων θςζικών επιζηήμων 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαηά ηελ θαιιηέξγεηα επηζηεκνληθψλ 

δεμηνηήησλ (Gelman, Brenneman, Macdonald & Moisés, 2010) θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ 

επεξεάδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ επηινγέο. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε 

ζρέζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κάιηζηα 

επηζεκαίλνπλ φηη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνληαη απφ 

ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Fang, 1996). Χζηφζν, ζρεηηθά 

κε ηε ζρέζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηε δηδαθηηθή 

ησλ  Φ.Δ ιίγεο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

 Οη έξεπλεο απηέο, παξνπζηάδνπλ φηη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ αληαλαθινχλ θάπνηεο απφ ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο  γηα απηέο θαη ζπλεπψο ζπλδένληαη κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο 

Φπζηθέο επηζηήκεο (Wallace&Kang, 2004; Spektor-Levy, Kesner Baruch & Mevarech, 

2013). Νεπηαγσγνί κε αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο Φ.Δ νξγαλψλνπλ πξφρεηξα 

δξαζηεξηφηεηεο Φ.Δ ή θαζφινπ (Lucas and Dooley 1982; Purkey & Smith, 1983), ελψ 

λεπηαγσγνί κε ζεηηθέο αληηιήςεηο νξγαλψλνπλ θαηάιιεια πιαίζηα γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα επηζηεκνληθψλ δεμηνηήησλ (Μελαδηπνχινπ & Παξηζάιε, 2001).  

 Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο ζηηο νπνίεο νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηά ηε νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ Φ.Δ δελ είλαη ζπλεπείο κε ηνηο πεπνηζήζεηο ηνπο 

(Kallery & Psillos, 2002; Mansour, 2013). Δηδηθφηεξα, εληνπίδεηαη φηη θάπνηνη 

λεπηαγσγνί αλ θαη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ζεκαζία ηεο δηεξεχλεζεο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ εμνηθεηψλνπλ ηα παηδηά κε ηελ παξαγσγή γλψζεο, νη πξαθηηθέο πνπ 

πεξηγξάθνπλ δελ είλαη απαξαίηεηα ζπλεπείο κε απηφ ην κνληέιν νξγάλσζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ΦΔ ζην λεπηαγσγείν πνπ ππνζηεξίδνπλ (Απγεηίδνπ, Παπαδνπνχινπ & 
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Αιεμίνπ, 2014 ππφ δεκνζίεπζε). Σελ εηθφλα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ κπνξνχκε λα ηελ 

βαζίζνπκε ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε, ε νπνία 

πηζαλφλ λα πεξηνξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην λα αθνινπζήζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο θαη λα δηδάμνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζεσξίεο. 

 Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ε εηθφλα είλαη αζαθήο θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε θαη κειέηε ε ζρέζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

λεπηαγσγψλ ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ. 

 

 

 

1.4 Δπιμόπθωζη εκπαιδεςηικών & αλλαγέρ ζηιρ εκπαιδεςηικέρ 

ππακηικέρ  

Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη βαζηθφο ππιψλαο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ κνληεινπνίεζε θαη ππνζηήξημε ησλ επηζηεκνληθψλ δεμηνηήησλ 

(Gelman, Brenneman, Macdonald & Moisés, 2010). Οη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ηνπ 

ζρεηηθά κε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαζνξίδνπλ ην θαζεκεξηλφ πιαίζην ησλ 

δξάζεσλ, απνθάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ (Pajares, 1992). Χο επαθφινπζν, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ επηηπρία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ιφγσ ηεο άκεζεο επηξξνήο ηνπ ζηνπο καζεηέο θαη ζηε κάζεζε, θαη 

ζπλεπψο ν ξφινο ηνπ πξέπεη λα κειεηεζεί θαη λα αληηζηνηρεζεί κε ηηο αλάγθεο ηεο 

επνρήο (Lumpe, et al, 2012; Fullan, Hill & Crevola, 2006; Borko, 2004; Nye, 

Konstantopoulos & Hedges, 2004). 

 Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζηξαθεί ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί 

επηηαθηηθή αλάγθε ιφγσ ηεο ειιηπήο αξρηθή εθπαίδεπζε ηνπο, ησλ εμειίμεσλ ζηελ 

παηδαγσγηθή έξεπλα, ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ θνηλσληθφ πεξηβάιινληνο ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαία ηερλνινγηθή πξφνδν, πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηα θαη  

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη επίζεο 

αλαγθαία ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

σο επαγγεικαηία, ν νπνίνο νθείιεη λα εθζπγρξνλίδεη ηηο παηδαγσγηθέο ηνπ γλψζεηο 
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θαη πξαθηηθέο, ζε έλα πιαίζην δηα βίνπ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο 

(Γθξίηδηνο, 2006; Terhart, 1998). 

 Καηά ηελ Γαζθνιηά (2000), ε επηκφξθσζε αλαθέξεηαη ζε πνιιέο ιεηηνπξγίεο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηε πξνζσπηθή αλάπηπμε 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ θιάδν ή επαγγεικαηηθφ 

ρψξν. Ο φξνο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε έρεη δηηηή δηάζηαζε, αθνχ ζεσξείηαη 

ηζνδχλακνο κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη πνξείαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη νη ζθέςεηο, νη αληηιήςεηο, νη εξκελείεο, νη πεπνηζήζεηο θαη νη αμίεο 

πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ (King, 1999). Οη δηαζηάζεηο απηέο παξαπέκπνπλ 

ζηηο καζεζηαθέο δηεξγαζίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ δάζθαιν λα αληηκεησπίζεη άκεζα 

θαη απνηειεζκαηηθά ηα νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά θαζεκεξηλά θαηά ηελ 

αληηπαξάζεζή ηνπ κε ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ (EURYDICE, 1995; Μαηζαγγνχξαο, 1999). 

  Όζνλ αθνξά ζην πεδίν ηεο δηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο εμειίμεηο ζην ρψξν 

ηεο δηδαθηηθήο ησλ ΦΔ θαη έρνπλ αλαδεηρζεί λένη πξνζαλαηνιηζκνί αλαθνξηθά κε ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηνπο (Uzzell, 1986; Gelman, Brenneman, Macdonald & 

Moisés, 2010). Ζ επηθέληξσζε ζηε ζρνιηθή επηζηήκε έρεη κεηαηνπηζζεί απφ ηελ 

κάζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ πξνο ηελ επηζηεκνληθή δηαδηθαζία θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο (Spektor-

Levy et al., 2009). ηα ειιεληθά Α.Π ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο εληνπίδεηαη θάπνηα 

επηθέληξσζε ζηηο δεμηφηεηεο ηεο επηζηεκνληθή κεζφδνπ, σζηφζν νη λεπηαγσγνί 

δίλνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ επηζηεκνληθέο 

δεμηφηεηεο θαη  λα εκπιαθνχλ κε ηελ επηζηεκνληθή (Kallery & Psillos, 2002; Απγεηίδνπ, 

Παπαδνπνχινπ & Αιεμίνπ 2014 ππφ δεκνζίεπζε). πλεπψο, έξεπλεο έρνπλ ζηξαθεί ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ θαη αλαδεηθλχνπλ ζπλερψο λέεο 

πξαθηηθέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

 πγθεθξηκέλα, ζχγρξνλεο έξεπλεο γχξσ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ, πξνηείλνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ ελζσκάησζε πξαθηηθψλ 

πνπ εληζρχνπλ ηελ δηεξεχλεζε ηεο κάζεζεο αιιά θαη ηελ δηδαζθαιία ηεο 

δηαδηθαζηηθήο γλψζεο (Spektor-Levy et al., 2009). Δπίζεο, κία αθφκε παξάκεηξνο 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Ornit+Spektor-Levy%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Ornit+Spektor-Levy%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Ornit+Spektor-Levy%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Ornit+Spektor-Levy%22
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πνπ ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ είλαη θαη ε 

κεηάβαζε απφ ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Ζ δηαδηθαζία απηή 

είλαη δχζθνιε θαη ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο ζην πεδίν 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  

 Χο πξσηαξρηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο, ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σα ζπλαηζζήκαηα ππάξρνπλ θαζεκεξηλά ζην ιφγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ παηδηψλ θαη εληνπίδνληαη ζην ιφγν (ιεθηηθφ ε κε) πνπ εθείλνη 

ρξεζηκνπνηνχλ (Zempylas, 2003). Δπίζεο, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (απηνεθηίκεζε, ππνκνλή, επειημία) επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 

δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. Αθφκε ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο σο ηνπο ηξφπνπο 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

(Kallery, 2014). Έλαο άιινο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε 

δηδαζθαιία είλαη ην ελδηαθέξνλ. ε έξεπλεο ππνγξακκίδεηαη φηη ην ελδηαθέξνλ 

απνηειεί ην ζεκείν έλαξμεο ηεο αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθνχ -παηδηνχ (Zahorik, 

1996) θαζψο θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα 

ην αληηθείκελφ ηνπο.  

 εκαληηθφ θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ Φ.Δ απνηεινχλ νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ π.ρ γηα ην ηη είλαη εθπαίδεπζε, 

πψο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πνηά είλαη ε 

θχζε ησλ Φπζηθψλ θ.η.ι. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ θαη εθαξκφδεηαη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ Φ.Δ, ηελ επηινγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ καζεηψλ  θαη ηε ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ (Mellado, 1998; Tobin at al, 1994; 

Nespor, 1987; Porter & Brophy, 1987; Porter & Freeman, 1986). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζε  επθαηξίεο νη νπνίεο βαζίδνληαη 

ζε ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαζψο θαη ζε δηαδηθαζίεο ζπδήηεζεο κέζα 

ζε πιαίζηα θνηλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα εμεηάζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο 

θαη ηηο παξαδνρέο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε κειινληηθή ηνπο 

δξάζε (Easton, 2008 :757; Whitcomb, Βνrko & Liston, 2009:209; Frost et.al., 2010). 

Με ηελ παξαπάλσ πξνυπφζεζε ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε έρεη ηε ζεκαζία κηαο 
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ζπλερήο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο θαη επαλεμέηαζεο ησλ ζεζκηθψλ, πξαθηηθψλ θαη 

εζηθάψλ ζηνηρείσλ ηεο δηδαζθαιίαο ( Cochran - Smith & Lytle , 2009).  Χζηφζν, ζε 

έξεπλεο πνπ θαηαγξάθνληαη γηα κεηαξξχζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ θαη 

βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξαηεξείηαη αγλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ 

πεπνηζήζεσλ (Nespor, 1987), νη νπνίεο ζπρλά ιεηηνπξγνχλ θαη σο θίιηξν (Van Driel, 

Beijard & Verloop, 2001) ζην κεηαζρεκαηηζκφ. ε έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη 

ηε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληνπίδνληαη νη εμήο πεξηπηψζεηο. Όηαλ ε 

κεηαξξχζκηζε έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο πεπνηζήζεηο, νη εθπαηδεπηηθνί ηελ 

αξλνχληαη ή ηελ δέρνληαη επηθαλεηαθά (Cotton, 2006; Cronin-Jones, 1991; Olson, 1981; 

Yerrick, Parke & Nugent, 1997; Avgitidou, Papadopoulou & Alexiou, 2014 in print, Mansour, 2013). 

πλήζσο ε πεξίπησζε απηή εληνπίδεηαη ζε πην έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο (Van Driel, et 

al, 2005) ή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξφζζεηεο γλψζεηο ζην αληηθείκελν (π.ρ. 

κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ, δεχηεξν πηπρίν Παηδαγσγηθήο). Δλψ, φηαλ νη πεπνηζήζεηο 

ηνπο ζπκθσλνχλ κε ηε θηινζνθία ησλ αιιαγψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ηηο δέρνληαη κε 

ελζνπζηαζκφ ή/θαη εθεπξίζθνπλ δηθέο ηνπο πξαθηηθέο (Wallace & Priestley, 2011; Levitt, 

2001) πνπ ζπλάδνπλ κε ηε λέα αληίιεςε. 

 Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ απνηειεί 

ε γλψζε ηνπ πιαηζίνπ δειαδή ε γλψζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ πνπ έρεη θάζε 

εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε παηδαγσγηθή γλψζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ (Schulman, 1986). Σέινο, έρεη βξεζεί (Supovitz, 2000) φηη νη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ, φπσο ε ηνπνζεζία ελφο 

ζρνιείνπ θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ γχξσ απφ ην ζρνιείν.  
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2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

ηνλ θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Παξνπζηάδεηαη ν 

ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο, ε 

κέζνδνο ηεο έξεπλαο, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

 

 

2.1 κοπόρ και επεςνηηικά επωηήμαηα 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζθνπφ λα κειεηήζεη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά 

ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φ.Δ.  

 Σα επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ επηδηψθνληαη λα απαληεζνχλ κέζσ απηήο ηεο 

κειέηεο είλαη ηα αθφινπζα. 

1) Πνηέο είλαη νη θπξίαξρεο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ 

νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ Φ.Δ κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζε ζεσξεηηθφ, δηαινγηθφ 

θαη αλαζηνραζηηθφ επίπεδν;   

2) Τπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο/κεηαηνπίζεηο ζηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πνηέο κεηά ηε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 

 

2.2 ςμμεηέσονηερ ζηην έπεςνα  

Σν δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηήο ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 5 Νεπηαγσγνί ηνπ 

Ννκνχ Φιψξηλαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί απηνί δελ επηιέρζεθαλ 

ηπραία, αιιά έπεηηα απφ επηινγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ πξνθήξπμε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ην πξφγξακκα ΑΡΗΣΔΗΑ ΗΗ. Ζ επηινγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ βάζε νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη έπεηηα απφ πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε ελψπησλ ηξηκεινχο επηηξνπήο (Δθπξνζψπσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο). 

 Όζνλ αθνξά ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηιέρζεθαλ, ε πιεηνλφηεηα 

ησλ ζπκκεηερνπζψλ πξνέξρνληαλ απφ Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Νεπηαγσγψλ (4/5 

εθπαηδεπηηθνί), ελψ κφλν κία απφ ρνιή Νεπηαγσγψλ. Οη 2/5 ζπκκεηέρνπζεο ήηαλ 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπII θαη ΔθπV), κε ηε κία 
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λα έρεη θνηηήζεη θαη ζε δηδαζθαιείν (ε εθπαηδεπηηθφο ΔθπV). Δπηπιένλ, φιεο νη 

λεπηαγσγνί δηέζεηαλ πνιπεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απνθεχγνληαη ζθφπηκα αλαθνξέο ζε ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

αλαθνξά ζην πξφζσπφ ηνπο ζα γίλεηαη κε ηε κνξθή: ΔθπΗ, ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ, ΔθπΗV θαη 

ΔθπV.  

 

 

2.3 Μέθοδορ έπεςναρ 

Όζνλ αθνξά ηε κέζνδν ηεο έξεπλαο απηήο, επηιέρζεθε ε παξαηήξεζε 
3
θαη κάιηζηα  

νξίζηεθαλ πέληε εξεπλεηέο γηα ηελ παξαηήξεζε θάζε λεπηαγσγνχ.  

 Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλα απηή αμηνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε παξαηήξεζε 
4
 

κέζσ κίαο θιείδαο παξαηήξεζεο (βι. ΠαξάξηεκαΗ), ε νπνία πέξα απφ ηε 

πξνθαζνξηζκέλε κνξθή ηεο δίλεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ/ζηελ εξεπλεηή/-ηξηα 

λα ζπκπιεξψζεη ζέκαηα, ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο, πνπ δελ ελππήξραλ ζηνπο αξρηθνχο 

άμνλεο (π.ρ. πεξηείρε ηελ ελφηεηα «ινηπά ζηνηρεία παξαηήξεζεο»).  

 Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ην είδνο ηεο κε ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο, κε ηνπο παξαηεξεηέο λα κελ αλακεηγλχνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

νκάδαο πνπ εξεπλνχλ. Με ηνλ ηξφπν κεγηζηνπνηείηαη ε νπδεηεξφηεηα θαη ακεξνιεςία 

πνπ ζα αληηκεησπίζεη ν εξεπλεηήο/ηξηα ηα δεδνκέλα (Cohen & Manion, 1997). 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ζ παξαηήξεζε πξνζθέξεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέμεη «δσληαλά» δεδνκέλα 

απφ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Cohen, Manion & Morrison, 2007) θαζψο θαη λα δεη επηηφπνπ 

απηά πνπ ζπκβαίλνπλ θαη φρη σο δεπηεξνγελή δεδνκέλα (Patton, 1990).   

4
 ε κηα εκηδνκεκέλε παξαηήξεζε ν/ε εξεπλεηήο/-ηξηα δηαζέηεη κία αηδέληα ζεκάησλ, αιιά 

γηα λα θσηηζηνχλ ηα ζέκαηα απηά, ηα ζηνηρεία ζπιιέγνληαη κε έλα πνιχ ιηγφηεξν 

πξνθαζνξηζκέλν ή ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 



[29] 
 

2.4 Δπεςνηηικό επγαλείο 

Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο αμηνπνηήζεθε κία θιείδα  

παξαηήξεζεο (βι. Παξάξηεκα Η). Με βάζε ηε θιείδα απηή, ζπιιέρζεθαλ ηα 

δεδνκέλα απφ ηνπο εξεπλεηέο.  

 Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηε θιείδα παξαηήξεζεο, ε επηινγή ησλ αμφλσλ 

βαζίζηεθε ηφζν ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο «θαιήο» ΓΜΑ, φπσο απηά 

παξνπζηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Ενππίδεο, θ.α., 2013; Καξηψηνγινπ, 2006; πχξηνπ, 

2002) θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΑΡΗΣΔΗΑ ΗΗ ε νπνία θξίζεθε ζεκαληηθή γηα ηε κειέηε ησλ 

δηεξεπλεηηθά θαη δηαδηθαζηηθά θαηεπζπλφκελσλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά 

ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ. πλεπψο ε θιείδα πεξηειάκβαλε ηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο 

άμνλεο. Σνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

ηδεψλ ησλ παηδηψλ, ηε δηδαθηηθή κέζνδν (κε έκθαζε ζην βαζκφ πηνζέηεζεο κίαο 

δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο), ηε κνξθή ηεο ιεθηηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηα παηδηά, ηελ αμηνπνίεζε επνπηηθνχ πιηθνχ (κε έκθαζε ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο, ηεο κνληεινπνίεζεο θαη ησλ ΣΠΔ), ηε ζαθή ελίζρπζε 

ηεο δηαδηθαζηηθήο γλψζεο, θαη ηε ζαθή ελίζρπζε ηεο επηζηεκνινγηθήο γλψζεο.  ηε 

παξνχζα έξεπλα επηθεληξσζήθακε ζηνπο παξαπάλσ άμνλαο εθηφο ζηνλ άμνλα 

επηζηεκνινγηθή γλψζε δηφηη ζηηο επηκνξθψζεηο δελ δφζεθε έκθαζε ζε απηφ ην 

θνκκάηη.  

 Δπίζεο, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη παξαπάλσ ε έξεπλα απηή είλαη πξνέθηαζε 

κηαο επξχηεξεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ππήξραλ θαη άιινη άμνλεο ζηε θιείδα πνπ δελ 

αμηνπνηήζεθαλ ή δελ ζπκπιεξψζεθαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππήξρε έλα θνκκάηη ηεο 

θιείδαο παξαηήξεζεο ην νπνίν αθνξνχζε ζην ζπλνιηθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ κνληέινπ 

δηδαζθαιίαο, ζην πιαίζην θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, αλά θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ δελ 

αμηνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. Αθφκε, ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη ν άμνλαο ηεο 

«πξνεηνηκαζίαο θαη επίζθεςεο ζε ρψξνπο ΣΔΠ».  

 Ζ θιείδα παξαηήξεζεο πεξηειάκβαλε ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα. Ο θάζε άμνλαο πεξηείρε έλαλ αξηζκφ δεηθηψλ (βι. Παξάξηεκα Η). Ο/ε 

εξεπλεηήο/-ηξηα θαινχληαλ λα ζεκεηψζεη ζε θάζε δείθηε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πεξηέγξαθε ν δείθηεο κε βάζε άιινηε κία 3-βαζκε θιίκαθα 
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(1=θπξίαξρε πξαθηηθή, 2=ιίγεο θνξέο, 3=θαζφινπ) θαη άιινηε κε «Ναη/Όρη», 

αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εξψηεζεο. Δπίζεο, ζεκείσλε ζε θάζε δείθηε ηεθκήξηα 

(δειαδή, νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο πνπ λα εληζρχνπλ ηελ 

απάληεζε πνπ δφζεθε ζηε ζηήιε ηεο ζπρλφηεηαο), αιιά θαη παξαηεξήζεηο (δειαδή, 

νηηδήπνηε ζεσξνχζε πηζαλφλ ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία θαη άμηδε λα 

αλαθεξζεί). 

 εκαληηθφ επίζεο είλαη λα επηζεκαλζεί φηη απηή ε θιείδα παξαηήξεζεο 

αμηνπνηήζεθε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Χζηφζν, ζε απηή ηε 

θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Β θάζε) δηαθνξνπνηήζεθε θαη θάπνηνη δείθηεο 

αθαηξέζεθαλ.  

 

 

 

2.5 Δπεςνηηική διαδικαζία 

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα/ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ηεο ζπιινγήο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, 

επηζεκαίλνληαη δεηήκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο. 

 

2.5.1 ηάδηα έξεπλαο 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ε έξεπλα απηή απνηειεί πξνέθηαζε κηα επξχηεξεο έξεπλαο κε 

ηίηιν «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» 
5
ε νπνία πινπνηείηαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΑΡΗΣΔΗΑ ΗΗ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. ην πξφγξακκα απηφ ππάξρνπλ Σξείο θάζεηο. Ζ πηινηηθή θάζε θαηά 

ηελ νπνία εμεηάδεηαη ε αξρηθή θαηάζηαζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ επηιέγνπλ θαη 

αθνινπζνχλ ήδε νη εθπαηδεπηηθνί. Ζ Α θάζε θαηά ηελ νπνία δίλεηαη ζηνπο/ζηηο 

εθπαηδεπηηθνχο κηα έηνηκε ΓΜΑ, σο έλα παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο, ηελ νπνία 

θαινχληαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ φπσο λνκίδνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζηελ ηάμε. Καη ε 

Β θάζε θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ζρεδηάζνπλ απφ κφλνη/-εο ηνπο 

κία ΓΜΑ θαη λα ηελ εθαξκφζνπλ ζηελ ηάμε. Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηε Α 

θαη Β θάζεο ζηε βαζκίδα ηεο πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. εκαληηθφ είλαη λα 

                                                           
5
 Για περαιτζρω πλθροφορίεσ http://research.flo.uowm.gr/sted/ 
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επηζεκαλζεί φηη κεηαμχ ηεο πηινηηθήο θαη ηεο Α’ θάζεο, αιιά θαη κεηαμχ ηεο Α’ θαη 

ηεο Β’ θάζεο  νη εθπαηδεπηηθνί δέρνληαη αλαηξνθνδφηεζε, θαη ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή ππνζηήξημε. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα ζεσξεηηθέο ππνζηεξίμεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ ζε κνξθή 

ζεκηλαξίνπ (10 ψξεο) θαηά ηηο νπνίεο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε βαζηθψλ αμφλσλ ζηε 

δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ (κεηαζρεκαηηζκφο πεξηερνκέλνπ, ηδέεο παηδηψλ, δηδαθηηθή 

καζεζηαθή αθνινπζία ΓΜΑ, δηεξεχλεζε, δηαδηθαζηηθή γλψζε θαη αλαζηνραζκφο). 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 7 ζπλαληήζεηο κε ηηο λεπηαγσγνχο δηάξθεηαο 2-3  σξψλ θαη 

βαζηθφ ζηφρν ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηε ΓΜΑ θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ   

ζεσξεηηθψλ φξσλ κε πξαθηηθέο δηαδηθαζίεο ζην λεπηαγσγείν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ νη εθπαηδεπηηθνί κειεηνχζαλ ην πιηθφ, εηνίκαδαλ  εξσηήκαηα θαη 

πξνηάζεηο πνπ επεμεξγαδφηαλ φιε ε νκάδα ησλ λεπηαγσγψλ  θαη ησλ ζπληνληζηψλ 

ηεο ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ. Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ έγηλαλ  

επηπιένλ ζπδεηήζεηο γηα ηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη λεπηαγσγνί 

θαηά ηελ εθαξκνγή ζηηο ηάμεηο ηνπο (4 ψξεο). 

 

2.5.2 Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηηο 

θπξίαξρεο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά απφ επηκνξθψζεηο, 

αλαηξνθνδνηήζεηο, ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο ππνζηεξίμεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «ΑΡΗΣΔΗΑ ΗΗ» (Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο).  

 ε πξψηε θάζε, επηρεηξήζεθε κία ζπγθξηηηθή αλάιπζε, αλά άμνλα (βι. 

Πίλαθα_2- Πίλαθα_7), ησλ κέζσλ Όξσλ (Μ.Ο) ησλ δεδνκέλσλ  απφ ηηο θιείδεο 

παξαηεξήζεσλ ησλ  παξαηεξεηψλ ηεο Β θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζηνηρεηψδεο 

πνζνηηθή αλάιπζε). Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή αλάιπζε ηεο Β θάζεο ε 

νπνία αλέδεημε ηηο θπξίαξρεο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ θαηά ηε 

κειέηε ησλ καγλεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηε βαζκίδα ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο 

(αηνκηθφ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ). Σέινο, επηρεηξήζεθε κία ζπγθξηηηθή αλάιπζε  

ησλ δεδνκέλσλ ησλ αμφλσλ ησλ δχν θάζεσλ, ψζηε λα παξνπζηαζηνχλ νη 

κεηαηνπίζεηο ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο ησλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

έπεηηα απφ ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε (Α θάζε- Β θάζε εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

«ΑΡΗΣΔΗΑ ΗΗ»).  
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 ηελ ελφηεηα απηή ζα πεξηγξαθζνχλ ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ ζε απηή 

ηε θάζε. 

 1ν βήκα: Αθνχ ζπιιέρζεθαλ απφ θάζε παξαηεξεηή νη θιείδεο παξαηήξεζεο 

(6 θιείδεο απφ θάζε παξαηεξεηή), πξαγκαηνπνηήζεθε έλαο πξψηνο έιεγρνο σο πξνο 

ηελ πιεξφηεηα ησλ θαηαγξαθψλ ησλ θιεηδψλ παξαηήξεζεο θαη κεηά απφ 

επηθνηλσλία κε ηνπο παξαηεξεηέο ζπκπιεξψζεθαλ ψζηε λα είλαη πιήξεηο.  

 2ν βήκα: Αθνχ καο ζηάιζεθαλ νη θιείδεο ησλ παξαηεξεηψλ ζπκπιεξσκέλεο, 

έγηλε δηαζηαχξσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ θιεηδψλ κε «ηηο ζεκεηψζεηο πεδίσλ» ησλ 

παξαηεξεηψλ πνπ είραλ αλαξηεζεί ζηε πιαηθφξκα DROBOX. Μεηαμχ ησλ 

παξαηεξεηψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο «αζπκθσλίεο». 

πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ δηαξζξψζεσλ πνπ δεηήζεθε ήηαλ 8,33% ζην ζχλνιν 

ησλ 120 θαηαγεγξακκέλσλ δεηθηψλ. Σν πνζνζηφ απηφ δείρλεη φηη νη θαηαγξαθέο ζηηο 

θιείδεο ήηαλ ζε πνιχ 8κεγάιν πνζνζηφ πιήξεηο ηφζν βαζκνινγηθά φζν θαη σο πξνο 

ηελ αλαθνξά θαηάιιεισλ ηεθκεξίσλ (βι. Πίλαθα_1).  
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Πίνακαρ _1: Αζπκθσλία παξαηεξεηψλ-εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηηο θιείδεο παξαηήξεζεο 

ΑΤΜΦΧΝΗΑ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΧΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ 

 1Ζ ΚΛΔΗΓΑ 2Ζ ΚΛΔΗΓΑ 3Ζ ΚΛΔΗΓΑ 4Ζ ΚΛΔΗΓΑ 5Ζ ΚΛΔΗΓΑ 6Ζ ΚΛΔΗΓΑ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ 
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1.1                               

1.2                               

1.3                               

1.4                               

1.5                               

1.6                               

1.7                               

2.1                               

2.2                  Υ             

2.4                               

3.1                               

3.2                               

3.3                               

3.4       Υ                        

3.5                               

3.6α                               

3.6β   Υ                            

3.6γ                               

3.7                               

3.8                               

3.9                               

3.10                               

3.11α                               

3.11β                               

3.11γ Υ                              

4.1                               

4.2                               

4.3                               

4.4                               

4.5             Υ                 Υ 

4.6                              Υ 

4.7                               

4.8                               

4.9                               

4.10     Υ                          

5.1                               

5.2α                               

5.2β                               

5.3                               

5.4                               

5.5                               

6.1                              Υ 

6.2                              Υ 

6.3                               

7.1                               

7.2                               

7.3                               

7.4   Υ                            

7.5                               
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 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ππήξραλ θάπνηεο αζπκθσλίεο 

κεηαμχ εξεπλεηψλ θαη παξαηεξεηψλ σο πξνο ηε ζπκπιήξσζε ησλ θιεηδψλ. 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη δχν θνξέο παξαηεξήζεθε αζπκθσλία ζηε 

παξάκεηξν ηεο θιείδαο 4.5 «Παξνηξύλεη ηα παηδηά λα αηηηνινγήζνπλ θαη λα δώζνπλ 

παξαδείγκαηα γηα ηηο απόςεηο ηνπο» αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο παξαηεξεηέο θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο θιείδεο παξαηήξεζεο. Δπίζεο παξαηεξήζεθε αζπκθσλία ζε δηαδνρηθέο 

παξακέηξνπο ηεο ίδηαο θιείδαο παξαηήξεζεο ηνπ ίδηνπ παξαηεξεηή φπσο ζηηο 4.5 

«Παξνηξύλεη ηα παηδηά λα αηηηνινγήζνπλ θαη λα δώζνπλ παξαδείγκαηα γηα ηηο 

απόςεηο ηνπο» θαη 4.6 «Δληζρύεη ηνλ (δηεξεπλεηηθό) δηάινγν κεηαμύ ησλ παηδηώλ;» 

θαζψο θαη ζηηο 6.1 «Ο εθπαηδεπηηθόο δηδάζθεη ξεηά ηε δηαδηθαζηηθή γλώζε ζε 

βήκαηα» θαη  6.2 «Ο εθπαηδεπηηθόο δελ δηδάζθεη ξεηά ηα βήκαηα, αιιά ιέεη ζηνπο 

καζεηέο ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηώλ». Οη αζπκθσλίεο απηέο νθείινληαη 

θπξίσο ζηε δπζθνιία εληνπηζκνχ αληίζηνηρσλ ηεθκεξίσλ- παξαδεηγκάησλ απφ ηηο 

θαηαγξαθέο ησλ πεξηζηαηηθψλ (ζεκεηψζεηο πεδίνπ).  

 3ν βήκα: Όπσο αλαθέξζεθε θαηά ηε πεξηγξαθή ηνπ εξγαιείνπ-θιείδα 

παξαηήξεζεο, ζηηο θιείδεο παξαηήξεζεο ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο παξαηεξεηέο ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο κηα πξαθηηθήο. ε θακία πεξίπησζε δελ επηρεηξήζεθε ε 

βαζκνιφγεζε ή ε αμηνινγηθή ηαμηλφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ αξρηθή θιίκαθα 

κε ην βαζκφ «1» ζπκβνιηδφηαλ ε εκθάληζε ηεο εθάζηνηε πξαθηηθήο σο θπξίαξρεο θαη 

κε ην βαζκφ «3» ε απνπζία ηεο. Οη παξαηεξεηέο επέιεγαλ ην βαζκφ 2 φηαλ κία 

πξαθηηθή εκθαληδφηαλ κεξηθέο θνξέο. Πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ  ζεκαληηθφ 

είλαη λα αλαθεξζεί φηη απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο ζπλάθεηαο κε ηελ «θνηλή ινγηθή», 

απνθαζίζηεθε ε αληηζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε ηειηθά ην «1» λα ζπκβνιίδεη ηελ 

απνπζία ηεο πξαθηηθήο θαη ην «3» ηελ θπξηαξρία ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Δπίζεο, ζηε θιείδα παξαηήξεζεο φπσο έρεη πεξηγξαθεί, πεξηέρνληαη θαη 

δείθηεο πνπ άιιεο θνξέο θαηαγξάθνπλ δηεξεπλεηηθά θαη δηαδηθαζηηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πξαθηηθέο, θαη άιιεο θνξέο πξαθηηθέο αληίζεηεο απηήο ηεο 

θαηεχζπλζεο. Οη δείθηεο ζηνπο νπνίνπο πεξηγξάθνληαλ αληίζηξνθα νη εξσηήζεηο 

ήηαλ νη εμήο 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.9, 5.1 και 6.2. Αθνχ εμεηάζηεθαλ νη δείθηεο απηνί, 

απνθαζίζηεθε λα αληηζηξαθνχλ νη ζεηηθνί δείθηεο δειαδή φινη νη δείθηεο εθηφο ησλ 

παξαπάλσ δεηθηψλ. Γηα παξάδεηγκα έλαο δείθηεο πνπ ππήξμε ε αληηζηξνθή ηεο 

θιίκαθαο είλαη o 1.1 «Δηζάγεη έλλνηεο, νξηζκνύο, πεξηγξάθεη δηαδηθαζίεο 

ρξεζηκνπνηώληαο επηζηεκνληθνύο όξνπο» ελψ έλαο δείθηεο πνπ δελ αληηζηξάθεθε ε 
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θιίκαθα είλαη  ν 2.2 «Ο/ε  εθπαηδεπηηθόο δηνξζώλεη άκεζα ηηο ελαιιαθηηθέο 

αληηιήςεηο ». Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε θσδηθνπνίεζε ελαξκνλίδεηαη κε ηελ «θνηλή 

ινγηθή» θαη δηεπθνιχλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ κέζσλ φξσλ. 

 4ν βήκα: Γηα ηελ αλάιπζε ησλ Μ.Ο  επηιέρζεθε ε ρξήζε ηνπ Microsoft 

Office Excel. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνην εμεηδηθεπκέλν ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα. Ζ 

ζπκβνιή ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ πξνθεηκέλε δηαδηθαζία 

απνζθνπνχζε ζε απνθιεηζηηθά ζε ιφγνπο παξνπζίαζεο θαη πεξηγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ.  

 5ν βήκα: Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ηεο αλάιπζεο αληηπαξαβιήζεθαλ 

θαη ζπγθξίζεθαλ κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξείηαη λα εληνπηζζνχλ νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηε κειέηε ησλ καγλεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηε πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε έπεηηα απφ κία ζεηξά απφ επηκνξθψζεηο, αλαηξνθνδνηήζεηο, ζεσξεηηθέο 

θαη πξαθηηθέο ππνζηεξίμεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

«ΑΡΗΣΔΗΑ ΗΗ». Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά 

άμνλα ζχκθσλα κε ηε θιείδα παξαηήξεζεο (βι. Παξάξηεκα Η εθηφο ηνπ 7νπ άμνλα). 

ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ νη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Α θάζε θαη ζηε Β Φάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα 

επηζεκαλζνχλ νη δηαθνξνπνηήζεηο θαζψο θαη ε εμέιημε απηψλ κέζα απφ κηα απφπεηξα 

εξκελείαο ηεο ζχγθξηζεο ησλ δχν θάζεσλ.  

  

 

 

3.1 Οι ππακηικέρ ηων εκπαιδεςηικών 

ηνπο  παξαθάησ πίλαθεο (Πίλαθαο_2 - Πίλαθαο_7) αλαδεηθλχνληαη νη πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ αλά δείθηε ηνπ θάζε άμνλα ζχκθσλα κε ηε θιείδα 

παξαηήξεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη νη Μέζνη φξνη (Μ.Ο) ησλ δεηθηψλ 

αλά άμνλα απφ ηηο έμη θιείδεο παξαηήξεζεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη νη Μέζνη φξνη 

(Μ.Ο) θάζε δείθηε ηνπ άμνλα φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με θφθθηλν ρξψκα 

ζεκεηψλνληαη νη ρακειέο ζπρλφηεηεο (0-1,66) ελψ κε πξάζηλν νη πςειέο βαζκνινγίεο 

(2,3-3).  
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3.1.1 «Πεξηερόκελν/ κεηαζρεκαηηζκόο» (1νο  άμνλαο) 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. Πίλαθα_2) παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ρξήζεο ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

άμνλα «Πεξηερφκελν/Μεηαζρεκαηηζκφο». 

 

Πίνακαρ_2: Μέζνη φξνη (Μ.Ο)- αλά δείθηε γηα ηνλ άμνλα Πεξηερφκελν/Μεηαζρεκαηηζκφο 

Άμνλεο/ 

Νεπηαγσγνί 

 Δκπ I Δκπ II Δκπ 

IIΗ 

Δκπ 

IV 

Δκπ V 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔ-

ΝΟ/ 

ΜΔΣΑΥΖ-

ΜΑΣΗΜΟ 

1.1 «Δηζάγεη έλλνηεο, νξηζκνχο, 

πεξηγξάθεη δηαδηθαζίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο επηζηεκνληθνχο 

φξνπο» 

2,33 1,5 1,83 2 2,33 

1.3 «Απνδέρεηαη ηνπο κε 

επηζηεκνληθνχο φξνπο ησλ καζεηψλ» 

1,998 3 2,83 2,33 2,83 

1.4 «Δπαλαδηαηππψλεη ηνπο κε 

επηζηεκνληθνχο φξνπο ησλ καζεηψλ» 

2,63 1,16 2,83 1,66 2,83 

1.5 «Υξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά πιηθά 

πνπ ηα ζπλδέεη κε ην πεξηερφκελν» 

1,996 2,33 3 2,83 2,5 

1.6 «πλδέεη ην πεξηερφκελν  κε 

εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή» 

2,498 1,5 2,33 1,66 1,66 

1.7 «Πεξηγξάθεη απιά ην θαηλφκελν / 

έλλνηεο / πεξηερφκελν πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη» 

1,696 2,33 3 2,33 2,5 

 

 ηνλ άμνλα «Πεξηερνκέλνπ/ Μεηαζρεκαηηζκνχ», παξαηεξείηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα αλάκεζα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

δείθηεο. 

  Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ δείθηε 1.1 «εηζάγνπλ έλλνηεο, νξηζκνύο, πεξηγξαθέο 

ρξεζηκνπνηώληαο επηζηεκνληθνύο όξνπο», νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα γχξσ απφ απηφ, κε 2/5 εθπαηδεπηηθνχο (Δθπ Η θαη Δθπ V) 

θαηά ηε εθπαηδεπηηθή λα εκθαλίδνπλ πςειή ζπρλφηεηα θαη 1/5 εθπαηδεπηηθνχο 

(ΔθπΗΗ) ρακειή ζπρλφηεηα. Οη 2/5 εθπαηδεπηηθνχο πξνθχπηεη φηη απνδέρνληαη σο 

θπξίαξρε πξαθηηθή ηνπο ηελ εηζαγσγή ελλνηψλ, νξηζκψλ θαη πεξηγξαθψλ κε ηε 

ρξήζε επηζηεκνληθψλ φξσλ. Π.ρ  Δθπ: Ο καγλήηεο εθεί ζην καγαδί ηη ζρήκα είρε; 

Ήηαλε ξαβδόκνξθνο, ήηαλ πεηαινεηδήο, ήηαλ ζηξόγγπινο; Πώο ήηαλ; (Κιείδα 5 

από Δθπ Η).  
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 ε ζρέζε κε ηνλ δείθηε 1.3 «απνδέρνληαη ηνπο κε επηζηεκνληθνύο όξνπο 

ησλ καζεηώλ» παξαηεξείηαη φηη ε εηθφλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θνηλή. Οη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, θαη κάιηζηα νη 4/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ, 

ΔθπIV θαη ΔθπV), εκθαλίδνπλ πςειή ζπρλφηεηα, δειαδή πηνζεηνχλ ζρεδφλ πάληα 

πεξηγξάθνπλ απιά ην θαηλφκελν, ηηο έλλνηεο θαη γεληθά ην πεξηερνκέλνπ ηνπ 

Μαγλεηηζκνχ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο. Π.ρ Παηδ.1:Σελ μύζηξα δελ ηελ ηξάβεμε! 

Παηδ.2: Σελ ηξάβεμε από ηελ άιιε κεξηά Δθπ: Δζείο παηδηά ζηηο άιιεο νκάδεο ηη 

ιέηε; Σελ ηξάβεμε; (Κλείδα 2 από ΔκπΗΗ).  

 ηνλ δείθηε 1.4 «επαλαδηαηππώλνπλ ηνπο κε επηζηεκνληθνύο όξνπο ησλ 

καζεηώλ», ε εηθφλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη δηαθνξνπνηεκέλε. Οη 3/5 

εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ, ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπΗV) εκθαλίδνπλ πςειέο ζπρλφηεηεο, δειαδή 

θπξίαξρα θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο επαλαδηαηππψλνπλ ηνπο κε επηζηεκνληθνχο φξνπο 

πνπ πηνζεηνχλ νη καζεηέο ηνπο, ελψ νη 2/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗ θαη ΔθπΗV) ζρεδφλ 

πνηέ δελ πηνζεηνχλ απηή ηε πξαθηηθή.  

 ηνλ δείθηε 1.5 «ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά πιηθά πνπ ηα ζπλδένπλ κε ην 

πεξηερόκελν», νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ θνηλή εηθφλα σο πξνο ηε ζπρλφηεηα 

αμηνπνίεζεο ηεο αληίζηνηρεο πξαθηηθήο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, δειαδή νη 

4/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV), εκθαλίδνπλ πςειή ζπρλφηεηα 

ζην δείθηε, δειαδή ρξεζηκνπνηνχλ θπξίαξρα θαζεκεξηλά πιηθά θαη ηα ζπλδένπλ κε 

ην πεξηερφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο. Π.ρ Ζ λεπηαγσγόο 

ρξεζηκνπνίεζε πνιιά θαζεκεξηλά πιηθά θαη ηα ρξεζηκνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία ηεο 

όπσο: Υαξηί, θνπηάιη, ζβήζηξα, μύζηξα, θαιακάθη, θνπκπηά, ζπλδεηήξεο θ.α. Σα 

παηδηά έπξεπε λα δνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ πνηα από απηά ηα πιηθά έιθνληαη από ην 

καγλήηε θαη πνηα όρη (Κλείδα 2 από ΔκπΗV). 

 ηνλ επφκελν δείθηε ηνπ άμνλα, δείθηε 1.6 «ζπλδένπλ ην πεξηερόκελν  κε 

εκπεηξίεο από ηελ θαζεκεξηλή δσή», νη λεπηαγσγνί παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηεκέλε 

εηθφλα κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη 3/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV) 

παξνπζηάδνπλ ρακειή ζπρλφηεηα, ελψ νη 2/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗΗ) 

εκθαλίδνπλ πςειή ζπρλφηεηα. πλεπψο, πξνθχπηεη φηη 2/5 εθπαηδεπηηθνχο πνιιέο 

θνξέο πηνζεηνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο ηελ πξαθηηθή ηεο ζχλδεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κε εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. 
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  Δπίζεο, θαη ζηνλ ηειεπηαίν δείθηε ηνπ άμνλα, δείθηε 1.7 «πεξηγξάθνπλ  απιά 

ην θαηλόκελν / έλλνηεο / πεξηερόκελν πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη», παξαηεξείηαη θνηλή 

εηθφλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, δει νη 4/5 εθπαηδεπηηθνχο 

(εθηφο ηνπ ΔθπΗ), επηιέγνπλ θπξίαξρα θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο λα πεξηγξάθνπλ  

απιά ην θαηλφκελν / έλλνηεο / πεξηερφκελν πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη. Π.ρ Δθπ: 

Έρνπκε ηόηε δπν νκάδεο. Έρνπκε κηα νκάδα κε ηα πιηθά θαη ηα αληηθείκελα πνπ 

ηξάβεμε ν καγλήηεο θαη απηήλ ηελ νκάδα κε ηα πιηθά πνπ δελ ηξάβεμε ν καγλήηεο 

(δείρλεη)...Δθπ: . Όια ηα ηξάβεμαλ; Ή απηνί εδώ νη καγλήηεο ηξάβεμαλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πιηθά πνπ είπακε; Απηά ηα ηξάβεμαλ. Απηά δελ ηα ηξάβεμαλ. Οπόηε 

έρνπκε απηήλ ηελ νκάδα κε ηα πιηθά πνπ ηξάβεμαλ νη καγλήηεο θαη είπακε ηα 

ηξάβεμαλ όινη νη καγλήηεο θαη έρνπκε ηώξα απηά ηα πιηθά πνπ δελ ηα ηξάβεμαλ. 

Απηά ηα πιηθά πνπ ηα ηξάβεμαλ, κπνξείηε λα κνπ πείηε γηα πνην ιόγν ηα ηξάβεμαλ.  

 πλνςίδνληαο, απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ δείθηεο 

ζηνλ άμνλα «Πεξηερφκελν/Μεηαζρεκαηηζκφο» ζηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα, αιιά θαη δείθηεο ζηνπο νπνίνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ θνηλή πνξεία-εηθφλα. Οη δείθηεο 1.3 «Απνδέρεηαη ηνπο 

κε επηζηεκνληθνύο όξνπο ησλ καζεηώλ», 1.5 «Υξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά πιηθά πνπ 

ηα ζπλδέεη κε ην πεξηερόκελν» θαη 1.7 «Πεξηγξάθεη απιά ην θαηλόκελν / έλλνηεο / 

πεξηερόκελν πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη» παξνπζηάδνπλ ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κφλν πςειέο ζπρλφηεηεο θαη ζπλεπψο αλαδεηθλχνληαη σο νη θπξίαξρεο πξαθηηθέο πνπ 

πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί. Αληίζεηα, δελ παξνπζηάδεηαη ζε θαλέλα δείθηε ζπλνιηθά 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρακειή ζπρλφηεηα. 
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3.1.2 «Δλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ» (2νο  άμνλαο) 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. Πίλαθα_3), παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ρξήζεο ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη λεπηαγσγνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

άμνλα «Δλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ». 

 

Πίνακαρ_3: Μέζνη φξνη (Μ.Ο)- αλά δείθηε γηα ηνλ άμνλα Δλαιιαθηηθέο Αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ 

Άμνλεο/ 

Νεπηαγσγνί 

 Δκπ I Δκπ II Δκπ 

III 

Δκπ 

IV 

Δκπ V 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗ

ΚΔ 

ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ 

ΠΑΗΓΗΧΝ 

2.1 «Ο/ε  εθπαηδεπηηθφο 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ ηηο 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ 

καζεηψλ.» 

2 2,33 2,5 1,83 2,66 

2.2 «Ο/ε  εθπαηδεπηηθφο 

δηνξζψλεη άκεζα ηηο 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο » 

1,83 2,33 2,5 2,83 3 

2.4 «Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο  

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο θαη 

ηξνπνπνηεί αληίζηνηρα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ» 

1,33 1,83 1,5 1,16 1 

 

 ηνλ άμνλα «Δλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ», παξαηεξείηαη φηη 

θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζε θάπνηνπο δείθηεο θνηλή εηθφλα.  

 πγθεθξηκέλα, ζηνλ δείθηε 2.1 «Ο/ε  εθπαηδεπηηθόο ιακβάλεη ππόςε ηνπ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ», παξαηεξείηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα. πγθεθξηκέλα, νη 3/5 

εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV) παξνπζηάδνπλ πςειή ζπρλφηεηα 

γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη φηη  θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη ηελ πξαθηηθή απηή 

σο θπξίαξρε. Π.ρ Παηδ.1: Μαγλεηίδεηαη  Δθπ: Δγώ ξσηάσ ν καγλήηεο ηειηθά 

θνιιάεη; Δίρε θόιια όηαλ ηνλ πηάζαηε εζείο Παηδηά Όρη Δ. Αιιά ηη έρεη  Παηδ.1: 

Μαγλεηίδεη  (Κλείδα 1 από ΔκπIV).  

  Όζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε 2.2 «Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δηνξζώλεη άκεζα ηηο 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο», νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ θνηλή 

εηθφλα.  πγθεθξηκέλα, φινη νη εθπαηδεπηηθνί εθηφο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ  
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παξνπζηάδνπλ πςειέο ζπρλφηεηεο ζηνλ δείθηε απηφ, δειαδή απνδέρνληαη φινη σο 

θπξίαξρε πξαθηηθή ηελ άκεζε δηφξζσζε ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ 

καζεηψλ ηνπο.  

 ρεηηθά κε ηνλ ηειεπηαίν δείθηε ηνπ άμνλα απηνχ, ηνλ δείθηε 2.4 «ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο θαη ηξνπνπνηεί 

αληίζηνηρα ηε δηδαζθαιία ηνπ», νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί παξαηεξείηαη φηη 

εκθαλίδνπλ θνηλή εηθφλα. Οη 4/5 εθπαηδεπηηθνχο (φινη εθηφο ηνλ ΔθπΗΗ) εκθαλίδνπλ 

ρακειή ζπρλφηεηα ζε απηφ ηνλ δείθηε, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

απηνί απφ πνηέ σο πνιχ ιίγεο θνξέο απνδέρνληαη σο θπξίαξρε πξαθηηθή ην λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο θαη λα ηξνπνπνηνχλ αληίζηνηρα 

ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

 πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα γχξσ απφ ηνλ άμνλα «Δλαιιαθηηθέο 

αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ», παξαηεξείηαη φηη ζε θάπνηνπο δείθηεο νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ θνηλή εηθφλα. Πην αλαιπηηθά, απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη νη δείθηεο απηνί είλαη ν δείθηεο 2.2 «Ο/ε  

εθπαηδεπηηθόο δηνξζώλεη άκεζα ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο» θαη 2.4 ««Ο/ε 

εθπαηδεπηηθόο ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο  ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο θαη ηξνπνπνηεί 

αληίζηνηρα ηε δηδαζθαιία ηνπ». Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, πξνθχπηεη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο πηνζεηνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο δηαξζξψλνπλ άκεζα ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ελψ πνιχ ιίγεο 

θνξέο/ζρεδφλ πνηέ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπ ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο θαη 

ηξνπνπνηνχλ αληίζηνηρα ηε δηδαζθαιία ηνπο. 
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3.1.3 «Γηεξεύλεζε» (3νο  άμνλαο) 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. Πίλαθα_4), παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ρξήζεο ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη λεπηαγσγνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

άμνλα «Γηεξεχλεζε». 

 

Πίνακαρ_4: Μέζνη φξνη (Μ.Ο)- αλά δείθηε γηα ηνλ άμνλα Γηεξεχλεζε 

Άμνλεο/ 

Νεπηαγσγ

νί 

 Δθπ I Δθπ 

II 

Δθπ III Δθπ 

IV 

Δθπ 

V 

 

ΓΗΔΡΔΤ

ΝΖ-Ζ 

3.1 «Θέηεη δεηήκαηα/πξνβιήκαηα/ εξσηήκαηα πξνο 

επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε» 

2,66 2,83 2,83 2,83 2,66 

3.2 «Εεηά λα εθαξκόζνπλ ηε δηδαρζείζα γλώζε ζε 

θαζεκεξηλέο- ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο.» 

1,33 1 1,33 1,33 1 

3.3 «Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ 

θάπνην ζέκα.» 

2,66 3 2,66 3 2,16 

3.4 «Πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ πξόβιεςε 

γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, πξηλ απηό 

γίλεη.» 

2,33 2,2 2,16 2 1,66 

3.5 «Οη καζεηέο εξεπλνύλ» 2,16 2,16 3 2,83 2,33 

3.6α «Οη καζεηέο εξεπλνύλ ΑΣΟΜΗΚΑ» 1 1 1,33 1,5 1,33 

3.6β «Οη καζεηέο εξεπλνύλ Δ ΜΗΚΡΔ ΟΜΑΓΔ» 2,66 2,33 2,66 2,5 2,5 

3.7 «Οη καζεηέο θάλνπλ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα» 1 1 1 1 1 

3.8 «Οη καζεηέο νξγαλώλνπλ κόλνη ηνπο δνθηκέο θαη 

πεηξάκαηα.» 

1,33 1 1 1,16 1 

3.9 «Oη καζεηέο εθηεινύλ  πξνζρεδηαζκέλεο δνθηκέο, 

πεηξάκαηα ή έξεπλα από ην εγρεηξίδην ή ηνλ 

εθπαηδεπηηθό» 

2,66 2,5 2,66 2,66 2,5 

3.10 «Ζ ζύλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηεξεύλεζεο θνηλνπνηνύληαη κε θάπνην      ηξόπν 

ζηελ νινκέιεηα.» 

2,5 2,33 3 2,83 2,66 

3.11α «Ζ ζύλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηεξεύλεζεο θνηλνπνηνύληαη κε θάπνην  ηξόπν ζηελ 

νινκέιεηα ΑΠΌ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ» 

2 2,83 3 2,83 2,83 

3.11β «Ζ ζύλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηεξεύλεζεο θνηλνπνηνύληαη κε θάπνην   ηξόπν ζηελ 

νινκέιεηα ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ» 

1,33 2 1,83 2 1 

3.11γ «Ζ ζύλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηεξεύλεζεο θνηλνπνηνύληαη κε θάπνην      ηξόπν 

ζηελ νινκέιεηα - ΤΝΟΨΗΕΔΗ ΣΑ ΚΤΡΗΑ ΖΜΔΗΑ 

ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ» 

1,66 1,16 1 1 1,33 
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 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (βι. Πίλαθα_4) πξνθχπηεη φηη ε εηθφλα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη  θνηλή ζε θάπνηνπο δείθηεο ηνπ άμνλα «Γηεξεχλεζε».  

 ηνλ δείθηε 3.1 «Θέηεη δεηήκαηα/ πξνβιήκαηα/ εξσηήκαηα πξνο 

επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε», νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ θνηλή εηθφλα, κε φινπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ πςειή ζπρλφηεηα. Γειαδή, φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

απνδέρνληαη θπξίαξρα λα ζέηνπλ δεηήκαηα, πξνβιήκαηα θαη εξσηήκαηα πξνο 

επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ζηνπο καζεηέο ηνπο.  

 ηνλ δείθηε 3.2 «Εεηά λα εθαξκόζνπλ ηε δηδαρζείζα γλώζε ζε 

θαζεκεξηλέο- ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο.», φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ ρακειή ζπρλφηεηα, δειαδή ζρεδφλ πνηέ δελ απνδέρνληαη 

σο πξαθηηθή λα εθαξκφζνπλ ηε δηδαρζείζα γλψζε ζε θαζεκεξηλέο, ηερλνινγηθέο 

εθαξκνγέο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο.  

 ηνλ δείθηε 3.3 «Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ θάπνην ζέκα.» 

νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί (εθηφο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπV) εκθαλίδνπλ πςειή 

ζπρλφηεηα, δειαδή πηνζεηνχλ σο θπξίαξρε πξαθηηθή ην λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ θάπνην ζέκα.  

 Δλψ ζην ζηνλ δείθηε 3.4 «Πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ πξόβιεςε γηα 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, πξηλ απηό γίλεη.», ε εηθφλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη δηαθνξνπνηεκέλε. πγθεθξηκέλα, 1/5 εθπαηδεπηηθνχο εκθαλίδεη πςειή 

ζπρλφηεηα (ΔθπΗ) θαη 1/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπV) ρακειή ζπρλφηεηα. Γειαδή ηελ 

πξφθιεζε ζηνπο καζεηέο  λα δηεξεπλήζνπλ θάπνην ζέκα ν εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗ ηελ 

πηνζεηεί θπξίαξρα ζηε δηδαζθαιία ηνπ, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο ΔθπV ζρεδφλ 

πνηέ/ζπάληα.  

 ηνλ δείθηε 3.5 «Οη καζεηέο εξεπλνύλ», νη 3/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗΗ, 

ΔθπΗV θαη ΔθπV) εκθαλίδνπλ πςειή ζπρλφηεηα, κε ηνπο καζεηέο ηνπο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο λα εξεπλνχλ.  

 ηνλ δείθηε 3.6α «Οη καζεηέο εξεπλνύλ ΑΣΟΜΗΚΑ» εκθαλίδνπλ φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί ρακειέο ζπρλφηεηεο θαη ζηνλ δείθηε 3.6β «Οη καζεηέο εξεπλνύλ Δ 

ΜΗΚΡΔ ΟΜΑΓΔ» φινη πςειέο ζπρλφηεηεο. Γειαδή φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπο πξνσζνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα κελ 

εξεπλνχλ αηνκηθά αιιά ζε κηθξέο νκάδεο.  
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 ηνπο δείθηεο 3.7 «Οη καζεηέο θάλνπλ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα» θαη 3.8 «Οη 

καζεηέο νξγαλώλνπλ κόλνη ηνπο δνθηκέο θαη πεηξάκαηα.» φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ ρακειέο ζπρλφηεηεο, δειαδή πφηε δελ θάλνπλ νη καζεηέο ηνπο βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα θαζψο θαη πνιχ ζπάληα νξγαλψλνπλ κφλνη ηνπο δνθηκέο θαη πεηξάκαηα.  

 ηνπο δείθηεο 3.9 «Oη καζεηέο εθηεινύλ πξνζρεδηαζκέλεο δνθηκέο, 

πεηξάκαηα ή έξεπλα  από ην  εγρεηξίδην ή ηνλ εθπαηδεπηηθό» θαη 3.10 «Ζ ζύλζεζε 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο θνηλνπνηνύληαη κε θάπνην ηξόπν ζηελ 

νινκέιεηα», νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θνηλή εηθφλα, κε φινπο λα εκθαλίδνπλ πςειέο 

ζπρλφηεηεο. Έηζη θπξίαξρα πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ σο πξαθηηθέο ην 

λα εθηεινχλ νη καζεηέο ηνπο πξνζρεδηαζκέλεο δνθηκέο, πεηξάκαηα ή έξεπλα απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ή ην εγρεηξίδην θαζψο θαη ε ζχλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηεξεχλεζεο λα θνηλνπνηνχληαη κε θάπνην ηξφπν ζηελ νινκέιεηα. Καη κάιηζηα φπσο 

εληνπίδεηαη απφ ην πίλαθα (Πίλαθα_4), ε θνηλνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηε 

νινκέιεηα γίλεηαη ηηο πεξηζζφηεξε θνξέο απφ ηνπο ίδηνπο εθπαηδεπηηθνχο (4/5 

εθπαηδεπηηθνί εθηφο ηνπ ΔθπΗ), πνιχ ζπάληα απφ ηα παηδηά ζε θάπνηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (2/5 εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ θαη ΔθπV) θαη ζρεδφλ πνηέ θαλέλαο 

εθπαηδεπηηθφο δελ ζπλνςίδεη ηα θχξηα ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο (5/5 εθπαηδεπηηθνί 

ρακειή ζπρλφηεηα). 

 πλνςίδνληαο, ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα «Γηδαθηηθή κέζνδνο» ηα απνηειέζκαηα 

ππνγξακκίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ θνηλή εηθφλα ζε θάπνηνπο δείθηεο. 

πγθεθξηκέλα, νη δείθηεο ζηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ πςειέο 

ζπρλφηεηεο είλαη νη 3.1 «Θέηεη δεηήκαηα/πξνβιήκαηα/ εξσηήκαηα πξνο 

επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε», 3.3 «Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ θάπνην 

ζέκα.», 3.6β «Οη καζεηέο εξεπλνύλ Δ ΜΗΚΡΔ ΟΜΑΓΔ», 3.9 «Oη καζεηέο 

εθηεινύλ πξνζρεδηαζκέλεο δνθηκέο, πεηξάκαηα ή έξεπλα από ην εγρεηξίδην ή ηνλ 

εθπαηδεπηηθό», 3.10 «Ζ ζύλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο 

θνηλνπνηνύληαη κε θάπνην ηξόπν ζηελ νινκέιεηα.» θαη 3.11α «Ζ ζύλζεζε θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο θνηλνπνηνύληαη κε θάπνην  ηξόπν ζηελ νινκέιεηα 

ΑΠΌ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ». Δλψ νη δείθηεο ζηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ ρακειή ζπρλφηεηα είλαη νη 3.2 «Εεηά λα εθαξκόζνπλ ηε δηδαρζείζα 

γλώζε ζε θαζεκεξηλέο- ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο.», 3.6α 

«Οη καζεηέο εξεπλνύλ ΑΣΟΜΗΚΑ», 3.7 «Οη καζεηέο θάλνπλ βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα», 3.8 «Οη καζεηέο νξγαλώλνπλ κόλνη ηνπο δνθηκέο θαη πεηξάκαηα.» θαη 
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3.11γ «Ζ ζύλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο θνηλνπνηνύληαη κε 

θάπνην ηξόπν ζηελ νινκέιεηα - ΤΝΟΦΗΕΔΗ ΣΑ ΚΤΡΗΑ ΖΜΔΗΑ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ».πλεπψο, φινη νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ σο θπξίαξρε δηδαθηηθή 

κέζνδν, ην λα ζέηνπλ δεηήκαηα/πξνβιήκαηα/ εξσηήκαηα πξνο επηζηεκνληθή 

δηεξεχλεζε ζηα παηδηά. Χζηφζν, θαλέλαο εθπαηδεπηηθφο δελ δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο 

ηνπ λα εθαξκφζνπλ ηε δηδαρζείζα γλψζε ζε θαζεκεξηλέο ή ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο 

ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο, φινη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο 

ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ θάπνην ζέκα θαη κάιηζηα νη πεξηζζφηεξνη ζρεδφλ πάληα (4/5 

εθπαηδεπηηθνχο Δθπ I, ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ, ΔθπΗV). Δληνπίδεηαη αθφκε φηη φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κάιηζηα 

θάπνηνη ζρεδφλ πάληα (2/5 Δθπαηδεπηηθνχο ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπIV). Δπηπξφζζεηα, φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα θάλνπλ πξφβιεςε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, πξηλ απηφ γίλεη αλ θαη ιίγεο θνξέο. Οη καζεηέο 

εληνπίδεηαη φηη δελ εξεπλνχλ πνηέ αηνκηθά αιιά νη πεξηζζφηεξνη πάληα ζε κηθξέο 

νκάδεο. Σα παηδηά δελ ππφθεηληαη πνηέ ζε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαζψο θαη δελ 

νξγαλψλνπλ κφλνη ηνπο πνηέ ηηο δνθηκέο θαη ηα πεηξάκαηα θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο. Οη δνθηκέο, ηα πεηξάκαηα ή ε έξεπλα είλαη πάληα πξνζρεδηαζκέλεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ή απφ ην εγρεηξίδην. Όινη νη εθπαηδεπηηθνί παξαηεξείηαη φηη κε θάπνηα 

πξαθηηθή-ηξφπν επηδηψθνπλ ηε ζχλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο λα 

θνηλνπνηνχληαη ζηελ νινκέιεηα παξά ηε ζχλνςε ησλ θχξησλ ζεκείσλ ηεο 

δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη πάληνηε θνηλνπνηνχζαλ νη ίδηνη ηα 

απνηειέζκαηα ζηελ νινκέιεηα. 
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3.1.4 «Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε» (4νο  άμνλαο) 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. Πίλαθα_5), παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ρξήζεο ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

άμνλα «Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε». 

 

Πίνακαρ_5: Μέζνη φξνη (Μ.Ο)- αλά δείθηε γηα ηνλ άμνλα Λεθηηθή Αιιειεπίδξαζε 

Άμνλεο/ 

Νεπηαγσγν

ί 

 Δκπ I Δκπ 

II 

Δκπ 

III 

Δκπ 

IV 

Δκπ 

V 

 

ΛΔΚΣΗΚΖ 

ΑΛΛΖΛΔ-

ΠΗΓΡΑΖ 

4.1 «Κάλεη θιεηζηέο εξσηήζεηο πνπ επηδεηνχλ 

κηα ζσζηή απάληεζε θαη ειέγρνπλ ηε γλψζε θαη 

ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ» 

2,16 1,66 2 2 1 

4.2 «Αγλνεί θαη πξνζπεξλάεη ηηο εξσηήζεηο θαη 

ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ; » 

2,83 3 2,66 2,5 3 

4.3 «Αλαηξνθνδνηεί ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ 

εζηηαζκέλα (θαη φρη αφξηζηα)» 

1,66 1 1,66 1,66 2,66 

4.4 «Παξνηξχλεη ηα παηδηά λα αλαδεηήζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο απαληήζεηο, ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 

ηδέεο ή απφςεηο» 

2,83 2,5 2,83 2,33 2,66 

4.5 «Παξνηξχλεη ηα παηδηά λα αηηηνινγήζνπλ 

θαη λα δψζνπλ παξαδείγκαηα γηα ηηο απφςεηο 

ηνπο» 

2,66 2 1,66 1,83 2 

4.6 «Δληζρχεη ηνλ (δηεξεπλεηηθφ) δηάινγν 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ» 

1,83 2,33 1,5 2,16 2,33 

4.7 «Ρσηνχλ ηα παηδηά; ηη;» 1,16 1 1,66 1 1 

4.8 «Παξνηξχλεη ηα παηδηά λα ξσηνχλ θαη λα 

εθθξάδνπλ απνξίεο» 

1 1 1 1 1 

4.9 «Γηνξζψλεη άκεζα ηηο ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο» 

2 2 2 2,66 3 

4.10 «Δπηβξαβεχεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο.» 1,83 1,5 2,16 2,66 2 

 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα γχξσ απφ ηνλ άμνλα «Λεθηηθή 

αιιειεπίδξαζε», παξαηεξείηαη φηη ζηνλ δείθηε 4.1 «Κάλεη θιεηζηέο εξσηήζεηο πνπ 

επηδεηνύλ κηα ζσζηή απάληεζε θαη ειέγρνπλ ηε γλώζε θαη ηελ αλάθιεζε 

πιεξνθνξηώλ», νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα. Οη 2/5 

εθπαηδεπηηθνχο (Δθπ ΗΗ θαη ΔθπV) εκθαλίδνπλ ρακειή ζπρλφηεηα, κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ΔθπV πνηέ λα κελ αμηνπνηεί σο πξαθηηθή ην λα ζέηεη θιεηζηέο 
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εξσηήζεηο πνπ επηδεηνχλ κία ζσζηή απάληεζε θαη ειέγρνπλ ηε γλψζε θαη ηελ 

αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗ ζπάληα.  

 εκαληηθφ εχξεκα απνηειεί απηφ ζηνλ δείθηε 4.2 «Αγλνεί θαη πξνζπεξλάεη 

ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ», δηφηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίδνπλ πςειή ζπρλφηεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ θνηλή εηθφλα θαη 

απνδέρνληαη φινη σο θπξίαξρε πξαθηηθή θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο ην λα αγλννχλ θαη 

λα πξνζπεξλνχλ ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ.  

 Αληίζεηε εηθφλα παξνπζηάδεηαη ζηνλ δείθηε 4.3 «Αλαηξνθνδνηεί ηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηώλ εζηηαζκέλα (θαη όρη αόξηζηα)», ζηνλ νπνίν νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (4/5 εθπαηδεπηηθνχο) εκθαλίδνπλ ρακειή ζπρλφηεηα. Οη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνηέ ή πνιχ ιίγεο θνξέο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο 

αλαηξνθνδνηνχλ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ εζηηαζκέλα θαη φρη αφξηζηα. Μφλν ν 

εθπαηδεπηηθφο ΔθπV απνδέρεηαη θπξίαξρα ηελ παξαπάλσ πξαθηηθή. Π.ρ Παηδ.1: Με 

ην καγλήηε ζα ηελ παίξλακε! (ηελ αζπίδα) Νεπ: Καη ηη ζα θάλακε κε ηνλ καγλήηε; 

Θα ηνλ πεηνύζακε ηνλ καγλήηε θάησ;  Παηδ.1: Όρη, κε έλα ζθνηλί!  ηην απσή, 

πωηάει ηα παιδιά για ηο ηι πιζηεύοςν όηι ππέπει να γίνει για να πάπει πίζω ο 

Γκούθς ηην αζπίδα ηος, ακούει όλερ ηιρ ιδέερ ηων παιδιών:  Νεπ: Αλ εζείο 

ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ Γθνύθπ ή ζηε ζέζε ηνπ Μίθπ, ηη ζα πξνζπαζνύζαηε λα 

θάλεηε γηα λα πάξεηε ηελ αζπίδα;  -Παηδ.2: Με έλα καγλήηε! -Νεπ: Οη άιινη ηη 

ιέηε; Πσο ζα ηα θαηάθεξλαλ ν καγλήηεο λα ην πάξεη; Νεπ: Θα κπνξνύζακε λα ην 

πάξνπκε κε ην καγλήηε; (Κλείδα1 από Δκπv).  

 Δπίζεο, ζηνλ δείθηε 4.4 «Παξνηξύλεη ηα παηδηά λα αλαδεηήζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο απαληήζεηο, ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, ηδέεο ή απόςεηο», φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίδνπλ πςειή ζπρλφηεηα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

απνδέρνληαη σο θπξίαξρε πξαθηηθή θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο ην λα παξνηξχλνπλ ηα 

παηδηά λα αλαδεηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο, ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ηδέεο ή 

απφςεηο. Π.ρ Νεπ: Ζ Γέζπνηλα είπε όηη ηξαβάεη κόλν ηα αζεκέληα. πκθσλείηε ζε 

απηό; Σξαβάεη κόλν ηα αζεκέληα; (Κλείδα 2 από ΔκπΗΗ).  

 ηε ζπλέρεηα, ζηνλ δείθηε 4.5 «Παξνηξύλεη ηα παηδηά λα αηηηνινγήζνπλ θαη 

λα δώζνπλ παξαδείγκαηα γηα ηηο απόςεηο ηνπο», ε εηθφλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλε. Δληνπίδεηαη φηη 1/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ) εκθαλίδεη πςειή 

ζπρλφηεηα, ελψ 1/5 εθπαηδεπηηθνχο (Δθπ ΗΗΗ) εκθαλίδεη ρακειή ζπρλφηεηα. Απφ ηα 
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δεδνκέλα απηά, πξνθχπηεη φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο (ΔθπΗ) απνδέρεηαη σο θπξίαξρε 

πξαθηηθή θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ηελ παξφηξπλζε ησλ καζεηψλ γηα αλαδήηεζε ησλ 

δηθψλ ηνπο απαληήζεσλ, ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ηδεψλ θαη απφςεσλ π.ρ Παηδί: 

Κπξία, ν καγλήηεο ηξαβάεη θαη  ηαςηά θαη θαηζαξόιεο θαη καραίξηα. Νεπ: Σν 

δνθίκαζεο ζην ζπίηη; (Κλείδα 4 από ΔκπΗ), αληίζεηα ν ΔθπΗΗΗ  ζπάληα απνδέρεηαη 

απηή ηε πξαθηηθή.  

 Δπηπξφζζεηα, είλαη δηαθνξνπνηεκέλε ε εηθφλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηνλ 

δείθηε 4.6 «Δληζρύεη ηνλ (δηεξεπλεηηθό) δηάινγν κεηαμύ ησλ παηδηώλ». 

πγθεθξηκέλα, 1/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗ) εκθαλίδεη πςειή ζπρλφηεηα ζηνλ δείθηε 

θαη 1/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗΗ) εκθαλίδεη ρακειή ζπρλφηεηα. Γειαδή, κφλν ν 

εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗΗ απνδέρεηαη θπξίαξρα θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ λα εληζρχεη ηνλ 

δηεξεπλεηηθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ παηδηψλ Π.ρ Καζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ησλ παηδηώλ ζε νκάδεο παξόηξπλε ηα παηδηά λα ζπδεηάλε Νεπ: όιε ε νκάδα 

απνθαζίδεη όρη κόλν έλαο.. ζθεθηείηε όκσο πξώηα. (Κλείδα 2 από ΔκπΗΗ), αληίζεηα 

κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗΗ ν νπνίνο ζπάληα πηνζεηεί απηή ηε πξαθηηθή.  

 εκαληηθά επίζεο είλαη ηα επξήκαηα γηα ηνπο δείθηεο 4.7 «Ρσηνύλ ηα παηδηά; 

ηη;» θαη 4.8 «Παξνηξύλεη ηα παηδηά λα ξσηνύλ θαη λα εθθξάδνπλ απνξίεο». Καη 

ζηνπο δχν δείθηεο φινη νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ρακειή ζπρλφηεηα. πλεπψο 

πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπάληα ζέηνπλ εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη 

κάιηζηα νη 3/5 εθπαηδεπηηθνχο πνηέ (ΔθπΗΗ, ΔθπIV ΔθπV). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

πνηέ δελ παξνηξχλνπλ ηα παηδηά λα ξσηνχλ θαη λα εθθξάδνπλ απνξίεο. 

 ηνλ επφκελν δείθηε ηνπ πίλαθα, δείθηε 4.9 «Γηνξζώλεη άκεζα ηηο 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο», νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα 

κεηαμχ ηνπο. Μφιηο 2/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπIV θαη ΔθπV) εκθαλίδνπλ πςειή 

ζπρλφηεηα θαη ζπλεπψο νη εθπαηδεπηηθνί απηνί θαίλεηαη λα απνδέρνληαη σο θπξίαξρε 

πξαθηηθή ην λα δηνξζψλνπλ άκεζα ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Π.ρ Νεπ: Απηό εδώ ηη λνκίδεηε όηη είλαη; Παηδηά: Μηα ζβήζηξα. Νεπ: Από ηη ιέηε 

είλαη θηηαγκέλε; Παηδ.: Πιαζηηθό Παηδηά: ηδεξέληα παηδ.2: Γπάιηλε Νεπ: 

Γπάιηλε είλαη Νεπ: Πνηνο ιέεη ζηδεξέληα λα ζεθώζεη ην ρέξη... Οη πην πνιινί ιέηε 

ζηδεξέληα, εληάμεη (Κλείδα 1 από ΔκπV). 

  ρεηηθά κε ην δείθηε 4.10 «Δπηβξαβεύεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο» έλαο 

εθπαηδεπηηθφο (ΔθπΗV) εκθαλίδεη πςειή ζπρλφηεηα ζην δείθηε απηφ θαη έλαο ρακειή 



[49] 
 

ζπρλφηεηα(ΔθπII). Ο εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗV θπξίαξρα πηνζεηεί ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

ηελ επηβξάβεπζε ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗ ν 

νπνίνο πνιχ ζπάληα πηνζεηεί ηε πξαθηηθή απηή. 

 πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα ηνπ άμνλα «Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε», πξνθχπηεη 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζε θάπνηνπο δείθηεο παξνπζηάδνπλ θνηλή εηθφλα. πγθεθξηκέλα, 

ζηνπο δείθηεο 4.2 «Αγλνεί θαη πξνζπεξλάεη ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ 

παηδηώλ;» θαη 4.4 «Παξνηξύλεη ηα παηδηά λα αλαδεηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

απαληήζεηο, ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, ηδέεο ή απόςεηο» φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ πςειέο ζπρλφηεηεο, ελψ ζηνπο δείθηεο 4.3 «Αλαηξνθνδνηεί ηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηώλ εζηηαζκέλα (θαη όρη αόξηζηα)», 4.7 «Ρσηνύλ ηα παηδηά; 

ηη;» θαη 4.8 «Παξνηξύλεη ηα παηδηά λα ξσηνύλ θαη λα εθθξάδνπλ απνξίεο» νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ρακειέο ζπρλφηεηεο. πλεπψο, ην ζχλνιν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί ζηελ πηνζέηεζε θάπνησλ πξαθηηθψλ θαζψο θαη ζηελ 

απφξξηςε θάπνησλ. πγθεθξηκέλα, φινη νη εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη σο θπξίαξρεο 

πξαθηηθέο θαηά ηελ δηδαζθαιία ηνπο ην λα αγλννχλ θαη λα πξνζπεξλνχλ ηηο 

εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο θαζψο θαη ην λα παξνηξχλνπλ ηα 

παηδηά λα αλαδεηνχλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο, ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ηδέεο ή απφςεηο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί πνηέ δελ παξνηξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα 

ξσηνχλ θαη λα εθθξάδνπλ απφςεηο θαη ζπλεπψο  απφ ηε κεξηά ηνπο νη καζεηέο δελ 

ζέηνπλ θαλέλα εξψηεκα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη 

λεπηαγσγνί πνιχ ζπάληα θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο αλαηξνθνδνηνχλ ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ηνπο εζηηαζκέλα. 
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3.1.5 «Τιηθά, πεηξάκαηα & Σ. Π.Δ» (5νο άμνλαο) 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. Πίλαθα_6), παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ρξήζεο ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

άμνλα «Τιηθά, πεηξάκαηα & Σ.Π.Δ». 

 

Πίνακαρ_6: Μέζνη φξνη (Μ.Ο)- αλά δείθηε γηα ηνλ άμνλα Τιηθά, Πεηξάκαηα &Σ.Π.Δ 

Άμνλεο/ 

Νεπηαγσγνί 

 Δκπ 

I 

Δκπ 

II 

Δκπ 

III 

Δκπ IV Δκπ V 

 

ΤΛΗΚΑ, 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ 

& Σ.Π.Δ 

5.1 «Πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο 

επίδεημε (π.ρ. πεηξάκαηα, 

κεηαρεηξίδεηαη πιηθά) » 

2,33 2 1,66 2,66 1,83 

5.2α «Αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο 

ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ» 
2 2,33 2,33 2,66 2 

5.2β «Αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο 

ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ ΜΔ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ» 

1,33 1,33 1,33 2,33 2 

5.3 «Αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο 

ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ 

δίρσο νδεγίεο (αλνηρηή 

δηεξεχλεζε)» 

1 1 1 1 1 

 5.4 «Ο εθπαηδεπηηθφο 

ρξεζηκνπνηεί θάπνην 

ινγηζκηθφ γηα λα  εηνηκάζεη 

κηα παξνπζίαζε» 

1,333 1,333 1,333 1,333 1,666 

5.5«Ο εθπαηδεπηηθφο 

ρξεζηκνπνηεί κνληέια δχν ή 

ηξηψλ δηαζηάζεσλ γηα λα 

παξνπζηάζεη θάπνην 

θαηλφκελν ή ηαμηλφκεζε» 

2 2 2,666 1,666 

  

2 

 

 ηνλ δείθηε 5.1 «Πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο επίδεημε (π.ρ. πεηξάκαηα, 

κεηαρεηξίδεηαη πιηθά)», νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ θνηλή εηθφλα. Οη 2/5 

εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ θαη ΔθπΗV)  έρνπλ πςειή ζπρλφηεηα θαη 1/5 εθπαηδεπηηθνχο 

(ΔθπΗΗΗ) ρακειή ζπρλφηεηα. Έηζη πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα φζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ θαηά ηε 

δηδαζθαιία. Οη 2/5 εθπαηδεπηηθνχο απνδέρνληαη σο θπξίαξρε πξαθηηθή ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επίδεημεο απφ ηνπο ίδηνπο  π.ρ πεηξάκαηα θαη κεηαρείξηζε πιηθψλ, ζε 

αληίζεζε κε έλαλ εθπαηδεπηηθφ (ΔθπΗΗΗ) ν νπνίνο ζρεδφλ πνηέ σο ιίγεο θνξέο 

απνδέρεηαη ηελ πξαθηηθή απηή.  Π.ρ Έδεημε ηνπο καγλήηεο θαη ρξεζηκνπνίεζε θαη ε 
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ίδηα καγλήηεο γηα λα επηβεβαηώζεη θάπνηα απνηειέζκαηα ζην ηέινο ζηελ νινκέιεηα.  

(Κλείδα 4 από ΔκπΗΗΗ).  

 ρεηηθά κε ηνλ δείθηε 5.2α «Αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο ηελ εθηέιεζε 

πεηξακάησλ», παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ εκθαλίδνπλ ρακειέο ζπρλφηεηεο 

θαη κάιηζηα νη 3/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπiV) εκθαλίδνπλ πςειή 

ζπρλφηεηα. πλεπψο, ζε απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε αλάζεζε εθηέιεζεο 

πεηξακάησλ απφ καζεηέο απνηειεί θπξίαξρε πξαθηηθή θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

 Δπηπξφζζεηα, ζηνλ δείθηε 5.2β «Αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο ηελ εθηέιεζε 

πεηξακάησλ ΜΔ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ», πνιινί εθπαηδεπηηθνί (3/5 εθπαηδεπηηθνχο 

ΔθπΗ,  ΔθπΗΗ θαη ΔθπΗΗΗ) εκθαλίδνπλ ρακειέο ζπρλφηεηεο θαη κφλν έλαο 

εθπαηδεπηηθφο (1/5 εθπαηδεπηηθνχο ΔθπΗV) πςειή ζπρλφηεηα. πλεπψο, κφλν έλαο 

εθπαηδεπηηθφο πηνζεηεί θπξίαξρα ηελ αλάζεζε πεηξακάησλ ζηνπο καζεηέο κε θχιιν 

εξγαζίαο, ελψ 3/5 εθπαηδεπηηθνχο ζρεδφλ θαζφινπ δελ πηνζεηνχλ ηελ πξαθηηθή απηή. 

Π.ρ Γε δεηά από ηα παηδηά λα εθηειέζνπλ άκεζα θάπνην πείξακα, αιιά βαζηδόκελα 

ζηα απνηειέζκαηα πξνεγνύκελσλ πεηξακάησλ, λα δώζνπλ εξκελείεο. 

Υξεζηκνπνηεί ην θύιιν εξγαζίαο γηα ηε ζύγθξηζε ησλ αξρηθώλ θαη ησλ ηειηθώλ 

αληηιήςεσλ ησλ παηδηώλ. (Κλείδα 2 από ΔκπΗV).  

 Ο δείθηεο 5.3 «Αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ δίρσο 

νδεγίεο (αλνηρηή δηεξεύλεζε)», εκθαλίδεη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρακειή 

ζπρλφηεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλεηαη φηη πνηέ δελ αλαζέηνπλ ζηνπο καζεηέο 

ηνπο ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ δίρσο νδεγίεο (αλνηρηή δηεξεχλεζε).  

 Δπηπξφζζεηα, εκθαλίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (φινη εθηφο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ΔθπV) ρακειή ζπρλφηεηα θαη ζηνλ δείθηε 5.4 «Ο εθπαηδεπηηθόο 

ρξεζηκνπνηεί θάπνην ινγηζκηθό γηα λα  εηνηκάζεη κηα παξνπζίαζε». Γειαδή, νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνιχ ιίγεο θνξέο-ζπάληα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην 

ινγηζκηθφ γηα λα εηνηκάζνπλ κία παξνπζίαζε.  

 ηνλ δείθηε 5.5 «Ο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί κνληέια δύν ή ηξηώλ 

δηαζηάζεσλ γηα λα παξνπζηάζεη θάπνην θαηλόκελν ή ηαμηλόκεζε», νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα. Μφλν 1/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗΗ) 

παξνπζηάδεη πςειή ζπρλφηεηα θαη ζπλεπψο κφλν απηφο θπξίαξρα ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ ρξεζηκνπνηεί κνληέια δχν ή ηξηψλ δηαζηάζεσλ γηα λα παξνπζηάζνπλ θάπνην 

θαηλφκελν ή ηαμηλφκεζε. 
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 πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα, κε εμαίξεζε 

θάπνηνπο δείθηεο πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλή εηθφλα. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηνπο δείθηεο 5.3 «Αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ δίρσο 

νδεγίεο (αλνηρηή δηεξεύλεζε)» θαη 5.4 «Ο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί θάπνην 

ινγηζκηθό γηα λα  εηνηκάζεη κηα παξνπζίαζε» παξνπζηάδνπλ κφλν ρακειέο 

ζπρλφηεηεο. Γειαδή θνηλέο πξαθηηθέο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα κελ 

αλαζέηνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ δίρσο νδεγίεο θαζψο θαη 

πνιχ ζπάληα λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη θάπνην ινγηζκηθφ γηα λα εηνηκάζνπλ κία 

παξνπζίαζε.  
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3.1.6 «Γηαδηθαζηηθή γλώζε» (6νο άμνλαο) 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. Πίλαθα_7), παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ρξήζεο ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

άμνλα «Γηαδηθαζηηθή γλψζε». 

 

Πίνακαρ_7: Μέζνη φξνη (Μ.Ο)- αλά δείθηε γηα ηνλ άμνλα Γηαδηθαζηηθή Γλψζε 

Άμνλεο/ 

Νεπηαγσγνί 

 Δκπ 

I 

Δκπ 

II 

Δκπ 

III 

Δκπ 

IV 

Δκπ V 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΣΗ-

ΚΖ ΓΝΧΖ 

6.1 «Ο εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ξεηά ηε 

δηαδηθαζηηθή γλψζε ζε βήκαηα.» 

1,5 1,5 3 2,33 1,83 

6.2 «Ο εθπαηδεπηηθφο δελ δηδάζθεη 

ξεηά ηα βήκαηα, αιιά ιέεη ζηνπο 

καζεηέο ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ 

ελεξγεηψλ » 

1,5 2,66 1,5 1,5 1,5 

6.3 «Ο εθπαηδεπηηθφο θαιιηεξγεί 

δεμηφηεηεο ησλ επηζηεκνληθψλ 

κεζφδσλ (π.ρ., παξαηήξεζε, 

ηαμηλφκεζε, θηι)» 

2,33 2,66 3 2,83 3 

 

 ηνλ δείθηε 6.1 «Ο εθπαηδεπηηθόο δηδάζθεη ξεηά ηε δηαδηθαζηηθή γλώζε ζε 

βήκαηα», παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα. 

πγθεθξηκέλα, νη 2/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπIV) εκθαλίδνπλ πςειή 

ζπρλφηεηα ζηνλ δείθηε απηφ, ελψ 2/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗ)  ρακειή 

ζπρλφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη 2/5 εθπαηδεπηηθνχο απνδέρνληαη σο θπξίαξρε πξαθηηθή 

λα δηδάζθνπλ ξεηά ηε δηαδηθαζηηθή γλψζε, ελψ  ζηνπο 2/5 εθπαηδεπηηθνχο ε 

θπξίαξρε πξαθηηθή πνπ αθινπζνχλ είλαη λα κελ αθνινπζνχλ απηή ηε πξαθηηθή. Π.ρ 

Νεπ: Οη καγλήηεο όινη είλαη ην ίδην δπλαηνί; Ση πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα ην δνύκε 

απηό; Παηδί.1: Να βάινπκε πξάκαηα πάλσ ηνπ. Νεπ: Καη απηό ηη ζα καο 

βνεζήζεη; Καη αλ θξαηήζεη ιίγα; Παηδί.2: Σόηε δελ είλαη δπλαηόο. Νεπ: Σν είπακε 

θαη ρζεο, ζήκεξα ζα δνθηκάζνπκε θάπνηνπο άιινπο καγλήηεο (δείρλεη ηνπο  

ξαβδόκνξθνπο) Ση ζρήκα έρνπλ; ........................Νεπ: Πώο κπνξνύκε λα δνύκε;  

Παηδί.2: Να δνθηκάζνπκε! Νεπ: Θέιεηε λα δνθηκάζνπκε; Γηα λα δσ ηα 

δεπγαξάθηα. Γηα λα δνύκε πόζα δεπγαξάθηα καγλήηεο έρνπκε. .......................... 

Βάδεη ζηελ κηα κεξηά θάπνηνπο ζπλδεηήξεο θαη ζηελ άιιε ην ίδην. Πώο ζα ην δσ; 

Παηδί.3: Μέηα ζα ηνπο κεηξήζνπκε! (ηνπο ζπλδεηήξεο)(Κλείδα3 από Δκπ3). 
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  ρεηηθά κε ηνλ δείθηε 6.2 «Ο εθπαηδεπηηθόο δελ δηδάζθεη ξεηά ηα βήκαηα, 

αιιά ιέεη ζηνπο καζεηέο ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηώλ », είλαη νξαηφ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (4/5 εθπαηδεπηηθνχο) έρνπλ ρακειή ζπρλφηεηα, ελψ 

κφιηο έλαο εθπαηδεπηηθφο έρεη πςειή ζπρλφηεηα (ΔθπΗΗ). Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ θπξίαξρα θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο πνιχ ιίγεο θνξέο/ζρεδφλ 

θαζφινπ λα κελ δηδάζθνπλ ξεηά ηα βήκαηα αιιά λα ιέλε ζηνπο καζεηέο ηνπο ηε 

ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηψλ, ζε αληίζεζε φπνπ ν έλαο εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη 

απηή ηελ πξαθηηθή θπξίαξρα θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ.  

 ηνλ ηειεπηαίν δείθηε ηνπ άμνλα απηνχ, 6.3 «Ο εθπαηδεπηηθόο θαιιηεξγεί 

δεμηόηεηεο ησλ επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ (π.ρ., παξαηήξεζε, ηαμηλόκεζε, θηι)», 

παξαηεξείηαη θνηλή εηθφλα φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Όινη νη εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίδνπλ πςειή ζπρλφηεηα ζηνλ δείθηε απηφ θαη ζπλεπψο φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

απνδέρνληαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο σο θπξίαξρε πξαθηηθή λα θαιιηεξγνχλ 

δεμηφηεηεο ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. Π.ρ Μέζα από όιεο ηηο  δξαζηεξηόηεηεο 

θαιιηεξγήζεθε ε παξαηήξεζε ησλ παηδηώλ. Μέζα από ηελ παξαηήξεζε ηα παηδηά 

έιεγμαλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο θαη έθαλαλ ηηο δηαπηζηώζεηο ηνπο.(Κλείδα 3 από 

ΔκπΗΗΗ). 

 πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα γχξσ απφ ηνλ άμνλα «Γηαδηθαζηηθή γλψζε», 

παξαηεξείηαη φηη ζε θάπνηνπο δείθηεο ηνπ άμνλα απηνχ νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ 

θνηλή εηθφλα. Οη δείθηεο απηνί είλαη ν 6.2 «Ο εθπαηδεπηηθόο δελ δηδάζθεη ξεηά ηα 

βήκαηα, αιιά ιέεη ζηνπο καζεηέο ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηώλ» ζηνλ νπνίν νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ ρακειή ζπρλφηεηα θαη ν 6.3 «Ο 

εθπαηδεπηηθόο θαιιηεξγεί δεμηόηεηεο ησλ επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ (π.ρ. 

παξαηήξεζε, ηαμηλόκεζε, θηι)», ζηνλ νπνίν φινη νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ  

πςεινί ζπρλφηεηα. πλεπψο πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνιχ ιίγεο 

θνξέο/ζρεδφλ πνηέ δελ απνδέρνληαη σο θπξίαξρε πξαθηηθή ζηε δηδαζθαιία ηνπο  ην 

λα κελ δηδάζθνπλ ξεηά ηα βήκαηα, αιιά επηιέγνπλ λα ιέλε ζηνπο καζεηέο ηνπο ηε 

ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηψλ θαζψο θαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζρεδφλ πάληα θαηά 

ηε δηδαζθαιία ηνπο θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ ζηνπο 

καζεηέο ηνπο. 
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3.2 ςγκπιηική ανάλςζη (ανά άξονα) ηων ππακηικών ηων 

εκπαιδεςηικών καηά ηην Α θάζη και καηά ηην Β θάζη ηος 

ππογπάμμαηορ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη πξαθηηθέο πνπ πξνέθπςαλ ζηε 

Α θάζε θαη ζηε Β θάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΑΡΗΣΔΗΑ ΗΗ».  

 Πην αλαιπηηθά, ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο (Πίλαθαο_9-Πίλαθαο_14) 

αλαδεηθλχνληαη ζπγθεληξσηηθά νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (αλά δείθηε ηνπ θάζε 

άμνλα ζχκθσλα κε ηε θιείδα παξαηήξεζεο) πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε Ά θαη Β θάζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΑΡΗΣΔΗΑ ΗΗ». πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη αλά θάζε νη 

Μέζνη φξνη (Μ.Ο) ησλ δεηθηψλ αλά άμνλα απφ ηηο έμη θιείδεο παξαηήξεζεο θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ. ηνπο πίλαθεο απηνχο (Πίλαθαο_9 -Πίλαθαο_14) εληνπίδνληαη αθφκε 

νη κεηαηνπίζεηο ή κε ησλ πξαθηηθψλ θάζε εθπαηδεπηηθνχ απφ ηε κία θάζε ζηελ άιιε. 

Οη ζεηηθέο κεηαηνπίζεηο ησλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

επηζεκαλζεί κε ηελ απφρξσζε ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο ζηα θειηά ησλ πηλάθσλ ελψ νη 

αξλεηηθέο κεηαηνπίζεηο κε ηελ απφρξσζε ηνπ πξάζηλνπ ζηα θειηά ησλ πηλάθσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε ζθνχξν θφθθηλν ρξψκα έρνπλ ζεκεησζεί νη πξαθηηθέο κε κεγάιε 

ζεηηθή κεηαηφπηζε απφ ηε Α ζηε Β θάζε (>0,5) ελψ κε αλνηρηφ θφθθηλν ρξψκα-ξνδ 

νη πξαθηηθέο κε κηθξή ζεηηθή κεηαηφπηζε (0,5=<). Αληίζηνηρα, κε ζθνχξν πξάζηλν νη 

πξαθηηθέο κε κεγάιε αξλεηηθή κεηαηφπηζε(>0,5) θαη κε αλνηρηφ πξάζηλν ρξψκα 

απηέο κε ηε αξλεηηθή κηθξή κεηαηφπηζε (>=0,5). Σα θειηά πνπ δελ έρνπλ ρξσκαηηζηεί 

δελ παξνπζηάδνπλ θακία κεηαηφπηζε ηεο πξαθηηθήο πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί. 

 Μεηά απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θάζε πίλαθα, γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηηο πξαθηηθέο 

πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ζηηο δχν θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, γίλεηαη 

ιφγνο ζε πνηνχο δείθηεο ησλ αμφλσλ είραλ δηαθνξνπνηεκέλε βαζκνιφγεζε νη 

εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη πψο εξκελεχεηαη απηφ (βειηίσζε ή φρη απφ ηε κία θάζε 

ζηελ άιιε).  
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3.2.1 «Πεξηερόκελν/ κεηαζρεκαηηζκόο» (1νο άμνλαο) 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ή κε ησλ πξαθηηθέο πνπ 

πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά απφ ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα 

«Πεξηερφκελν/ κεηαζρεκαηηζκφο». πγθεθξηκέλα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. 

Πίλαθαο_9) παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ πξαθηηθψλ γχξσ απφ 

ηνλ άμνλα «πεξηερφκελν/κεηαζρεκαηηζκφο». 

 

Πίνακαρ_9: Μέζνη φξνη (Μ.Ο.) -αλά δείθηε- Α θαη Β θάζεο γηα ηνλ άμνλα: "Πεξηερφκελν/ 

κεηαζρεκαηηζκφο" (1νο άμνλαο) 

 

 Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα_9, εληνπίδεηαη φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (κε εμαίξεζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗΗ) ζε φινπο ηνπο δείθηεο ηνπ 

άμνλα απηνχ εληνπίδνληαη κεηαβνιέο ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο απφ ηε Α ζηε Β θάζε.  

 Παξαηεξψληαο θάζε δείθηε ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηνλ δείκηη 1.1 

«Δηζάγεη έλλνηεο, νξηζκνύο, πεξηγξάθεη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηώληαο 

επηζηεκνληθνύο όξνπο» εληνπίδνληαη κεηαβνιέο ζηηο ζπρλφηεηέο ρξήζεο απφ ηε Α 

ζηε Β θάζε ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηνπο 3/5 (ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπIV) 

εληνπίδνληαη κεηαβνιέο ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε απφ ηε Α ζηε Β θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε αξλεηηθφ πξφζεκν, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗ λα έρεη κεγάιε 

κεηαβνιή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔθπΗV θαη ΔθΠΗΗΗ κηθξή κεηαβνιή. πλεπψο, ε 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ/ 

ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗ

ΜΟ 

ΦΑΖ 

ΓΔΗΚΣΖ 

1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

Η. 

Α ΦΑΖ 1,75 1,75 2,25 1 2,25 2,5  

Β ΦΑΖ 2,33 2,16 1,5 1,83 1,33 2,66  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΗΗ. 

Α ΦΑΖ 2,17 2,5 1,5 1,17 2,33 2,83  

Β ΦΑΖ 1,5 3 1,16 2,33 1,5 2,33  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΗΗΗ. 

Α ΦΑΖ  2 3 2,6 2,2 1 3  

Β ΦΑΖ 1,83 2,83 2,83 3 2,33 3  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΗV. 

Α ΦΑΖ  2,2 3 1 1,2 2 2,2  

Β ΦΑΖ 2 2,33 1,66 2,83 1,66 2,33  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

V. 

Α ΦΑΖ  2,25 2,13 2,36 1,13 1 2,88  

Β ΦΑΖ 2,33 2,83 2,83 2,5 1,66 2,5  
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δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπρλνηήησλ είλαη ζεκαληηθή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗ, ελψ 

ζηνπο ππφινηπνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο (Δθπ ΗΗΗ θαη ΔθπIV) είλαη αζήκαληε. Οη 

ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί, δειαδή 2/5 εθπαηδεπηηθνχο (Δθπ Η θαη ΔθπV), εκθαλίδνπλ 

ζεηηθή κεηαηφπηζε ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο, κε ηνλ ΔθπΗ λα 

εκθαλίδεη κεγάιε κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ θαη άξα λα έρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε, ελψ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπV λα έρεη κηθξή κεηαβνιή ζπρλνηήησλ 

θαη άξα φρη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε. πλεπψο, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά 

ηελ επηκφξθσζε ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ θνηλή δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξαθηηθή απηή. 

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο 

(ΔθπΗV, ΔθΠΗΗΗ θαη ΔθV) ελψ θάπνηνη φρη (ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗ). Δηδηθφηεξα, ν 

εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗ κεηά ηελ επηκφξθσζε βειηηψλεη ηελ πξαθηηθή ηεο εηζαγσγήο 

ελλνηψλ, νξηζκψλ ρξεζηκνπνηψληαο επηζηεκνληθνχο φξνπο. Αληίζεηα, ν 

εθπαηδεπηηθφο  ΔθπΗΗ κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο, 

σζηφζν θαη κεηά ηελ επηκφξθσζε ηνπ πηνζεηεί ηελ πξαθηηθή απηή θπξίαξρα, δειαδή 

παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πξαθηηθή απηήο. 

 Όζνλ αθνξά ηνλ δείθηε 1.3 «Απνδέρεηαη ηνπο κε επηζηεκνληθνύο όξνπο ησλ 

καζεηώλ», φινη νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ κεηαβνιέο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο 

ηνπ δείθηε απηνχ απφ ηε Α ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, νη 3/5 

εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ, ΔθπΗΗ θαη ΔθπIV) εκθαλίδνπλ ζεηηθή κεηαηφπηζε ζηηο 

ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ δείθηε. Ό εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗV παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο δηφηη ε κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ αλάκεζα 

ζηηο δχν θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κεγάιε, ελψ νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ αζήκαληε δηαθνξνπνίεζε δηφηη νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ είλαη 

κηθξέο θαη παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο απηήο. ηνπο 

ππφινηπνπο 2/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπΗV) εληνπίδνληαη αξλεηηθέο 

κεηαηνπίζεηο ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε απηνχ. Ζ δηαθνξνπνίεζε είλαη 

ζεκαληηθή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗV, ν νπνίν παξνπζηάδεη κεγάιε κεηαβνιή ησλ 

ζπρλνηήησλ αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο. Αληίζεηα, ν εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗΗΗ έρεη 

αζήκαληε δηαθνξνπνίεζε δηφηη παξνπζηάδεη κηθξή κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ θαη 

παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο. πλεπψο, 

πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ επηκφξθσζε ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ θνηλή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξαθηηθή απηή. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ 

ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηή (ΔθπΗ, ΔθπΗΗ θαη ΔθπΗΗΗ), ελψ θάπνηνη 
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φρη (ΔθπV θαη ΔθπiV). πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο ΔθπV κεηά ηελ επηκφξθσζε 

θαη ππνζηήξημε ηνπ βειηηψλεη ηελ πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία απνδέρεηαη ηνπο κε 

επηζηεκνληθνχο φξνπο ησλ καζεηψλ ηεο. Δλψ ν εθπαηδεπηηθφο  ΔθπΗV κεηψλεη κεηά 

ηελ επηκφξθσζε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο θαη ζπλερίδεη 

 ρεηηθά κε ηνλ δείθηε 1.4 «Δπαλαδηαηππώλεη ηνπο κε επηζηεκνληθνύο όξνπο 

ησλ καζεηώλ», ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

ζπρλφηεηέο ρξήζεο ηνπ δείθηε απφ ηε Α ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηνπο 3/5 

εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV) παξαηεξνχληαη ζεηηθέο κεηαηνπίζεηο ζηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗV λα έρεη παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηνπο ππφινηπνπο (ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπV) αζήκαληε-κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε. Απφ ηελ άιιε, 2/5 εθπαηδεπηηθνχο  (ΔθπΗ θαη ΔθΗΗ) παξνπζηάδνπλ  

κεηαβνιή κε αξλεηηθφ πξφζεκν, κε ηνλ ΔθπΗ λα έρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε απφ ηε Α θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗ αζήκαληε δηαθνξνπνίεζε-κηθξή. πλεπψο, πξνθχπηεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ επηκφξθσζε ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ θνηλή δηαθνξνπνίεζε 

ζηελ πξαθηηθή απηή. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε 

ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπV) ελψ θάπνηνη φρη. πγθεθξηκέλα, ν 

εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗV κεηά ηελ επηκφξθσζε βειηηψλεη ηελ πξαθηηθή ηεο εηζαγσγήο 

ηεο επαλαδηαηχπσζεο ησλ κε επηζηεκνληθψλ φξσλ ησλ καζεηψλ. Αληίζεηα, ν 

εθπαηδεπηηθφο  ΔθπΗ κεηψλεη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο ζεκαληθά.  

 ηνλ δείθηε 1.5 «Υξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά πιηθά πνπ ηα ζπλδέεη κε ην 

πεξηερόκελν», ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο παξαηεξνχληαη κεηαβνιέο ζηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο απηνχ ηνπ δείθηε απφ ηε Α ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

κάιηζηα παξνπζηάδνληαη κφλν ζεηηθέο κεηαηνπίζεηο. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ δείθηε 

απφ ηε Α θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κεγάιεο δειαδή ζεκαληηθέο. πλεπψο, 

πξνθχπηεη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά  ηελ επηκφξθσζε ηνπο βειηηψλνπλ ηελ 

πξαθηηθή ηεο ρξήζεο ησλ θαζεκεξηλψλ πιηθψλ ηα νπνία ηα ζπλδένπλ κε ην 

πεξηερφκελν. 

 ηνλ επφκελν δείθηε 1.6 «πλδέεη ην πεξηερόκελν κε εκπεηξίεο από ηελ 

θαζεκεξηλή δσή», φινη νη εθπαηδεπηηθνί δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ 

δείθηε απηνχ απφ ηε Α ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηνπο 3/5 εθπαηδεπηηθνχο 

(ΔθπΗ, ΔθπΗΗ θαη ΔθπΗV) νη κεηαβνιέο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο έρνπλ αξλεηηθφ 
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πξφζεκν. Πην αλαιπηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο θαη άξα έρνπλ ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο απφ ηε Α ζηε Β θάζε. Αληίζεηα, ν 

εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗV παξνπζηάδεη κηθξή κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε είλαη αζήκαληε. Οη ππφινηπνη 2/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπV) 

εκθαλίδνπλ κεηαηνπίζεηο κε ζεηηθφ πξφζεκν θαη κάιηζηα νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

ζπρλφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο δηφηη νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ ζηηο δχν θάζεηο 

είλαη κεγάιεο. πλεπψο, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ επηκφξθσζε ηνπο 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε 

εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Ο εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗV παξνπζηάδεη 

ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο. Οη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπΗV 

βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή απηή  ελψ νη ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗ ην αληίζεην. 

 ηνλ ηειεπηαίν δείθηε ηνπ άμνλα απηνχ, δειαδή ζηνλ δείθηε 1.7 «Πεξηγξάθεη 

απιά ην θαηλόκελν / έλλνηεο / πεξηερόκελν πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη», ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο εληνπίδνληαη κεηαβνιέο ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ 

δείθηε απηνχ απφ ηε Α ζηε Β θάζε. Ο εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗΗΗ παξνπζηάδεη ζηαζεξά 

πςειέο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ζην δείθηε απηφ θαη ζηηο δχν θάζεηο θαη παξαηεξείηαη 

κεδεληθή κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ. Οη 2/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ θαη ΔθπΗV) 

παξνπζηάδνπλ κεηαηνπίζεηο κε ζεηηθφ πξφζεκν, σζηφζν νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη 

κηθξέο θαη ζπλεπψο είλαη αζήκαληεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 2/5 εθπαηδεπηηθνχο 

(ΔθπΗΗ θαη ΔθπV) παξνπζηάδνπλ κεηαβνιέο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ δείθηε απφ 

ηε Α ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε αξλεηηθφ πξφζεκν, σζηφζν νη κεηαβνιέο 

είλαη κηθξέο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε αζήκαληεο. 

πλεπψο, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ επηκφξθσζε ηνπο παξνπζηάδνπλ 

κία ζηαζεξφηεηα ζηελ πξαθηηθή ηεο απιήο πεξηγξαθήο ηνπ θαηλνκέλνπ, ελλνηψλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη. 

 πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα γχξσ απφ ηνλ άμνλα απηφ, εληνπίδεηαη φηη ζε 

θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάπνηεο πξαθηηθέο δηαθνξνπνηνχληαη κεηά ηελ επηκφξθσζε 

ηνπο ελψ ζε θάπνηνπο φρη θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ επηκφξθσζε ηνπο βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο ρξήζεο 

θαζεκεξηλψλ πιηθψλ ηα νπνία ηα ζπλδένπλ κε ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο.  
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3.2.2 «Δλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο παηδηώλ» (2νο άμνλαο) 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ή κε ησλ πξαθηηθέο πνπ 

πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά απφ ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα 

«Δλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο παηδηψλ». πγθεθξηκέλα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. 

Πίλαθαο_10) παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ πξαθηηθψλ γχξσ 

απφ ηνλ άμνλα «Δλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο παηδηψλ». 

 

Πίνακαρ _10: Μέζνη φξνη (Μ.Ο.) -αλά δείθηε- Α θαη Β θάζεο γηα ηνλ άμνλα: "Δλαιιαθηηθέο 

αληηιήςεηο παηδηψλ" (2νο άμνλαο). 

 

 Παξαηεξψληαο ηα δεδνκέλα ηνπ δείθηε 2.1 «Ο/ε  εθπαηδεπηηθόο ιακβάλεη 

ππόςε ηνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ», 

εληνπίδεηαη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ ζε 

απηφ ηνλ  δείθηε θαη κάιηζηα 4/5 εθπαηδεπηηθνχο (εθηφο ΔθπΗΗΗ) παξνπζηάδνπλ ζεηηθή 

κεηαηφπηζε. Χζηφζν κφλν νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗ, ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε απφ ηε Α ζηε Β θάζε έρνληαο 

κεγάιε κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν ΔθπΗΗ ζηε Α θάζε δελ 

αμηνπνηνχζε θαζφινπ ηελ πξαθηηθή απηή, ελψ ζηε Β θάζε ηελ αμηνπνηεί θπξίαξρα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗV θαη ΔθπV παξνπζηάδνπλ θαη απηνί ζεηηθή κεηαηφπηζε ησλ 

ζπρλνηήησλ αιιά είλαη αζήκαληε ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο, αθνχ είλαη κηθξή ε 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ 

ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΠΑΗΓΗΧΝ 
ΦΑΖ 

ΓΔΗΚΣΖ 

2.1. 2.2. 2.4.  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ Η. 
Α ΦΑΖ 1,00 2,75 1  

Β ΦΑΖ 2 1,83 1,33  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΗ. 
Α ΦΑΖ 1,33 2,50 1,17  

Β ΦΑΖ 2,33 2,33 1,83  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΗΗ. 
Α ΦΑΖ 3,00 2,80 2,80  

Β ΦΑΖ 2,5 2,5 1,5  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗV. 
Α ΦΑΖ 1,60 2,60 1,00  

Β ΦΑΖ 1,83 2,83 1,66  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ V. 
Α ΦΑΖ 2,50 2,50 1,50  

Β ΦΑΖ 2,66 3 1  
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κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ ηνπο αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο. Αληίζεηα, ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗΗ ε κεηαηφπηζε ησλ ζπρλνηήησλ έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν αιιά ε 

κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ είλαη κηθξή θαη ζπλεπψο δελ είλαη ζεκαληηθή ε 

δηαθνξνπνίεζε. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ 

θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Κάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗΗΗ, 

ΔθπΗV θαη ΔθπV), ελψ θάπνηνη φρη. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗ 

βειηηψλνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο απηήο κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο. 

 ηνλ επφκελν δείθηε ηνπ άμνλα απηνχ, δείθηε 2.2 «Ο/ε  εθπαηδεπηηθόο 

δηνξζώλεη άκεζα ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο », εληνπίδεηαη φηη φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί κεηαβάιινπλ ηηο ζπρλφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δείθηε απηνχ απφ ηε Α 

ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 3/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ, 

ΔθπΗV θαη ΔθπV) κεηαηνπίδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο απηή αξλεηηθά. 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ ε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηνπ δείθηε απηνχ είλαη 

κεγάιε θαη ζπλεπψο ε δηαθνξνπνίεζε είλαη ζεκαληηθή. Χζηφζν, ζηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ε δηαθνξνπνίεζε είλαη αζήκαληε γηαηί νη κεηαηνπίζεηο είλαη κηθξέο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗV θαη ΔθπV κεηαηνπίδνπλ ηηο 

ζπρλφηεηεο ρξήζεο απηήο ηεο πξαθηηθήο κε ζεηηθφ πξφζεκν, σζηφζν νη κεηαβνιέο 

είλαη κηθξέο θαη ζπλεπψο αζήκαληεο νη δηαθνξνπνηήζεηο. πλεπψο,  παξαηεξείηαη φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε 

ηεο πξαθηηθήο απηήο ( Δθπ ΗV, EθπV θαη ΔθπΗV θαη ΔθπV), ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 

ΔθπΗ βειηηψλεη ηελ πξαθηηθή ηεο άκεζεο δηφξζσζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ 

ησλ καζεηψλ ηνπ κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπ. 

 ηνλ δείθηε 2.4 «Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο  ελαιιαθηηθέο 

αληηιήςεηο θαη ηξνπνπνηεί αληίζηνηρα ηε δηδαζθαιία ηνπ» φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ κεηαηνπίζεηο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο απηνχ ηνπ δείθηε αλάκεζα ζηηο 

δχν θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα, νη 2/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπV) 

έρνπλ αξλεηηθή κεηαηφπηζε, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗΗ λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε (κεγάιε κεηαβνιή) ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο απηήο ηεο πξαθηηθήο απφ 

ηελ Α θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπV φρη ζεκαληηθή (κηθξή 

κεηαβνιή). Οη ππφινηπνη 3/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ, ΔθπΗΗ θαη ΔθπIV) εκθαλίδνπλ 

ζεηηθέο κεηαηνπίζεηο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ δείθηε απφ ηελ Α ζηε Β θάζε ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο. Παξφια απηά, κφλν νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο ηνπ 

δείθηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔθπΗΗ θαη ΔθπΗV είλαη ζεκαληηθέο (κεγάιε κεηαβνιή). 

Όζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ ε κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ είλαη κηθξή θαη άξα 

ε δηαθνξνπνίεζε αζήκαληε. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

παξνπζηάδνπλ θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά ηελ ππνζηήξημε 

ηνπο. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο 

απηήο (ΔθπV θαη ΔθπΗ), ελψ θάπνηνη φρη. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗΗ θαη 

ΔθπIV βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή απηή κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο, ελψ ν 

εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗΗΗ ην αληίζεην θαη παξακέλεη ζηαζεξά ρακειφ ην επίπεδν 

αμηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο.  

 πλνςίδνληαο, ηα απνηειέζκαηα γχξσ απφ ηνλ άμνλα απηφ, εληνπίδεηαη φηη ζε 

θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάπνηεο πξαθηηθέο δηαθνξνπνηνχληαη κεηά ηελ επηκφξθσζε 

ηνπο ελψ ζε θάπνηνπο φρη θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε 

θακία πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα απηφ δελ παξαηεξείηαη θνηλή δηαθνξνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο. 
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3.2.3 «Γηεξεύλεζε» (3νο άμνλαο) 

ην παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθα_11)παξνπζηάδνληαη νη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ζηηο δχν θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα 

«Γηεξεχλεζε». ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ή κε ησλ 

πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά απφ ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε 

ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα «Γηεξεχλεζε» (Πίλαθαο_11) θαη νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ 

ησλ πξαθηηθψλ γχξσ απφ ηνλ άμνλα «Γηεξεχλεζε». 

 

Πίνακαρ_11: Μέζνη φξνη (Μ.Ο.) -αλά δείθηε- Α θαη Β θάζεο γηα ηνλ άμνλα: ''Γηεξεχλεζε'' 

  

 ηνλ άμνλα «Γηεξεχλεζε» απφ ηε Α ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εληνπίδνληαη κεηαηνπίζεηο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ζε πνιινχο δείθηεο. Χζηφζν, 

εληνπίδεηαη ζηνλ δείθηε 3.7 «Οη καζεηέο θάλνπλ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα» θακία 

κεηαβνιή ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο απφ ηε κία θάζε ζηελ άιιε  ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

 Δηδηθφηεξα, ζηνλ δείθηε 3.1 «Θέηεη δεηήκαηα/ πξνβιήκαηα/ εξσηήκαηα 

πξνο επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε» παξαηεξείηαη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

ΓΗΔΡΔΤΝ

ΖΖ 

ΦΑ

Ζ 

ΓΔΗΚΣΖ 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
3.6.

a 

3.6.

b 
3.7 3.8 3.9 3.10 

3.11

.a 

3.11

.b 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤ-

ΣΗΚΟ Η. 

Α 

ΦΑΖ 
1,50 1 1,75 1,50 1,75 2 1,50 1 1 1,75 2 1,50 1,25  

Β 

ΦΑΖ 
2,66 1,33 2,66 2,33 2,16 1 2,66 1 1,33 2,66 2,5 2 1,33  

ΔΚΠΑΗΓΔΤ-

ΣΗΚΟ ΗΗ. 

Α 

ΦΑΖ 
1,67 1 1,50 1,50 1,33 1, 1 1 1 2,67 1,67 1 2,50  

Β 

ΦΑΖ 
2,83 1 3 2,2 2,16 1 2,33 1 1 2,5 2,33 2,83 2  

ΔΚΠΑΗΓΔΤ-

ΣΗΚΟ ΗΗΗ. 

Α 

ΦΑΖ 
2 1 2 1,20 1,80 2,60 2,40 1 1 3 1,40 2,40 1  

Β 

ΦΑΖ 
2,83 1,33 2,66 2,16 3 1,33 2,66 1 1 2,66 3 3 1,83  

ΔΚΠΑΗΓΔΤ-

ΣΗΚΟ ΗV. 

Α 

ΦΑΖ 
1,60 1,80 1,80 1,40 1,40 1 1 1 1 2,60 1,20 2,20 1,20  

Β 

ΦΑΖ 
2,83 1,33 3 2 2,83 1,5 2,5 1 1,16 2,66 2,83 2,83 2  

ΔΚΠΑΗΓΔΤ-

ΣΗΚΟ V. 

Α 

ΦΑΖ 
1,63 1 1,25 1,50 1,5, 1,75 1,25 1 1 2 1,25 1,00 1  

Β 

ΦΑΖ 
2,66 1 2,16 1,66 2,33 1,33 2,5 1 1 2,5 2,66 2,83 1  
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παξνπζηάδνπλ κεηαηφπηζε ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε απηνχ απφ ηε Α ζηε Β 

θάζε θαη κάιηζηα κε ζεηηθφ πξφζεκν. Ζ κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη κεγάιε θαη ζπλεπψο ε δηαθνξνπνίεζε είλαη ζεκαληηθή. 

πλεπψο, φινη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή 

απηή. 

 ρεηηθά κε ηνλ δείθηε 3.2 «Εεηά λα εθαξκόζνπλ ηε δηδαρζείζα γλώζε ζε 

θαζεκεξηλέο- ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο», ζε ζρέζε κε ηε Α 

θάζε εληνπίδνληαη θάπνηεο κεηαηνπίζεηο ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο απηνχ ηνπ δείθηε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔθπΗ, ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπIV. ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο 

παξαηεξείηαη κεδεληθή κεηαβνιή ζπρλνηήησλ ζηνλ δείθηε απηφ απφ ηε κία θάζε 

ζηελ άιιε. Δηδηθφηεξα, νη ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗΗ κεηαβάιινπλ ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ 

δείθηε κε ζεηηθφ πξφζεκν αιιά ζε κηθξφ βαζκφ θαη ζπλεπψο  ε δηαθνξνπνίεζε δελ 

είλαη ζπγθινληζηηθή. Δλψ ζηνλ ΔθπIV ε κεηαηφπηζε είλαη αξλεηηθή, σζηφζν ε 

κεηαβνιή είλαη κηθξή θαη άξα ε δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη ζεκαληηθή. πλεπψο, ζε 

φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηε 

παξαπάλσ πξαθηηθή θαη φρη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο.  

 ηνλ δείθηε 3.3 «Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ θάπνην ζέκα.» 

φινη νη εθπαηδεπηηθνί κεηαηνπίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε απηνχ απφ ηε Α 

θάζε ζεηηθά θαη ζε κεγάιν βαζκφ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζε απηφ ηνλ δείθηε είλαη ζεκαληηθέο αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

πλεπψο, φινη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή 

απηή. 

 ηνλ δείθηε 3.4 «Πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ πξόβιεςε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, πξηλ απηό γίλεη» φινη νη εθπαηδεπηηθνί κεηαηνπίδνπλ 

ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο. Ζ κεηαηφπηζε ζε φινπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη κε ζεηηθφ πξφζεκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 4/5 εθπαηδεπηηθνχο 

(εθηφο ΔθπV) παξνπζηάδνπλ κεγάιε κεηαβνιή θαη άξα νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

ζπρλνηήησλ απφ ηε Α ζηε Β θάζε είλαη ζεκαληηθέο. Αληίζεηα, ν ΔθπV παξνπζηάδεη 

κηθξή κεηαβνιή ζηηο ζπρλφηεηεο αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο θαη ε δηαθνξνπνίεζε δελ 

είλαη ζεκαληηθή. πλεπψο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο 

βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή απηή, κε εμαίξεζε ησλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπV ζηνλ νπνίν 

παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο. 
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 ηνλ δείθηε 3.5 «Οη καζεηέο εξεπλνύλ», φινη νη εθπαηδεπηηθνί κεηαηνπίδνπλ 

κε ζεηηθφ πξφζεκν ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε απηνχ απφ ηε Α ζηε Β θάζε. 

Μάιηζηα, 4/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV) παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε κεηαβνιή ζηε ζπρλφηεηεο ρξήζεο αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη άξα νη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο είλαη ζεκαληηθέο. ρεηηθά κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ ε κεηαβνιή είλαη κηθξή θαη ε δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη 

ζπγθινληζηηθή ζε απηφ ην δείθηε. πλεπψο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ 

ππνζηήξημε ηνπο βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή απηή, κε εμαίξεζε ησλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ 

ζηνλ νπνίν παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο. 

 ηνλ δείθηε 3.6α «Οη καζεηέο εξεπλνύλ ΑΣΟΜΗΚΑ», ζε θάπνηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εληνπίδνληαη κεηαηνπίζεηο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ δείθηε απφ ηε 

Α θάζε ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 3/5 εθπαηδεπηηθνχο 

(ΔθπΗ, ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπV) κεηαηνπίδνπλ κε αξλεηηθφ πξφζεκν ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο 

ηνπ δείθηε ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗΗ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε κεηαβνιή ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο 

θαη άξα νη δηαθνξνπνηήζεηο ζην δείθηε απηφ είλαη ζεκαληηθέο. Δπίζεο, ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ΔθπV εληνπίδεηαη αξλεηηθή κεηαηφπηζε ζπρλνηήησλ αιιά ζε κηθξφ 

βαζκφ, νπφηε ε δηαθνξνπνίεζε είλαη αζήκαληε. Ο εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗV κεηαηνπίδεη 

ζεηηθά ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο, σζηφζν ε 

κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ είλαη κηθξή θαη άξα ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπρλφηεηαο 

ρξήζεο δελ είλαη ζεκαληηθή. Όζνλ αθνξά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗ ε κεηαβνιή ησλ 

ζπρλνηήησλ είλαη κεδεληθή θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε παξακέλεη ζηαζεξή. 

πλεπψο, ζηελ παξαπάλσ πξαθηηθή κεηά ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εληνπίδεηαη δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ε θάπνηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗΗ, 

ΔθπVθαη ΔθπΗV), ελψ ζε θάπνηνπο φρη. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ θαη 

ΔθπΗΗΗ κεηψλεη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο θαηά ηεο νπνίαο ηα παηδηά 

εξεπλνχλ αηνκηθά. 

 ρεηηθά κε ηνλ δείθηε 3.6β «Οη καζεηέο εξεπλνύλ Δ ΜΗΚΡΔ ΟΜΑΓΔ», 

εληνπίδεηαη φηη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηαηνπίζεηο ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο 

ηνπ δείθηε απφ ηε Α θάζε ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κάιηζηα κε ζεηηθφ 

πξφζεκν. Δηδηθφηεξα, νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ δείθηε αλάκεζα ζηηο δχν 

θάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ, ΔθπΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV είλαη κεγάιεο θαη άξα νη 
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δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο ηνπο ζηνλ δείθηε απηφ είλαη ζεκαληηθέο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗΗ ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηνπ 

δείθηε δελ είλαη ζεκαληηθή, δηφηη ε κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ είλαη κηθξή. πλεπψο, 

νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή 

θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά εξεπλνχλ ζε νκάδεο κε εμαίξεζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗΗ 

ζηνλ νπνίν παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο. 

 ηνλ δείθηε 3.8 «Οη καζεηέο νξγαλώλνπλ κόλνη ηνπο δνθηκέο θαη 

πεηξάκαηα», εληνπίδνληαη κεηαηνπίζεηο ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε απφ ηε Α 

ζηε Β θάζε κφλν ζε δχν εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ θαη ΔθπΗV). Οη κεηαηνπίζεηο ησλ 

ζπρλνηήησλ έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν, σζηφζν νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ είλαη 

κηθξέο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο ηνπ δείθηε ζε απηνχο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δελ είλαη ζπγθινληζηηθέο. πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ 

επηκφξθσζε ηνπο ζηελ πξαθηηθή απηή παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα. 

 Όζνλ αθνξά ην δείθηε 3.9 «Oη καζεηέο εθηεινύλ πξνζρεδηαζκέλεο δνθηκέο, 

πεηξάκαηα ή έξεπλα από ην  εγρεηξίδην ή ηνλ εθπαηδεπηηθό», φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίδνπλ κεηαηνπίζεηο ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε απφ ηε Α ζηε Β θάζε. 

Δληνπίδεηαη φηη 3/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV) παξνπζηάδνπλ 

κεηαηφπηζε κε ζεηηθφ πξφζεκν, σζηφζν κφλν ν εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗ παξνπζηάδεη 

κεγάιε κεηαβνιή ζπρλνηήησλ ρξήζεο ηνπ δείθηε αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο ελψ νη 

ππφινηπνη κηθξέο κεηαβνιέο. πλεπψο, κφλν ν εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζπρλνηήησλ ρξήζεο ηνπ δείθηε απηνχ απφ ηε Α ζηε Β 

θάζε. Αθφκε, νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή κεηαηφπηζε ησλ 

ζπρλνηήησλ (ΔθπΗΗ θαη ΔθπΗΗΗ), σζηφζν νη κεηαβνιέο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο είλαη 

κηθξέο θαη άξα νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη αζήκαληεο. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε 

ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV), ελψ έλαο φρη. 

πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗ βειηηψλεη ηελ παξαπάλσ πξαθηηθή. 

 ηνλ δείθηε 3.10 «Ζ ζύλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο 

θνηλνπνηνύληαη κε θάπνην  ηξόπν ζηελ νινκέιεηα», φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ δείθηε απφ ηε Α ζηε Β θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Όιεο νη κεηαηνπίζεηο ησλ ζπρλνηήησλ είλαη κε ζεηηθφ πξφζεκν ζε 

φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπλ κεγάιεο κεηαβνιέο ησλ 
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ζπρλνηήησλ ρξήζεο ηνπ δείθηε αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο νη 4/5 εθπαηδεπηηθψλ 

(ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV). ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηνχο, νη δηαθνξνπνηήζεηο 

ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο ηνπ δείθηε απηνχ είλαη ζεκαληηθέο. Αληίζεηα, ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ φρη. πλεπψο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε 

ηνπο βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία ε ζχλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηεξεχλεζεο θνηλνπνηνχληαη κε θάπνην ηξφπν ζηελ νινκέιεηα, κε εμαίξεζε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ ζηνλ νπνίν παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο.  

 ηνλ δείθηε 3.11α «Ζ ζύλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο 

θνηλνπνηνύληαη κε θάπνην  ηξόπν ζηελ νινκέιεηα ΑΠΌ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ», 

φινη νη εθπαηδεπηηθνί δηαθνξνπνηνχλ ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε απφ ηε Α ζηε 

Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όιεο νη κεηαηνπίζεηο ησλ ζπρλνηήησλ είλαη κε ζεηηθφ 

πξφζεκν ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο νη 4/5 εθπαηδεπηηθψλ 

(ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV). ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηνχο, νη δηαθνξνπνηήζεηο 

ησλ ζπρλνηήησλ είλαη ζεκαληηθέο. Αληίζεηα, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ φρη. πλεπψο, 

νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή 

θαηά ηελ νπνία ε ζχλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο θνηλνπνηνχληαη κε 

θάπνην ηξφπν ζηελ νινκέιεηα απφ ηνπο ίδηνπο, κε εμαίξεζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ 

ζηνλ νπνίν παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο. 

 ηνλ ηειεπηαίν δείθηε 3.11β «Ζ ζύλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηεξεύλεζεο θνηλνπνηνύληαη κε θάπνην ηξόπν ζηελ νινκέιεηα ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ», 

νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (4/5 εθπαηδεπηηθνχο εθηφο ΔθπV) δηαθνξνπνηνχλ ηηο 

ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ δείθηε απηνχ απφ ηε Α ζηε Β θάζε. Οη 3/5 εθπαηδεπηηθνχο 

(ΔθπΗ, ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπIV) κεηαηνπίδoπλ κε ζεηηθφ πξφζεκν ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ 

δείθηε απφ ηε Α ζηε Β θάζε. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπΗV νη κεηαβνιέο 

ησλ ζπρλνηήησλ είλαη κεγάιεο θαη ζπλεπψο νη δηαθνξνπνηήζεηο ζεκαληηθέο, ελψ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ είλαη κηθξή ε κεηαβνιή θαη άξα αζήκαληε. Δλψ ν εθπαηδεπηηθφο 

ΔθπΗΗ κεηαηνπίδεη ηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ δείθηε κε αξλεηηθφ πξφζεκν, σζηφζν ε 

κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ είλαη κηθξή θαη άξα αζήκαληε. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε 

ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗ), ελψ θάπνηνη φρη. πγθεθξηκέλα, νη 

εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπΗV βειηηψλνπλ ηελ παξαπάλσ πξαθηηθή.  
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 πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα γχξσ απφ ηνλ άμνλα απηφ, εληνπίδεηαη φηη ζε 

θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάπνηεο πξαθηηθέο δηαθνξνπνηνχληαη κεηά ηελ επηκφξθσζε 

ηνπο, ελψ ζε θάπνηνπο φρη θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε θάπνηεο πξαθηηθέο ζην άμνλα απηφ παξνπζηάδνπλ θνηλή εηθφλα. 

πγθεθξηκέλα, φινη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ επηκφξθσζε ηνπο βειηηψλνπλ ηηο 

πξαθηηθέο θαηά ηηο νπνίεο ζέηνπλ δεηήκαηα, πξνβιήκαηα, εξσηήκαηα πξνο 

επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε, ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ θάπνην ζέκα 

θαη πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ πξφβιεςε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο πξηλ απηφ γίλεη. Δπίζεο, ζηηο πξαθηηθέο θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο 

εξεπλνχλ ζε κηθξέο νκάδεο θαη ε ζχλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο 

θνηλνπνηνχληαη κε θάπνην ηξφπν θπξίσο απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  
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3.2.4 «Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε» (4νο άμνλαο) 

 ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πξηλ θαη κεηά απφ ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα «Λεθηηθή 

Αιιειεπίδξαζε». πγθεθξηκέλα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. Πίλαθαο_12) 

παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ πξαθηηθψλ γχξσ απφ ηνλ άμνλα 

«Λεθηηθή αιιειεπίδξαζε». 

 

Πίνακαρ_12: Μέζνη φξνη (Μ.Ο.) -αλά δείθηε- Α θαη Β θάζεο γηα ηνλ άμνλα: "Λεθηηθή 

αιιειεπίδξαζε" (4νο άμνλαο). 

 

 ηνλ άμνλα απηφ, ζε φινπο ηνπο δείθηεο εληνπίδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ δεηθηψλ ζε θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε Α ζηε Β θάζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

ΛΔΚΣΗΚΖ 

ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ 
ΦΑΖ 

ΓΔΗΚΣΖ 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

Η. 

Α 

ΦΑΖ 
2,25 2,75 3 3 2,75 1,50 

1,2

5 
1 2,50 2,50 

Β 

ΦΑΖ 
2,16 2,83 1,66 2,83 2,66 1,83 

1,1

6 
1 2 1,83 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΗΗ. 

Α 

ΦΑΖ 
1,83 2,83 1,50 2,50 1,83 1,33 1 1,50 2,33 1,33 

Β 

ΦΑΖ 
1,66 3 1 2,5 2 2,33 1 1 2 1,5 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΗΗΗ. 

Α 

ΦΑΖ 
2,40 2,80 3 3 2,80 1,80 

1,8

0 
1 2,40 2,80 

Β 

ΦΑΖ 
2 2,66 1,66 2,83 1,66 1,5 

1,6

6 
1 2 2,16 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΗV. 

Α 

ΦΑΖ 
2 2,20 1,80 1 1,80 1,60 1 1,20 2,20 2,60 

Β 

ΦΑΖ 
2 2,5 1,66 2,33 1,83 2,16 1 1 2,66 2,66 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

V. 

Α 

ΦΑΖ 
1 3 2,75 2,25 1,50 1,50 

1,2

5 
1,50 1,88 3 

Β 

ΦΑΖ 
1 3 2,66 2,66 2 2,33 1 1 3 2 
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 ηνλ δείθηε 4.1 «Κάλεη θιεηζηέο εξσηήζεηο πνπ επηδεηνύλ κηα ζσζηή 

απάληεζε θαη ειέγρνπλ ηε γλώζε θαη ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηώλ», ζηνπο 3/5 

εθπαηδεπηηθνχο (EθπΗ, ΔθπΗΗ θαη ΔθπΗΗΗ) εληνπίδνληαη κεηαηνπίζεηο ζηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ηνπ δείθηε απφ ηε Α ζηε Β θάζε. Μάιηζηα νη κεηαηνπίζεηο ησλ ζπρλνηήησλ 

έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν θαη νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο 

είλαη κηθξέο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο δελ είλαη ζεκαληηθέο. ηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νη κεηαβνιέο είλαη κεδεληθέο. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά ηελ 

ππνζηήξημε ηνπο θαη παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο. 

 ηνλ δείθηε 4.2 «Αγνοεί και πποζπεπνάει ηιρ επωηήζειρ και ηιρ απανηήζειρ 

ηων παιδιών», νη 4/5 εθπαηδεπηηθνχο κεηαηνπίδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ δείθηε 

απηνχ απφ ηε Α ζηε Β θάζε. Δηδηθφηεξα, 3/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ, ΔθπΗΗ θαη 

ΔθπΗV) παξνπζηάδνπλ κεηαηνπίζεηο κε ζεηηθφ πξφζεκν, σζηφζν νη κεηαβνιέο ησλ 

ζπρλνηήησλ είλαη κηθξέο θαη ζπλεπψο νη δηαθνξνπνηήζεηο δελ είλαη ζεκαληηθέο. Όζνλ 

αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπIΗΗ εληνπίδεηαη φηη κεηαηνπίδεη αξλεηηθά ηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο, παξφια απηά ε δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη ζπγθινληζηηθή θαη 

ζηε Β θάζε ζπλερίδεη θπξίαξρα λα πηνζεηεί ην λα πξνζπεξλάεη ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ. ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπV ε κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ 

είλαη κεδεληθή θαη δελ παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζην δείθηε 4.2 απφ ηε Α ζηε Β 

θάζε. πλεπψο, παξαηεξείηαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηά ηελ ππνζηήξημή 

ηνπο ζηαζεξφηεηα ζηελ πξαθηηθή απηή. 

 ηνλ δείθηε 4.3 «Αλαηξνθνδνηεί ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ εζηηαζκέλα 

(θαη όρη αόξηζηα)», φινη νη εθπαηδεπηηθνί κεηαηνπίδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ 

δείθηε απηνχ απφ ηε Α ζηε Β θάζε, θαη κάιηζηα νη κεηαηνπίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη 

έρνπλ αξλεηηθή πξφζεκν. Δηδηθφηεξα, κεγάιεο κεηαβνιέο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο 

ηνπ δείθηε εληνπίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗΗ θαη ζηνπο νπνίνπο νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζπρλνηήησλ είλαη ζεκαληηθέο. ηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV) εληνπίδνληαη κεηαβνιέο ζπρλνηήησλ ζε 

κηθξφ βαζκφ θαη ζπλεπψο νη δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ Α θάζε δελ είλαη ζεκαληηθέο. 

πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ θνηλέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Κάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗΗ, 
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ΔθπΗV θαη ΔθπV), ελψ θάπνηνη φρη. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗΗ 

βειηηψλνπλ ηελ παξαπάλσ πξαθηηθή.  

 ηνλ δείθηε 4.4 «Παξνηξύλεη ηα παηδηά λα αλαδεηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

απαληήζεηο, ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, ηδέεο ή απόςεηο», νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

4/5 κεηαηνπίδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο ρξήζε απφ ηε Α ζηε Β θάζε. Οη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ 

θαη ΔθπΗΗΗ παξνπζηάδνπλ αξλεηηθέο κεηαηνπίζεηο. Οη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ 

αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο σζηφζν είλαη πνιχ κηθξέο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα 

ζηηο θάζεηο δελ είλαη ζεκαληηθέο. Οη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗV θαη ΔθπV κεηαηνπίδνπλ ηηο 

ζπρλφηεηεο ρξήζεο ζηνλ δείθηε απηφ κε ζεηηθφ πξφζεκν. ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗV ε 

κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ είλαη κεγάιε θαη άξα ε δηαθνξνπνίεζε είλαη ζεκαληηθή. 

Αληίζεηα, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπV ε κεηαβνιή είλαη κηθξή θαη ε δηαθνξνπνίεζε δελ 

είλαη ζεκαληηθή. ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗ παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ησλ 

ζπρλνηήησλ ζηηο δχν θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε 

ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗ, ΔθπΗΗΗ, ΔθπV θαη ΔθπΗΗ), ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 

ΔθπIV κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπ βειηηψλεη ηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο. 

 ηνλ δείθηε 4.5 «Παξνηξύλεη ηα παηδηά λα αηηηνινγήζνπλ θαη λα δώζνπλ 

παξαδείγκαηα γηα ηηο απόςεηο ηνπο», ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εληνπίδνληαη 

κεηαηνπίζεηο ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο ζηνλ δείθηε αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο. Οη 2/5 

εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗΗ) έρνπλ κεηαηνπίζεηο ησλ ζπρλνηήησλ απφ ηε Α ζηε 

Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε αξλεηηθφ πξφζεκν. Δηδηθφηεξα, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΔθπΗΗΗ ε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο απφ ηε Α ζηε Β θάζε είλαη κεγάιε θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε είλαη ζεκαληηθή. Δλψ, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ ε κεηαβνιή είλαη 

κηθξή θαη δελ είλαη ζεκαληηθή ε δηαθνξνπνίεζε. ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(ΔθπΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθV) νη κεηαηνπίζεηο ησλ ζπρλνηήησλ απφ ηε κία θάζε ζηελ άιιε 

έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν, σζηφζν κε κηθξέο κεηαβνιέο. Έηζη, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ είλαη ζεκαληηθέο. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε 

ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗ, ΔθπΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV), ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 

ΔθπΗΗΗ κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπ βειηηψλεη ηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο. 
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 ηνλ δείθηε 4.6 «Δληζρύεη ηνλ (δηεξεπλεηηθό) δηάινγν κεηαμύ ησλ παηδηώλ», 

ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εληνπίδνληαη κεηαηνπίζεηο ησλ ζπρλνηήησλ απφ ηελ Α 

ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηνπο 4/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ, ΔθπΗΗ, ΔθπΗV θαη 

ΔθπV) νη κεηαηνπίζεηο έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν. ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ ε κεηαβνιή 

ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ζην δείθηε απφ ηε Α ζηε Β θάζε είλαη κηθξή θαη άξα ε 

δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη ζεκαληηθή. Αληίζεηα, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔθπΗΗ, ΔθπΗV 

θαη ΔθπV νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ είλαη κεγάιεο θαη άξα νη δηαθνξνπνηήζεηο 

ζεκαληηθέο. Όζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗΗ ε κεηαηφπηζε έρεη αξλεηηθφ 

πξφζεκν. Ζ κεηαβνιή είλαη κηθξή θαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗΗ 

δελ είλαη ζεκαληηθή. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ 

θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Κάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗ θαη 

ΔθπΗΗΗ ), ελψ θάπνηνη δηαθνξνπνίεζε. πγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗΗ, ΔθπΗV 

θαη ΔθπV κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο βειηηψλνπλ ηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο 

(δηεξεπλεηηθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ παηδηψλ). 

 ηνλ δείθηε 4.7 «Ρσηνύλ ηα παηδηά; ηη;», νη 3/5 εθπαηδεπηηθνχο κεηαηνπίδνπλ 

ηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ζηνλ δείθηε απηφ απφ ηε Α ζηε Β θάζε, ελψ νη ππφινηπνη 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ζηαζεξή ζπρλφηεηα θαη ζηε Β θάζε. Μάιηζηα νη κεηαηνπίζεηο 

έρνπλ πξφζεκν αξλεηηθφ θαη νη κεηαβνιέο απφ ηε Α ζηε Β θάζε ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη κηθξέο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηνχο δελ 

είλαη ζεκαληηθέο. πλεπψο, παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηελ πξαθηηθή απηή ζε φινπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο. 

 ηνλ δείθηε 4.8 «Παξνηξύλεη ηα παηδηά λα ξσηνύλ θαη λα εθθξάδνπλ 

απνξίεο», 3/5 εθπαηδεπηηθνχο κεηαηνπίδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ζηνλ δείθηε απφ 

ηε Α ζηε Β θάζε, ελψ νη ζπρλφηεηεο ρξήζεο ζηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Οη κεηαηνπίζεηο έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν θαη νη κεηαβνιέο 

ησλ ζπρλνηήησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔθπΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV είλαη κηθξέο θαη 

ζπλεπψο δελ είλαη ζεκαληηθέο. πλεπψο, παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηελ πξαθηηθή 

απηή ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο. 

 ηνλ δείθηε 4.9 «Γηνξζώλεη άκεζα ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο», ζε φινπο 

εθπαηδεπηηθνχο παξαηεξείηαη κεηαηφπηζε ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο απφ ηε Α ζηε Β 

θάζε. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ, ΔθπΗΗ θαη ΔθπΗΗΗ έρνπλ αξλεηηθή 

κεηαηφπηζε ζηηο ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε θαη νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ 
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είλαη κηθξέο. πλεπψο, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηνχο δελ είλαη 

ζεκαληηθέο. ηνπο ππφινηπνχο εθπαηδεπηηθνχο, ΔθπΗV θαη ΔθπV, νη κεηαηνπίζεηο 

έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν. Ζ κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ζηνλ δείθηε απηφ απφ ηε Α ζηε Β 

θάζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗV είλαη κηθξή θαη ζπλεπψο φρη ζεκαληηθή, ελψ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ΔθπV κεγάιε θαη ζεκαληηθή. πλεπψο, παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα 

ζηελ πξαθηηθή απηή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο, εθηφο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ΔθπV ν νπνίνο βειηηψλεη ηελ πξαθηηθή απηή. 

 Καη ζηνλ δείθηε 4.10 «Δπηβξαβεύεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο», εληνπίδνληαη ζε 

φινπο εθπαηδεπηηθνχο κεηαηνπίζεηο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο απφ ηε Α ζηε Β θάζε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ, ΔθπΗΗ θαη ΔθπV κεηαηνπίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ζην δείθηε απηφ 

αξλεηηθά θαη κάιηζηα νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ είλαη κεγάιεο. Έηζη, νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ, ΔθπΗΗ θαη ΔθπV) είλαη 

ζεκαληηθέο. Δλψ, νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗΗ θαη ΔθπΗV παξνπζηάδνπλ κεηαηνπίζεηο κε 

ζεηηθφ πξφζεκν, σζηφζν νη κεηαβνιέο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ δείθηε είλαη 

κηθξέο θαη άξα νη δηαθνξνπνηήζεηο δελ είλαη ζεκαληηθέο. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε 

ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπΗV), ελψ θάπνηνη δηαθνξνπνίεζε. πγθεθξηκέλα 

νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο κεηψλεη ηελ 

ρξήζε ηεο επηβξάβεπζεο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ. 

 πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα γχξσ απφ ηνλ άμνλα απηφ, εληνπίδεηαη φηη ζε 

θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάπνηεο πξαθηηθέο δηαθνξνπνηνχληαη κεηά ηελ επηκφξθσζε 

ηνπο, ελψ ζε θάπνηνπο φρη θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε 

θακία πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα απηφ δελ παξαηεξείηαη θνηλή δηαθνξνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο. 
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3.2.5 «Τιηθά, πεηξάκαηα & Σ.Π.Δ» (5νο άμνλαο) 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ή κε ησλ πξαθηηθέο πνπ 

πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά απφ ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε-ππνζηήξημε ζρεηηθά 

κε ηνλ άμνλα «Τιηθά, πεηξάκαηα & Σ.Π.Δ». πγθεθξηκέλα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(βι. Πίλαθαο_13) παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ πξαθηηθψλ 

γχξσ απφ ηνλ άμνλα «Τιηθά, πεηξάκαηα & Σ.Π.Δ». 

 

Πίνακαρ_13: Μέζνη φξνη (Μ.Ο.) -αλά δείθηε- Α θαη Β θάζεο γηα ηνλ άμνλα: "Τιηθά, 

πεηξάκαηα & Σ.Π.Δ" (5νο άμνλαο) 

  

 ηνλ άμνλα απηφ, νη πεξηζζφηεξνη δείθηεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

παξνπζηάδνπλ κεηαηφπηζε ζπρλνηήησλ απφ ηε Α ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Όζνλ αθνξά ηνλ δείθηε 5.1 «Πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ από ηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθό», φινη νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ κεηαηνπίζεηο ζηηο ζπρλφηεηεο 

απφ ηελ Α θάζε ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη 3/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗ, ΔθπΗΗ 

ΤΛΗΚΑ, 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ & 

Σ.Π.Δ 

ΦΑΖ 

ΓΔΗΚΣΖ 

5.1. 5.2.a. 5.2.b. 5.3. 5.4 5.5 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

Η. 

Α ΦΑΖ 2,50 1 2 1,50 3 
2,5 

 

Β ΦΑΖ 2,33 2 1,33 1 1,333 2 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΗΗ. 

Α ΦΑΖ 2,33 1,33 1 1 
2,33 

 

2 

 

Β ΦΑΖ 2 2,33 1,33 1 1,333 2 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΗΗΗ. 

Α ΦΑΖ 1,20 1 1 1 
2,20 

 

3,00 

 

Β ΦΑΖ 1,66 2,33 1,33 1 1,333 2,666 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΗV. 

Α ΦΑΖ 1 1 2,60 1 
2,20 

 
2,60 

Β ΦΑΖ 2,66 2,66 2,33 1 1,333 1,666 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

V. 

Α ΦΑΖ 2,50 1 1 1 
1,50 

 

2 

 

Β ΦΑΖ 1,83 2 2 1 1,666 2 
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θαη ΔθπV) παξνπζηάδνπλ κεηαηνπίζεηο κε αξλεηηθφ πξφζεκν. Χζηφζν, κφλν ν 

εθπαηδεπηηθφο ΔθπV παξνπζηάδεη κεγάιε κεηαβνιή ζηηο ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ 

δείθηε απηνχ απφ ηε Α θάζε ζηε Β θάζε θαη ζπλεπψο ε δηαθνξνπνίεζε  ηεο 

ζπρλφηεηαο  ρξήζεο ηνπ δείθηε είλαη ζεκαληηθή. ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(ΔθπΗ θαη ΔθπΗΗ) νη κεηαβνιέο είλαη κηθξέο θαη άξα νη δηαθνξνπνηήζεηο φρη 

ζπγθινληζηηθέο. Ο εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗV θαη ΔθπΗΗI, έρνπλ κεηαηνπίζεηο ζηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε απηνχ αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο κε ζεηηθφ πξφζεκν. 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗV ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηνπ δείθηε είλαη 

ζεκαληηθή γηαηί είλαη κεγάιε κεηαβνιή ζπρλνηήησλ, ελψ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ΔθπΗΗΗ 

είλαη αζήκαληε γηαηί ε κεηαβνιή είλαη κηθξή κεηαβνιή. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε 

ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗ, ΔθπΗΗ, θαη ΔθπΗΗΗ), ελψ θάπνηνη φρη. πγθεθξηκέλα, ν 

εθπαηδεπηηθφο ΔθπV κεηψλεη ηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 

ΔθπΗV ην αληίζεην. 

 ηε ζπλέρεηα, ζηνλ δείθηε 5.2α «αλαζέηνπλ ζηα παηδηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

πεηξακάησλ», ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο παξαηεξείηαη ζεηηθή κεηαηφπηζε ησλ 

ζπρλνηήησλ ρξήζεο ηνπ δείθηε απηνχ θαη κάιηζηα ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 

δηαθνξνπνηήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηαηί νη κεηαβνιέο είλαη κεγάιεο. πλεπψο,  φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο αλάζεζεο ησλ 

πεηξακάησλ ζηα παηδηά. 

 Όζνλ αθνξά ηνλ επφκελν δείκηη 5.2β «ζπκπιήξσζε ησλ θύιισλ εξγαζίαο 

θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ», ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εληνπίδνληαη 

κεηαηνπίζεηο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ δείθηε απηνχ απφ ηε Α ζηε Β θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οη κεηαηνπίζεηο είλαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο. Οη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ 

θαη ΔθπΗV παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή κεηαηφπηζε ησλ ζπρλνηήησλ απφ ηε κία θάζε 

ζηελ άιιε, κε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζπρλνηήησλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗ. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗV δελ είλαη ζεκαληηθή γηαηί είλαη κηθξή. Απφ 

ηελ  άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπV παξνπζηάδνπλ 

κεηαηφπηζε ησλ ζπρλνηήησλ κε ζεηηθφ πξφζεκν. Χζηφζν, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔθπΗΗ θαη ΔθπΗΗΗ νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο ηνπ δείθηε είλαη ζε κηθξφ 

βαζκφ θαη άξα φρη ζεκαληηθέο. Δλψ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπV ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ζπρλνηήησλ είλαη ζεκαληηθή. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ 
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παξνπζηάδνπλ θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά ηελ ππνζηήξημε 

ηνπο. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο 

απηήο (ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπIV), ελψ θάπνηνη φρη. πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο 

ΔθπΗ κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπ κεηψλεη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο, 

ελψ ν εθπαηδεπηηθφο ΔθπV ην αληίζεην. 

  ρεηηθά κε ηνλ δείθηε 5.3 «νη εθπαηδεπηηθνί αλαζέηνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ 

εθηέιεζε πεηξακάησλ δίρσο νδεγίεο (αλνηρηή δηεξεύλεζε)», εληνπίδεηαη κφλν ζε 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε Α θάζε ζηνλ ΔθπΗ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗ έρεη κεηαηφπηζε ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο απηνχ ηνπ δείθηε 

αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο κε αξλεηηθφ πξφζεκν, σζηφζν ε κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ 

αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο είλαη κηθξή θαη άξα ε δηαθνξνπνίεζε φρη ζεκαληηθή. ηνπο 

ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ εληνπίδνληαη κεηαηνπίζεηο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο 

ηνπ δείθηε  θαη νη κεηαβνιέο είλαη κεδεληθέο δειαδή ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε 

είλαη ζηαζεξή αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. πλεπψο, ε πξαθηηθή 

απηή ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο παξακέλεη ζηαζεξή κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο. 

 Όζνλ αθνξά ηνλ δείθηε 5.4 «αμηνπνίεζε θάπνηνπ ινγηζκηθνύ θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία», ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη ζπρλφηεηεο ρξήζεο ηνπ 

δείθηε απφ ηε Α ζηε Β θάζε  κεηαηνπίδνληαη. Μάιηζηα νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί (4/5 εθπαηδεπηηθνχο εθηφο ΔθπV) παξνπζηάδνπλ κεηαηνπίζεηο ησλ 

ζπρλνηήησλ κε αξλεηηθφ πξφζεκν θαη κάιηζηα νη κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε 

απηέο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζπρλνηήησλ ζε απηνχο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη ζεκαληηθέο. Όζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπV, εληνπίδεηαη 

κεηαηφπηζε ησλ ζπρλνηήησλ κε ζεηηθφ πξφζεκν αιιά ε κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ 

αλάκεζα ζηηο θάζεηο είλαη κηθξή θαη άξα ε δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη ζεκαληηθή. 

πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο 

κεηψλνπλ ηελ αμηνπνίεζε θάπνηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

δηφηη δελ πξνβιεπφηαλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο ΓΜΑ.  

 ηνλ ηειεπηαίν δείθηε ηνπ άμνλα απηνχ, δειαδή ζηνλ δείθηε 5.5 «ρξήζε 

κνληέισλ δύν ή ηξηώλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ παξνπζίαζε θάπνηνπ θαηλνκέλνπ», 

ππάξρνπλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί (ΔθπΗ, ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπΗV) πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο απηνχ ηνπ δείθηε απφ ηε Α θάζε ζηε Β θάζε. Μάιηζηα νη 

κεηαηνπίζεηο πνπ εληνπίδνληαη έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν. Οη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗ θαη 

ΔθπΗΗΗ έρνπλ κηθξή κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο θαη ζπλεπψο νη δηαθνξνπνηήζεηο δελ είλαη ζεκαληηθέο. Αληίζεηα, ε 

κεηαβνιή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗV είλαη κεγάιε θαη ε δηαθνξνπνίεζε είλαη 

ζεκαληηθή. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ θνηλέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗ, 

ΔθπΗΗΗ, ΔθπIΗ ΔθπV), ελψ έλαο φρη. πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο  ΔθπIV κεηά ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ κεηψλεη ηελ ρξήζε  κνληέισλ δχν ή ηξηψλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ 

παξνπζίαζε θάπνηνπ θαηλνκέλνπ. 

 πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα γχξσ απφ ηνλ άμνλα απηφ, εληνπίδεηαη φηη ζε 

θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάπνηεο πξαθηηθέο δηαθνξνπνηνχληαη κεηά ηελ επηκφξθσζε 

ηνπο, ελψ ζε θάπνηνπο φρη θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε θάπνηεο πξαθηηθέο ζην άμνλα απηφ παξνπζηάδνπλ θνηλή εηθφλα. 

πγθεθξηκέλα, φινη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ επηκφξθσζε ηνπο βειηηψλνπλ ηελ 

πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία αλαζέηνπλ ζηα παηδηά ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ, ελψ 

κεηψλνπλ ηελ αμηνπνίεζε θάπνηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

δηφηη δελ πξνβιεπφηαλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο ΓΜΑ. 
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3.2.6 «Γηαδηθαζηηθή γλώζε» (6νο άμνλαο) 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ή κε ησλ πξαθηηθέο πνπ 

πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά απφ ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα 

«Γηαδηθαζηηθή Γλψζε». πγθεθξηκέλα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. Πίλαθαο_14) 

παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ πξαθηηθψλ γχξσ απφ ηνλ άμνλα 

«Γηαδηθαζηηθή Γλψζε». 

 

Πίνακαρ_14: Μέζνη φξνη (Μ.Ο.) - αλά δείθηε- Α θαη Β θάζεο γηα ηνλ άμνλα: "Γηαδηθαζηηθή 

γλψζε" (6νο άμνλαο). 

 

 ηνλ άμνλα απηφ, ζε θάπνηνπο δείθηεο θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ 

κεηαηνπίζεηο ζηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο απφ ηελ Α ζηε Β θάζε. 

 Δηδηθφηεξα, ζηνλ δείθηε 6.1 «ν εθπαηδεπηηθόο δηδάζθεη ξεηά ηε 

δηαδηθαζηηθή γλώζε ζε βήκαηα», εληνπίδεηαη φηη ζηνπο 3/5 εθπαηδεπηηθνχο (ΔθπΗΗ, 

ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπΗV) εληνπίδνληαη κεηαηνπίζεηο ζηνλ δείθηε απηφ θαη κάιηζηα κε ζεηηθφ 

πξφζεκν. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπΗV νη κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ 

ρξήζεο απηνχ ηνπ δείθηε αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κεγάιεο 

δειαδή είλαη ζεκαληηθέο νη δηαθνξνπνηήζεηο. Δλψ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗ ε 

κεηαβνιή είλαη κηθξή θαη άξα φρη ζεκαληηθή. ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 

κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ είλαη κεδεληθέο θαη ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηηο ζπρλφηεηεο 

ρξήζεο. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ θνηλέο 

ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΖ ΓΝΧΖ ΦΑΖ 
ΓΔΗΚΣΖ 

6.1. 6.2. 6.3. 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ Η. 
Α ΦΑΖ 1,50 1,75 1,75 

Β ΦΑΖ 1,50 1,50 2,33 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΗ. 
Α ΦΑΖ 1, 1 2,83 

Β ΦΑΖ 1,50 2,66 2,66 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΗΗ. 
Α ΦΑΖ 2,40 1 3 

Β ΦΑΖ 3 1,50 3 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗV. 
Α ΦΑΖ 1 1 2 

Β ΦΑΖ 2,33 1,50 2,83 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ V. 
Α ΦΑΖ 1,88 1 2,25 

Β ΦΑΖ 1,88 1,50 3 
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δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Κάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο (EθπΗ, 

ΔθπΗΗ θαη ΔθπV), ελψ θάπνηνη φρη. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗΗΗ θαη ΔθπΗV 

κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο βειηηψλνπλ ηε ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο. 

 ηνλ επφκελν δείθηε 6.2 «ν εθπαηδεπηηθόο δελ δηδάζθεη ξεηά ηα βήκαηα, 

αιιά ιέεη ζηνπο καζεηέο ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηώλ», ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο παξαηεξείηαη κεηαηφπηζε ησλ ζπρλνηήησλ ρξήζεο ηνπ δείθηε απηνχ 

απφ ηε Α ζηε Β θάζε. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (4/5 εθπαηδεπηηθνχο εθηφο 

ΔθπΗ)  έρνπλ ζεηηθή κεηαηφπηζε ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δείθηε θαη κφλν έλαο 

αξλεηηθή. Όζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζεηηθή κεηαηφπηζε ζηηο ζπρλφηεηεο 

ζην δείθηε απηφ αλάκεζα ζηηο θάζεηο, νη εθπαηδεπηηθνί ΔθπΗΗΗ, ΔθπΗV θαη EθπV 

παξνπζηάδνπλ κηθξέο κεηαβνιέο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο δελ είλαη ζεκαληηθέο. 

Χζηφζν εμαίξεζε απνηειεί ν εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗΗ ν νπνίνο παξνπζηάδεη κεγάιε 

κεηαβνιή θαη άξα ε δηαθνξνπνίεζε είλαη ζεκαληηθή. ρεηηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΔθπΗ, εληνπίδεηαη αξλεηηθή κεηαηφπηζε αιιά κηθξή ζε κεηαβνιή θαη άξα δελ είλαη 

ζεκαληηθή ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ παξνπζηάδνπλ θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξαθηηθή απηή κεηά 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε 

ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗΗ, ΔθπΗΗΗ, ΔθπIV θαη ΔθπV), ελψ έλαο φρη. 

πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο ΔθπΗΗ κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπ βειηηψλεη ηελ ρξήζε 

ηεο πξαθηηθήο απηήο. 

  ηνλ ηειεπηαίν δείθηε ηνπ άμνλα, 6.3 «ν εθπαηδεπηηθόο θαιιηεξγεί 

δεμηόηεηεο επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ (π.ρ παξαηήξεζε, ηαμηλόκεζε)», νη 

πεξηζζφηεξνη δηαθνξνπνηνχλ ηε ζπρλφηεηα αμηνπνίεζεο απφ ηε Α ζηε Β θάζε θαη 

κφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο (ΔθπΗΗΗ) δελ παξνπζηάδεη δηαθνξνπνίεζε. πγθεθξηκέλα, 

3/5 εθπαηδεπηηθνχο παξνπζηάδνπλ ζεηηθή κεηαηφπηζε ζπρλνηήησλ ρξήζε ηνπ δείθηε 

απηνχ αλάκεζα ζηηο δχν θάζεηο θαη κάιηζηα κε κεγάιεο κεηαβνιέο αλάκεζα ζηηο 

ζπρλφηεηεο. πλεπψο, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνχο είλαη 

ζεκαληηθέο. Όζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗ, ε κεηαηφπηζε ηεο ζπρλφηεηαο 

ρξήζεο απηνχ ηνπ δείθηε έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν θαη ε κεηαβνιή ησλ ζπρλνηήησλ 

είλαη κηθξή θαη άξα ε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔθπΗΗ δελ είλαη ζεκαληηθή. 

πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε 

ρξήζε ηεο πξαθηηθήο απηήο (ΔθπΗΗ θαη ΔθπΗΗΗ) θαη δηαηεξνχλ πςειή ηε ζπρλφηεηα 
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ρξήζεο ηεο πξαθηηθήο, ελψ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί (ΔθπΗ, ΔθπΗV θαη ΔθπV) 

βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή απηή κεηά ηελ  ππνζηήξημε ηνπο. 

 πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα γχξσ απφ ηνλ άμνλα απηφ, εληνπίδεηαη φηη ζε 

θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάπνηεο πξαθηηθέο δηαθνξνπνηνχληαη κεηά ηελ επηκφξθσζε 

ηνπο, ελψ ζε θάπνηνπο φρη θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε 

θακία πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα απηφ δελ παξαηεξείηαη θνηλή εηθφλα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο. 
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4. ΤΕΖΣΖΖ/ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ παξνχζα έξεπλα εζηίαδε ζηελ κειέηε ησλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ 5 λεπηαγσγνί 

ηνπ Ννκνχ Φιψξηλαο θαηά ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φ.Δ.  

 Δηδηθφηεξα, ην πξψην ζθέινο ηεο κειέηεο απηήο, αθνξνχζε ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο Β θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΡΗΣΔΗΑ ΗΗ, δειαδή ησλ πξαθηηθψλ 

πνπ πηνζεηνχλ νη  εθπαηδεπηηθνί έπεηηα απφ ηελ ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπο. Σν 

θχξην ζπκπέξαζκα πνπ πξφεθπςε απφ ηελ αλάιπζε, ήηαλ φηη ππάξρνπλ θάπνηεο 

θνηλέο θπξίαξρεο πξαθηηθέο κεηαμχ ησλ λεπηαγσγψλ αλά άμνλα ηεο θιείδαο 

παξαηήξεζεο. Δηδηθφηεξα θαηαγξάθεθαλ ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο νη αληίζηνηρεο 

θνηλέο πξαθηηθέο κεηαμχ ησλ λεπηαγσγψλ. 

 ηνλ 1ν άμνλα «Πεξηερφκελν/ Μεηαζρεκαηηζκφο», θαηαγξάθεηαη φηη 4/5 

εθπαηδεπηηθνχο απνδέρνληαη θπξίαξρα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηελ 

απνδνρή ησλ κε επηζηεκνληθψλ φξσλ ησλ καζεηψλ ηνπο, 4/5 εθπαηδεπηηθνχο θάλνπλ 

ρξήζε θαζεκεξηλψλ πιηθψλ θαη ην ζπλδένπλ κε ην πεξηερφκελν ηνπο κε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 4/5 εθπαηδεπηηθνχο θάλνπλ απιή πεξηγξαθή ηνπ 

θαηλνκέλνπ/ελλνηψλ θαη πεξηερνκέλνπ. 

 ηνλ 2ν άμνλα «Δλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ», εληνπίδεηαη φηη 4/5 

εθπαηδεπηηθνχο δηνξζψλνπλ άκεζα ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ θαη 4/5 

εθπαηδεπηηθνχο ζπάληα πξνζκεηξνχλ ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ θαη ηηο 

ηξνπνπνηνχλ αληίζηνηρα κε ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

 ηνλ 3ν άμνλα «Γηεξεχλεζε» θαηαγξάθεηαη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ 

δεηήκαηα, πξνβιήκαηα θαη εξσηήκαηα πξνο επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ζηνπο  

καζεηέο ηνπο θαη δελ εθαξκφδνπλ ηε δηδαρζείζα γλψζε ζε θαζεκεξηλέο- 

ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. ε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα 

παηδηά εξεπλνχλ ζπάληα αηνκηθά, αιιά εξεπλνχλ ζε κηθξέο νκάδεο θαη δελ θάλνπλ 

πνηέ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Δπηπξφζζεηα, ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη δνθηκέο 

θαη ηα πεηξάκαηα δελ νξγαλψλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο καζεηέο θαη νη καζεηέο εθηεινχλ 

πξνζρεδηαζκέλεο δνθηκέο, πεηξάκαηα ή έξεπλα  απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ρεηηθά κε ηε 

ζχλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο, ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχ 

θνηλνπνηνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο κε θάπνην ηξφπν ζηελ νινκέιεηα θαη δελ γίλεηαη 

ζχλνςε ησλ θχξησλ ζεκείσλ ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αθφκε, νη 

4/5 εθπαηδεπηηθνχο ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ θάπνην ζέκα. 
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 ηνλ 4ν άμνλα «Λεθηηθή Αιιειεπίδξαζε θαηαγξάθεηαη φηη φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί αγλννχλ θαη πξνζπεξλνχλ ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ 

παηδηψλ, παξνηξχλνπλ ηα παηδηά λα αλαδεηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο, 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ηδέεο ή απφςεηο, δελ παξνηξχλνπλ ηα παηδηά λα ξσηνχλ θαη λα 

εθθξάδνπλ απνξίεο θαη ζπλεπψο ηα παηδηά ζρεδφλ πνηέ δελ ζέηνπλ εξσηήκαηα. 

Αθφκε, νη  4/5 εθπαηδεπηηθνχο ζπάληα αλαηξνθνδνηνχλ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ 

εζηηαζκέλα. 

 ηνλ 5ν άμνλα «Τιηθά, Πεηξάκαηα & Σ.Π.Δ», εληνπίδεηαη φηη φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνηέ δελ αλαζέηνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ 

δίρσο νδεγίεο (αλνηρηή δηεξεχλεζε) θαη ζηνπο 4/5 εθπαηδεπηηθνχο γίλεηαη ζπάληα ε 

ρξήζε θάπνηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο παξνπζίαζεο. 

 ηνλ 6ν άμνλα «Γηαδηθαζηηθή γλψζε», φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαιιηεξγνχλ 

δεμηφηεηεο επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη 4/5 απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπάληα 

αλαθέξνληαη ζηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηψλ (π.ρ πείξακα) ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

 Σα επξήκαηα απηά, ζπλάδνπλ κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο νη νπνίεο 

επηζεκαίλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά απφ ηελ ππνζηήξημε ηνπο πξνηείλνπλ 

ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο (Γεκεηξίνπ, 2010 θ.ά) π.ρ θαιιηεξγνχλ 

επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, ηα παηδηά εξεπλνχλ ζε νκάδεο θ.ά. 

 Σν δεχηεξν ζθέινο ηεο κειέηεο απηήο αθνξνχζε ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ δχν θάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πξηλ θαη κεηά ηε ζπζηεκαηηθή 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ). Σν θχξην 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ φηη δελ ππήξμε νκνηνγελήο δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ζε φινπο ηνπο άμνλεο. Χζηφζν, θάπνηεο θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

πξαθηηθψλ εληνπίζηεθαλ ζηνλ 1ν άμνλα «Πεξηερφκελν/Μεηαζρεκαηηζκφο», ζηνλ 3ν 

άμνλα «Γηεξεχλεζε» θαη ζηνλ 5ν άμνλα «Τιηθά, Πεηξάκαηα &Σ.Π.Δ». 

 Όζνλ αθνξά ηνλ άμνλα «Πεξηερφκελν/ Μεηαζρεκαηηζκφο», εληνπίζηεθαλ 

θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ δείθηε 1.5 

«Υξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά πιηθά πνπ ηα ζπλδέεη κε ην πεξηερόκελν». ηνλ 

παξαπάλσ δείθηε εληνπίδεηαη φηη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη ζπρλφηεηεο ρξήζεο 

ηεο πξαθηηθήο ηεο αμηνπνίεζε θαζεκεξηλψλ πιηθψλ ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ηα 

ζπλδένπλ κε ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, απμάλνληαη ζεκαληηθά απφ ηε Α 

ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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 Όζνλ αθνξά ηνλ άμνλα «Γηεξεχλεζε», εληνπίζηεθαλ θνηλέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηνπο δείθηεο 3.1 «Θέηεη δεηήκαηα/ πξνβιήκαηα/ εξσηήκαηα πξνο επηζηεκνληθή 

δηεξεύλεζε», 3.3 «Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ θάπνην ζέκα.», 3.4 

«Πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ πξόβιεςε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο, πξηλ απηό γίλεη.», 3.5 «Οη καζεηέο εξεπλνύλ», 3.6b «Οη καζεηέο 

εξεπλνύλ Δ ΜΗΚΡΔ ΟΜΑΓΔ», 3.10 «Ζ ζύλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηεξεύλεζεο θνηλνπνηνύληαη κε θάπνην ηξόπν ζηελ νινκέιεηα.» θαη 3.11α «Ζ 

ζύλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο θνηλνπνηνύληαη κε θάπνην ηξόπν 

ζηελ νινκέιεηα ΑΠΌ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ». ηνπο παξαπάλσ δείθηεο 

εληνπίδεηαη φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο νη ζπρλφηεηεο ρξήζεο 

απμάλνληαη ζεκαληηθά απφ ηε Α ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Όζνλ αθνξά ηνλ άμνλα «Τιηθά, Πεηξάκαηα & Σ.Π.Δ», εληνπίζηεθαλ θνηλέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο δείθηεο 5.2α «Αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο ηελ εθηέιεζε 

πεηξακάησλ» θαη 5.4 «Ο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί θάπνην ινγηζκηθό γηα λα  

εηνηκάζεη κηα παξνπζίαζε». ηνλ δείθηε 5.2α παξαηεξείηαη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

απμάλνπλ ζεκαληηθά ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο απφ ηε  Α θάζε ζηε Β θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δλψ, ζηνλ δείθηε 5.4 νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κεηψλνπλ 

ζεκαληηθά ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο απφ ηε Α θάζε ζηε Β θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

απηφ γηαηί απφ ην ζρεδηαζκφ δελ πξνβιεπφηαλ ε ρξήζε θάπνηνπ ινγηζκηθνχ γηα λα 

πξνεηνηκαζηεί κία παξνπζίαζε πέξα απφ ηε πξψηε δξαζηεξηφηεηα. 

 πλεπψο, εληνπίδεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά απφ ηελ ζπζηεκαηηθή 

ππνζηήξημε ηνπο ζε ζεσξεηηθφ, δηαινγηθφ θαη αλαζηνραζηηθφ επίπεδν βειηηψλνπλ ηηο 

πξαθηηθέο ηνπο ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, εχξεκα πνπ ζπλάδεη κε 

έξεπλεο πνπ ηνλίδνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ παξνχζα έξεπλα βειηηψλνπλ θπξίσο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην «Πεξηερφκελν/ κεηαζρεκαηηζκφ», ηελ «Γηεξεχλεζε» θαη ηα «Τιηθά, Πεηξάκαηα 

& Σ.Π.Δ». πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθηεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ ππνζηήξημε 

ηνπο βειηίσζαλ ηηο πξαθηηθέο θαηά ηηο νπνίεο α)ζέηνπλ 

δεηήκαηα/πξνβιήκαηα/εξσηήκαηα πξνο επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία β)ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ θάπνην ζέκα 

γ) πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα θάλνπλ πξφβιεςε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο, πξηλ απηφ γίλεη δ)νη καζεηέο εξεπλνχλ ε) νη καζεηέο εξεπλνχλ ζε κηθξέο 
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νκάδεο ζη) ε ζχλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο θνηλνπνηνχληαη κε 

θάπνην ηξφπν ζηελ νινκέιεηα δ)ε ζχλζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο 

θνηλνπνηνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ε) Αλαζέηνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ εθηέιεζε 

πεηξακάησλ θαη ζ) ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά πιηθά πνπ ηα ζπλδέεη κε ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Δλ θαηαθιείδη αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε έξεπλα 

έδεημε φηη ε δηδαζθαιία ηεο δηεξεχλεζεο ζε κηθξά παηδηά είλαη εθηθηή θαη φηη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ είλαη εθηθηφο κε ηελ αλάινγε 

ππνζηήξημε. 

 Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ 

ιφγσ ηνπ κηθξνχ θαη κε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο. Απφ ηελ έξεπλα απηή 

πξνηείλεηαη κηα εηο βάζνο δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ 

Νεπηαγσγψλ γηα ηε δηδαθηηθή Φ.Δ, ε δεκηνπξγία ζπζηεκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

ππνζηήξημεο ησλ Νεπηαγσγψλ γηα ηε δηδαθηηθή ησλ Φ.Δ θαζψο θαη ε αλαδήηεζε 

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηκφξθσζεο, κε ηηο νπνίεο ζα βειηησζνχλ νη 

πξαθηηθέο ησλ Νεπηαγσγψλ ζηηο Φ.Δ. 
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Διδακτικι προςζγγιςθ / παρατιρθςθ ςτθν τάξθ 

Πνομα παρατθρθτι:       Εκπ/κόσ:  

     Ημερομθνία: 

ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

Α) Διάταξθ χϊρου (γενικά):  

Β) Διάταξθ χϊρου (ωσ προσ 
τισ ΦΕ): 

 

Γ) Δυναμικό τάξθσ 
(αρικμόσ μακθτϊν, φφλο 
μακθτϊν, προνιπια-νιπια, 
κλπ): 

 

Δ) Διάρκεια διδαςκαλίασ:  

Ε) Ιταν προϊδεαςμζνοι οι 
μακθτζσ για το αντικείμενο 
ι τθ διαδικαςία τθσ 
διδαςκαλίασ; Ποφ 
διαφάνθκε αυτό; 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ 
ΡΑΑΤΗΗΣΗΣ 

Εςτίαςθ Ραρατιρθςθσ 

Συχνότθτα  
1: κυρίαρχθ 

πρακτικι 
2: λίγεσ 

φορζσ 
3: κακόλου 

(όπου 
βρίςκει 
εφαρμογ
ι) 

Τεκμιρι

α: 

*(καταγρά
ψτε 

κάποιο 
χαρακτθρι

ςτικό 
ςτοιχείο 

τθσ 
διδαςκαλί

ασ που 
επιβεβαιϊ

νει τθν 
απάντθςθ 

ςτθν 
ερϊτθςθ) 

Ραρατθριςεισ

: 

*(καταγράψτε ό,τι 
πικανόν να 
κεωρείτε 

ςθμαντικό ςε 
ςχζςθ με τθ 

διδαςκαλία και 
αξίηει να 

αναφερκεί) 

Ρεριεχόμενο / 
Μεταςχθματιςμόσ 

1.1. Ειςάγει ζννοιεσ, οριςμοφσ, περιγράφει 
διαδικαςίεσ χρθςιμοποιϊντασ 
επιςτθμονικοφσ όρουσ 

   

1.2.     
1.3. Αποδζχεται τουσ μθ επιςτθμονικοφσ όρουσ 

των μακθτϊν 
   

1.4. Επαναδιατυπϊνει τουσ μθ επιςτθμονικοφσ 
όρουσ των μακθτϊν 

   

1.5. Χρθςιμοποιεί κακθμερινά υλικά που τα 
ςυνδζει με το περιεχόμενο 

   

1.6. υνδζει το περιεχόμενο  με εμπειρίεσ από 
τθν κακθμερινι ηωι 
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6 Θ ζμφαςθ είναι ςτο ‘μόνοι τουσ’ και κζλουμε να δοφμε το πόςο ανοικτι ι κλειςτι ιταν θ διερεφνθςθ από τουσ μακθτζσ. 
7
Αναφζρεται ςε περίπτωςθ που ζχουμε διδαςκαλία με ομάδεσ εργαςίασ ι jigsaw 

1.7. Περιγράφει απλά το φαινόμενο / ζννοιεσ / 
περιεχόμενο που διαπραγματεφεται 

   

     
Εναλλακτικζσ 
αντιλιψεισ 
μακθτϊν 

2.1.  Ο/θ  εκπαιδευτικόσ λαμβάνει υπόψθ του ςτθ 
διδαςκαλία του τισ εναλλακτικζσ αντιλιψεισ 
των μακθτϊν.  

   

2.2.  Ο/θ  εκπαιδευτικόσ διορκϊνει άμεςα τισ 
εναλλακτικζσ αντιλιψεισ 

   

2.3.      
2.4. Ο/θ εκπαιδευτικόσ λαμβάνει υπόψθ του τισ  

εναλλακτικζσ αντιλιψεισ και τροποποιεί 
αντίςτοιχα τθ διδαςκαλία του 

   

     
Διδακτικι μζκοδοσ 
(διερεφνθςθ) 

3.1. Κζτει ηθτιματα/προβλιματα/ ερωτιματα 
προσ επιςτθμονικι διερεφνθςθ 

 
 

 +Ζχετε υπόψθ 
ςασ υπόψθ 
ςασ τα 
διαφορετικά 
είδθ 
διερεφνθςθσ 
και όχι μόνο 
τθν ανοικτι 
+Καταγράψτε 
επιπλζον αν 
τα 
προβλιματα/ε
ρωτιματα 
ςυνδζονται με 
τθν 
κακθμερινι 
ηωι ι όχι 

3.2.  Ηθτά να εφαρμόςουν τθ διδαχκείςα γνϊςθ 
ςε κακθμερινζσ- τεχνολογικζσ εφαρμογζσ 
ςτο τζλοσ του μακιματοσ. 

ΝΑΛ/ΟΧΛ   

3.3. Ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν 
κάποιο κζμα. 

   

3.4. Προκαλεί τουσ μακθτζσ να κάνουν πρόβλεψθ 
για τα αποτελζςματα του πειράματοσ, πριν 
αυτό γίνει. 

 

   

3.5. Οι μακθτζσ ερευνοφν    
3.6. Οι 
μακθτζσ 
ερευνοφν: 

ατο
μικ
ά 

 ςε 
μικρζσ 
ομάδεσ 

 ςτθν 
ολομζλ
εια 

    

3.7. Οι μακθτζσ κάνουν βιβλιογραφικι ζρευνα  
        (ψάχνουν πλθροφορίεσ θλεκτρονικά, από 

βιβλία κ.λ.π.) 

ΝΑΛ/ΟΧΛ   

3.8. Οι μακθτζσ οργανϊνουν μόνοι τουσ δοκιμζσ 
και πειράματα.

6
 

   

3.9.  Oι μακθτζσ εκτελοφν  προςχεδιαςμζνεσ 
δοκιμζσ, πειράματα ι ζρευνα  από το                 
εγχειρίδιο ι τον εκπαιδευτικό   

   

3.10.  Θ ςφνκεςθ και τα ςυμπεράςματα τθσ 
διερεφνθςθσ κοινοποιοφνται με κάποιο      
τρόπο ςτθν ολομζλεια.

7
 

  ΛΧΤΕΛ ΜΟΝΟ 
ΟΣΑΝ 
ΔΟΤΛΕΤΟΤΝ Ε 
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8
Σςεκάρουμε ότι ιςχφει 

ΟΜΑΔΕ 
 

3.11. Ο 
Εκπαιδε
υτικόσ

8
 

 

ι τα 
παιδι

ά 

  
ςυνοψίηει/ουν με 
κάποιο τρόπο τα κφρια 
ςθμεία τθσ διδαςκαλίασ 

  ΚΑΣΑΓΡΑΨΣΕ 
1,2, 3 ΓΛΑ 
ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟ 
ΚΑΛ ΠΑΛΔΛΑ 
ΧΩΡΛΣΑ 

  

Λεκτικι 
αλλθλεπίδραςθ 

4.1. Κάνει κλειςτζσ ερωτιςεισ που επιηθτοφν μια 
ςωςτι απάντθςθ και ελζγχουν τθ γνϊςθ και 
τθν ανάκλθςθ πλθροφοριϊν; 

   

4.2. Αγνοεί και προςπερνάει τισ ερωτιςεισ και τισ 
απαντιςεισ των παιδιϊν;  

   

4.3. Ανατροφοδοτεί τισ απαντιςεισ των παιδιϊν 
εςτιαςμζνα (και όχι αόριςτα); 

   

4.4. Παροτρφνει τα παιδιά να αναηθτιςουν τισ 
δικζσ τουσ απαντιςεισ, εναλλακτικζσ 
λφςεισ, ιδζεσ ι απόψεισ; 

   

4.5. Παροτρφνει τα παιδιά να αιτιολογιςουν και 
να δϊςουν παραδείγματα για τισ απόψεισ 
τουσ 

   

4.6.  Ενιςχφει τον (διερευνθτικό) διάλογο μεταξφ 
των παιδιϊν; 

   

4.7. Ρωτοφν τα παιδιά; τι;     
4.8. Παροτρφνει τα παιδιά να ρωτοφν και να 

εκφράηουν απορίεσ; 
   

 4.9. Διορκϊνει άμεςα τισ λανκαςμζνεσ 
απαντιςεισ. 

   

 4.10. Επιβραβεφει τισ ςωςτζσ απαντιςεισ.    
   
 

Υλικά / 
Ρειράματα / 
ΤΡΕ& 
 

5.1. Πραγματοποιεί ο ίδιοσ επίδειξθ (π.χ. 
πειράματα, μεταχειρίηεται υλικά)  

   

5.2. Ανακζτει ςτουσ 
μακθτζσ τθν 
εκτζλεςθ 
πειραμάτων  

 με φφλλο 
εργ
αςί
ασ 

 ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  

5.3. Ανακζτει ςτουσ μακθτζσ τθν εκτζλεςθ 
πειραμάτων δίχωσ οδθγίεσ (ανοιχτι 
διερεφνθςθ) 

ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  

5.4. Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί κάποιο 
λογιςμικό για να  ετοιμάςει μια 
παρουςίαςθ 

ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  

5.5.  Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί μοντζλα δφο ι 
τριϊν διαςτάςεων για να παρουςιάςει 
κάποιο φαινόμενο ι ταξινόμθςθ  

ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  

     
Διαδικαςτικι 
γνϊςθ 

6.1. Ο εκπαιδευτικόσ διδάςκει ρθτά τθ 
διαδικαςτικι γνϊςθ ςε βιματα.  

   

6.2. Ο εκπαιδευτικόσ δεν διδάςκει ρθτά τα 
βιματα, αλλά λζει ςτουσ μακθτζσ τθ ςειρά 
εκτζλεςθσ των ενεργειϊν 

  Δε δίνει 
γενικζσ 
οδθγίεσ ι 
ςτρατθγικζσ 
που μποροφν 
να 
εφαρμοςτοφν 
και ςε άλλθ 
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περίπτωςθ 
αλλά δίνει 
οδθγίεσ 
ςχετικζσ με 
το 
ςυγκεκριμζνο 
ζργο. 

6.3. Ο εκπαιδευτικόσ καλλιεργεί δεξιότθτεσ των 
επιςτθμονικϊν μεκόδων (π.χ., παρατιρθςθ, 
ταξινόμθςθ, κτλ) 

  Σο 1,2,3 ςε 
αυτιν τθν 
περίπτωςθ 
υποδθλϊνει 
πόςο 
ςυςτθματικά  
τισ καλλιεργεί 

  

Επιςτθμολογικι 
γνϊςθ 

 
 

7.1. Ο εκπαιδευτικόσ αναφζρεται ςτθν ιςτορία τθσ 
επιςτιμθσ. 

   

7.2. Ο εκπαιδευτικόσ  αναφζρεται ςτισ αλλαγζσ 
των επιςτθμονικϊν κεωριϊν. 

   

7.3.  Ο εκπαιδευτικόσ  ςυνδζει / ερμθνεφει τισ 
αλλαγζσ των επιςτθμονικϊν κεωριϊν με τα 
επιςτθμονικά/ κοινωνικά δεδομζνα τθσ 
εποχισ 

   

7.4. Ο εκπαιδευτικόσ κζτει ερωτιςεισ για τθ φφςθ 
τθσ επιςτιμθσ (π.χ. εμπειρικι φφςθ τθσ 
επιςτιμθσ, ότι χρειάηεςαι δεδομζνα από τον 
πραγματικό κόςμο για να απορρίψεισ ι να 
επιβεβαιϊςεισ μια κεωρία)  

   

7.5. Ο εκπαιδευτικόσ αναφζρεται ςτθν αξία 
χριςθσ πολλαπλϊν πθγϊν 
πλθροφορόρθςθσ. 

   

   το ΝΑΙ κα 
πρζπει να 
αναφερκεί 
το είδοσ (τθσ 
δραςτθριότ
θτασ, τθσ 
ςφνδεςθσ, 
τθσ 
πλθροφορία
σ, τθσ 
εργαςίασ 
κτλ) και θ 
διάρκειά 
τθσ.  
Π.χ.  
1. 
αναηιτθςθ 
ςτο 
διαδίκτυο 
(~15’),  
2. 
αναρτιςεισ 
ςχολίων ςε 
blog (~40’)  
3. ςυηιτθςθ 
και 
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Τςεκάρουμε ςε περίπτωςθ που ιςχφει. (δεν ιςχφει το 1-3 εδϊ) 

10
Σςεκάρουμε ότι ιςχφει 

ςυςχζτιςθ 
με 
προθγοφμεν
εσ ενότθτεσ 
(~10)  

Ρροετοιμαςία και 
επίςκεψθ ςε 
χϊρουσ ΤΕΡ

9
 

 

ΠΡΛΝ τθν επίςκεψθ     
8.1.  Δίνει ςτουσ μακθτζσ πλθροφορίεσ πριν τθν 

επίςκεψθ, για το χϊρο, τα εκκζματα ι τα 
ςθμεία ενδιαφζροντοσ. 

ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  

8.2.  Ανακζτει δραςτθριότθτεσ ςτουσ μακθτζσ 
πριν τθν επίςκεψθ, για το χϊρο, τα εκκζματα 
ι τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ. 

ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  

8.3. Διευκρινίηει τουσ ςτόχουσ τθσ επίςκεψθσ και 
τισ αναμενόμενεσ ενζργειεσ και 
ςυμπεριφορζσ των παιδιϊν  ςτο πεδίο. 

   

8.4. υνδζει τθν επίςκεψθ με το μάκθμα ςτθν 
τάξθ 

ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  

8.5. Δεν προετοιμάηει κακόλου τουσ μακθτζσ για 
τθν επίςκεψθ 

ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  

8.6. Προετοιμάηει δικζσ του δραςτθριότθτεσ για 
τουσ μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
επίςκεψθσ  

   

 
Κατά τθ ΔΛΑΡΚΕΛΑ τθσ επίςκεψθσ  

   

8.7. Οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ 

παρατθροφν απλϊσ  

   

8.8. Οι μακθτζσ  παρατθροφν ςτοχευμζνα με 
κακοδιγθςθ κάποιου είδουσ 

   

8.9. Οι μακθτζσ παρακολουκοφν απλά τον ξεναγό 
/ ειςθγθτι 

   

8.10. Ο εκπαιδευτικόσ παρακολουκεί απλά τον 
ξεναγό / ειςθγθτι 

   

8.11. Οι μακθτζσ  καταγράφουν πλθροφορίεσ & 
ντοκουμζντα (πχ ςτο ςθμειωματάριο τουσ, 
φωτογραφίεσ, ςυνεντεφξεισ) 

   

8.12.  Οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν 

φφλλο εργαςίασ  με 

ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ
10

 

Ατο

μ

ι

κ

ά

   

 

ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  

Ομ

α

δ

ι

κ

ά 

 

ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  
ΜΕΣΑ τθν επίςκεψθ  

   

8.13. Πραγματοποιοφνται δραςτθριότθτεσ 
ςχετικζσ με τθν επίςκεψθ μετά από αυτιν, 
ςτο ςχολείο. 

ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  

8.14. Παρουςιάηονται  και διαχζονται εκτόσ τάξθσ 
οι εργαςίεσ των παιδιϊν ςχετικά με τθν 
επίςκεψθ (π.χ. ςε blog, ςε ιςτοςελίδα)  

ΝΑΛ/
ΟΧΛ 
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ΔΛΔΑΚΣΛΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ:  

1) ΠΑΡΑΔΟΛΑΚΟ - ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΘ ΓΜΩΘ: Γίνεται κυρίωσ διάλεξθ ι επίδειξθ αντικειμζνων - 

πειραμάτων. Ο/θ εκπαιδευτικόσ κάνεισ ερωτιςεισ κατανόθςθσ ι και εφαρμογισ τθσ γνϊςθσ  

2) ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΛΚΟ - ΔΛΕΡΕΤΝΘΣΛΚΟ: Κφριο χαρακτθριςτικό ότι θ γνϊςθ ανακαλφπτεται από τουσ 

μακθτζσ 

2.α) ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΛΚΘ ΕΠΛΔΕΛΞΘ: Σο πείραμα επίδειξθσ ι τθν επίδειξθ αντικειμζνων τθν κάνει ο 

εκπαιδευτικόσ, αλλά θ νζα γνϊςθ προζρχεται από τισ απαντιςεισ μακθτϊν ςε κατάλλθλεσ 

ερωτιςεισ του δάςκαλου 

2.β) ΚΑΚΟΔΘΓΟΤΜΕΝΘ ΟΜΑΔΛΚΘ Ι ΑΣΟΜΛΚΘ ΕΡΓΑΛΑ: Εργαςία ατομικι ι ομαδικι των μακθτϊν 

με δομθμζνο φφλλο εργαςίασ. Οι μακθτζσ ακολουκοφν πολφ ςαφείσ οδθγίεσ εκτζλεςθσ 

πειραμάτων ι παρατθριςεων / ταξινομιςεων και απαντοφν ςχετικζσ ερωτιςεισ. Μετά 

ανακοινϊνουν ςε ολομζλεια τα αποτελζςματα. ςυνικωσ δίνονται τόςο το πρόβλθμα / 

ερϊτθμα όςο και θ μζκοδοσ επίλυςθσ / απάντθςθσ.  

2.γ) ΑΝΟΛΧΣΘ ΔΛΕΡΕΤΝΘΘ: Γίνεται ομαδικά ι ατομικά και ςυνικωσ δεν δίνεται θ μζκοδοσ 

επίλυςθσ /απάντθςθσ. ε πιο ανοιχτζσ περιπτϊςεισ οφτε το πρόβλθμα. Οι μακθτζσ 

δθμιουργοφν προβλιματα / ερωτιματα και ςχεδιάηουν πείραμα για να απαντιςουν.  

3) ΕΠΟΛΚΟΔΟΜΘΣΛΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ: Ξεκινάει και ςτθρίηεται ςτισ εναλλακτικζσ ιδζεσ των μακθτϊν για 

ζννοιεσ ι και φαινόμενα και κζλει να τα τροποποιιςει προσ πιο επιςτθμονικά. Ανάδειξθ ι.μ., 

δοκιμαςία και ζλεγχοσ, ειςαγωγι νζασ γνϊςθσ, εφαρμογι ςε άλλθ κατάςταςθ, μεταγνωςτικζσ 

ερωτιςεισ. 

 

Πταν ςχεδιάηω διδαςκαλίεσ με κάποιο μοντζλο ςυνικωσ το ακολουκϊ. Οι εκπαιδευτικοί ςτθν πράξθ 

χρθςιμοποιοφν ςυνδυαςμοφσ μοντζλων. Άρα ψάχνουμε ςτθν πραγματικότθτα ζνα μείγμα μοντζλων.  

8.15. Ο εκπαιδευτικόσ ςυνδζει τθν επίςκεψθ με το 

μάκθμα ςτθν τάξθ 
ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  

 8.16. Δεν πραγματοποιείται καμία δραςτθριότθτα 
ςχετικά με τθν επίςκεψθ πίςω ςτθν τάξθ 

ΝΑΛ/
ΟΧΛ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ11 (ανά φάςθ ι ανά 
δραςτθριότθτα, με ςφντομθ αιτιολόγθςθ) 

  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ: 
Σα παιδιά (όλα τα παιδιά, τα περιςςότερα παιδιά, λίγα παιδιά, κανζνα παιδί): 

Α) απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ τθσ νθπιαγωγοφ   

Β) Σα παιδιά ανταποκρίνονται ςτισ οδθγίεσ 
τθσ νθπιαγωγοφ (κάνουν ότι τουσ λζει) 

  

Γ) Σα παιδιά κάνουν ερωτιςεισ   

Δ) Σα παιδιά προτείνουν ιδζεσ   

Ε) Σα παιδιά αναλαμβάνουν δράςθ 
(ςφμφωνα με τισ δικζσ τουσ ιδζεσ)  

  

Σ) Σα παιδιά ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ   

Η) παίρνουν πρωτοβουλίεσ   

Θ) παίρνουν αποφάςεισ   
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ΛΟΙΡΑ ΣΧΟΛΙΑ: 

 


